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 معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

  راع العربي اإلسرائيلياإلدارة شبه الحكومية للص

   ٢٠٠٥ايلول /  سبتمبر٣العدد الثاني والعشرون   - تقرير واشنطن

ال يجمع بين مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة، وأنتوني ليك مستشار األمن القومي 

 خدمتهم للرئيس األمريكي، ووزير الدفاع ليس أسبن ونائب وزير التجارة السابق ستيوارت إزنستاد

في حكومة الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون وحسب وإنما عملهم كذلك كأعضاء في لجنة بحوث 

  . كونها معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

وتضمنت تلك اللجنة كافة تلك الشخصيات المؤثرة باإلضافة إلى ستة مسئولين آخرين بإدارة الرئيس 

  .األمريكي السابق كلينتون

 واحدا من أهم التقارير غير الحكومية بخصوص سياسة الواليات تجاه ١٩٩٢للجنة عام وأصدرت ا

الذي قدم توصيات مهمة أثرت على التوجه " شراكة ثابتة"الصراع العربي اإلسرائيلي وهو تقرير 

  . الفكري إلدارة الرئيس كلينتون فيما بعد

يلية وتعزيز التزام واشنطن باألمن اإلسرائ-وحثت هذه التوصيات على تقوية العالقات األمريكية

اإلسرائيلي وعدم ممارسة ضغوط على الدولة العبرية الحليفة في ظل مباحثات السالم المترقبة بين 

  .الفلسطينيين وإسرائيل

وهذا التقرير هو مجرد مثال للنفوذ السياسي القوي الذي كان يحظى به المعهد والذي ربما يكون قد 

اليمينية المحافظة من أمثال ) الثينك تانكس(ة لصعود مراكز البحوث فقد جزء منه مؤخرا نتيج

  .أميريكان أنتربريز على الساحة السياسية بواشنطن خاصة في عهد الرئيس بوش االبن

غير انه وعلى الرغم من ذلك فإن المعهد ال يزال أحد أهم مراكز النفوذ فيما يتعلق بالصراع العربي 

  .اإلسرائيلي

  .شنطن في هذا العدد الضوء على هذه المؤسسة الفعالةيسلط تقرير وا

  تاريخ المعهد

 ويقال إن الهدف من تأسيسه كان دعم المواقف اإلسرائيلية من خالل قطاع ١٩٨٥أسس المعهد عام 

  . األبحاث ومراكز البحوث

للمعهد حيث اإلسرائيلية المعروفة بإيباك كانت المؤسسة األم -وكما يقال فإن لجنة العالقات األمريكية

  .  رئيس قسم األبحاث السابق باللجنةمارتن إنديكأن مديره المؤسس هو 

الشرق "بدال من (لتعريف الهوية الذاتية للمعهد " الشرق األدنى"وتزعم المنظمة أنها اختارت مصطلح 

   .ألنه المصطلح المعترف به في الخارجية األمريكي لوصف العالم العربي والدول المجاورة) األوسط

 .وتركزت نشاطات المعهد مباشرة بعد تأسيسه على الصراع العربي اإلسرائيلي والقضايا المتعلقة به

ويقول العديد من المحللين السياسيين بواشنطن إن المعهد لعب دورا كبيرا في إقناع الحكومة 
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 بشرعية األمريكية بعدم تغيير هيكل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بمعنى عدم االعتراف

منظمة التحرير الفلسطينية واالكتفاء بالتفاوض مع العناصر غير المعنية بها كما حدث بمؤتمر السالم 

  . ١٩٩١بمدريد عام 

وكما ذكرنا، عمل بإدارة الرئيس كلينتون العديد من الشخصيات المرتبطة بالمعهد وعلى رأسهم 

ينتون كمساعد الرئيس الخاص ومدير مارتن إنديك الذي شغل مناصب مؤثرة طوال فترتي رئاسة كل

شؤون الشرق األوسط بمجلس األمن القومي باإلضافة إلى مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق 

  .األدنى وسفير الواليات المتحدة لدى إسرائيل

وتوسع نشاط المنظمة خالل عهد التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة نتيجة لالعتقاد بأنه مع سقوط 

سقطت أحدى أهم الدوافع المبررة للدعم األمريكي إلسرائيل وهو بالتحديد مقاومة  السوفيتي االتحاد

   .التوسع الشيوعي بالمنطقة

والحركات األصولية بالعالم " خطر التطرف اإلسالمي"ولذلك بدأت أبحاث المعهد تسلط الضوء على 

ه القوات الشرسة التي تهدد أمن العربي وزعم باحثو المعهد أن إسرائيل خير حليف لمحاربة مثل هذ

  .الواليات المتحدة

وكان الحادي عشر من سبتمبر نقطة تحول مهمة أقنعت واشنطن بأهمية الدور اإلسرائيلي في مكافحة 

ولكن في الوقت ذاته صعدت لمقدمة المجتمع الواشنطوني مؤسسات ثينك تانكس . اإلرهاب بالمنطقة

مما كان له تأثير سلبي حد من دور معهد حافظين الجدد أخرى لها تحالفات أقوى مع إدارة الم

  . واشنطن في تكوين الفكر اإلسترتيجي األمريكي

 والمعهد اليهودي للدراسات ةمعهد أميريكان أنتربريز للسياسات العامتضمنت هذه المنظمات 

 مع اآلراء  وبالتالي لم يجد المعهد وسيلة للحفاظ على نفوذه السياسي سوى التماشي.اإلستراتيجية

 Media Transparencyويصرح مشروع . السائدة بدائرة المحافظين الجدد

(mediatransparency.org ( بأن المعهد قد تلقى أكثر من نصف مليون دوالر من مؤسسات يمينية

  . مثل سميث ريتشاردسون وهاري برادلي

 اليمينيين في مجال العلوم  وهو من أبرز الباحثيندانيال بيبسوعمل بالمعهد شخصيات معروفة مثل 

الذي قدم " أبراج من عاج على الرمل" أستاذ بجامعة تل أبيب ومؤلف كتاب مارتن كريمراإلسالمية و

نقدا شرسا لمؤسسات دراسات الشرق األوسط األكاديمية بالواليات المتحدة مثيرا الكثير من الجدل في 

  .المجال األكاديمي

  وميةحك-معهد واشنطن اليوم وإدارة شبه

عندما ننظر اليوم إلى تكوين الهيئة اإلدارية للمعهد نجد العديد من الشخصيات التي عملت في 

  :مناصب مؤثرة بالحكومة األمريكية

  ، وزير الخارجية لرئاسة كلينتون األولىوارن كريستوفر

  أيضا وزير خارجية سابقلورنس إيغيلبرغر 
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  رج شولتسألكساندر هيغ وجووزراء الخارجية في عهد ريغان 

   مستشار األمن القومي للرئيس ريغان جيمس رووش وزير الطيران الحربيروبيرت ماكفارالن

   رئيس المخابرات األمريكية السابقجيمس ووسلي

 مساعد وزير الدفاع السابق وأحد الشخصيات المؤثرة في الفترة األولى من رئاسة ريتشارد بيرل

  .الرئيس بوش

صموئيل  التي مثلت الواليات المتحدة بمنظمة األمم المتحدة و كيركباتركجين: الدبلوماسيون السابقون

  .  سفير الواليات المتحدة السابق لدى إسرائيللويس

 نائب وزير الدفاع السابق وحاليا رئيس البنك الدولي عضوا بالهيئة اإلدارية بول ولفوويتسكما كان -

  .٢٠٠١بالمعهد حتى انضمامه للحكومة األمريكية عام 

  الباحثون وبرامج األبحاث

العربية وسياسة الواليات -وهو خبير في شؤون العالقات اإلسرائيليةروبيرت ساتلوف يدير المعهد 

من عبد اهللا "، " سياسة الواليات المتحدة تجاه اإلسالميين"ومن أشهر مؤلفاته . المتحدة الخارجية

تحديات الوضع الداخلي : قيةمشاكل في الضفة الشر"و " األردن في مرحلة التحول: لحسين

  ".باألردن

 ينس رووسكما تضم الهيئة اإلدارية للمعهد مبعوث الواليات المتحدة للسالم في الشرق األوسط د

  . الذي لعب دورا بارزا في أبان رئاسة الرئيس األمريكي بيل كلينتون

 و هو يد ماكوفسكيديفويديره " مشروع السالم بالشرق األوسط"ومن برامج معهد واشنطن البحثية 

وتشمل خبرته الشؤون الفلسطينية . وهارتس" الجيروسالم بوست"صحفي عمل سابقا في جريدة 

وقد أصدر المعهد كتابا لماكوفسكي عن الحاجز . واإلصالح بالعالم العربي وعملية السالم بالمنطقة

  ". محاربة اإلرهاب وتمكين حل الدولتين"اإلسرائيلي تحت عنوان 

 الذي عمل مايكل إزنستادالمعهد برنامج الدراسات العسكرية واألمنية الذي يرأسه ومن برامج 

ويكتب إزنستاد عن الشؤون . بالجيش األمريكي خالل حرب الواليات المتحدة في أفغانستان والعراق

  .العسكرية واألمن بالخليج

. امعة برينستون وهو أستاذ بجسونر كاغابتايوهناك أيضا برنامج للدراسات التركية ويرأسه 

 وهو مستشار معتاد للحكومة األمريكية في شؤون ماثيو ليفيتويرأس برنامج دراسة اإلرهاب 

  .ويعمل ليفيت بجامعة جونز هوبكنز بالعاصمة األمريكية واشنطن. مكافحة اإلرهاب

ويعمل .  وهو متخصص في شؤون الخليج والطاقة وإيرانباتريك كلوسونوتضم هيئة األبحاث 

 الذي عمل بمجلس األمن القومي ووزارة الدفاع خالل  رايموند تانترد كباحث غير مقيمبالمعه

  . رئاسة الرئيس األمريكي السابق رونالد ريغان

  ندوات ومؤتمرات

ويقدم المعهد العديد من الندوات عن األحداث الجارية بالشرق األوسط وكما ذكرنا ال تقتصر 
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العربية كما كان الحال قبل أوائل التسعينيات -اإلسرائيليةالموضوعات التي يطرحها على العالقات 

، إذ تغطي المناقشات بالمعهد العديد من القضايا بالشرق األوسط مثل األمن بالخليج واإلعالم 

  .العربي واإلصالح السياسي بدول المنطقة

 ومن أبرز الشخصيات التي استضيفت بمؤتمرات المعهد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف

 . وبول وولفويتس رئيس البنك الدولي وخليل شقاقي
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
، موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى  فية منشورمهمةأمنية  لدراسةفي هذا العدد ترجمة 

في الصفحات . مايكل إيسنشتاد وجيفري وايت:بقلم الكاتبان المتخصصان بالشؤون العسكرية واألمنية

  .عهد المذكور وعن كاتبي هذه الدراسة المهمةمالتالية نبذة تعريفية مختصرة عن ال

تأتي هذه الترجمة كجزء ثابت من إهتمام المركز بالملف األمني بإعتباره أهم الملفات في الوقت 

عد على الحاضر ، ومن الطبيعي إن هذا التواصل المستمر مع العقل اإلستراتيجي األمريكي مما يسا

تسليط الضوء على خفايا وأعماق هذا الملف الحياتي والخطير ،األمر الذي يساعد على إيجاد ردود 

 السابقة عن أنطوني كوردسمانوتكشف هذه الدراسة ودراسة الخبير . فعل وخطط واقعية ومنطقية

 واألشكال البيانية طريقة التعامل والفهم األمريكية أو الغربية التي تعتمد على اإلحصاءات والمنحنيات

 ،وقد في عدد سابق من هذه السلسلةبشكل مختصر وقد تم التطرق الى هذه الدراسة .والتصويرية

  .واعدنا القراء بالترجمة الكاملة وها نحن في هذا العدد نفي بهذا الوعد

لجدية هذه الدراسة ا، أهمية األشهر الستة أو التسعة القادمة للعراقونذكر هنا إشارة الكاتب الى 
  .  وإدراكه وكيفية التعامل معهه تدل على الحاجة إلعادة النظر من جديد في طريقة فهملهذا الملفوالعميقة 

  :وضع الخطط الالزمة ولدراسةبا ةالجديردراسة  الذه األفكار الواردة في ههمفيما يلي إستعراض أل
 

ون الى استعادة السلطة والحقيقة هي أن العناصر الرئيسة من العرب السنة المتمردين يطمح

  بوصفهم أفراداً وبوصفهم أعضاءاً في النظام السابق أو بوصفهم طائفة
 

فإن ، وعلى أي حال، والكثير من المناقشات العامة حول التمرد تدور حول مصداقية هذه األرقام

هرة  في ظا– وربما ليس هو العامل األكثر أهمية –عدد المتمردين هو واحد من المقاييس الغير 

 معقدة لم تفهم على الوجه الصحيح بعد
 

لذا فإن تقديرا صحيحا للتمرد العربي السني ينبغي أن يدرس ، وألن التمردات معقدة وذات أنظمة متكيفة

بما في ذلك بيئته  العملياتية وهياكله ومعالجاته ووظائفه والدرجة ، عددا كبيرا من االبعاد مع مرور الوقت

بها الراي العام والمؤسسات الخاصة في المثلث السني والسيطرة على القلوب التي استطاع ان يخترق 

 والعقول في المجتمع العربي السني
 

يستطيع التمرد أن يحصل على كافة انواع االسلحة والمتفجرات والموارد المالية والقوة البشرية 

بإفتراض إستمرار الدعم المدربة التي يحتاج اليها ليديم فعالياته الراهنة الى أجل غير مسمى 

تجعله عدوا مرنا وقادرا على التكيف وله في االقل بدايات ) الشبكية ( وطبيعتة . السياسي للسنة 
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 وجه سياسي ويتمتع بدعم بعض المنظمات السياسية العربية السنية
 

وللتمرد عدد من . ويعلم المتمردون إن قوات التحالف تتخبط  في معرفة كيفية إستخدام القوة للتعامل معهم 

نقاط الضعف التي قد تؤدي الى الحد من أهدافها إذا ما أحسن إستغاللها من قبل التحالف والحكومة العراقية
 

 الكثيرون من العرب السنة لهم شعور متأرجح حيال التمرد
 

مة إن إفتقار التمرد الى القيادة الموحدة والمؤسسات الواسعة القواعد أو النظرة الواضحة المنظ

 يعرقل إنشاء ستراتيجية سياسية موحدة وهو ما يزيد من إنحسار االعجاب الشعبي به
 
ألن بعض الهجمات التي يقوم بها المتمردون تنفذ على أسس إجرامية فإن التحسن في الظروف االقتصادية 

 يمكن أن يساعد على إنقاص عدد العاطلين المأجورين
 

لوحشية للجهاديين االجانب ومن يسندهم من العراقيين قد أبعدت عنهم إن المعتقدات المتطرفة والتكتيكات ا

الكثيرين من حلفائهم من التمرد والكثير من السنة وجعلت من المحتمل عزل هذه المجموعات عن الدعم 

 الداخلي والخارجي
 

حاق الهزيمة بهم وبالموازنة ، ففي حين إن المتمردين قد أثبتوا إنهم معارضون أقوياء ، ولكن ال يستحيل إل

وهي عراق ديمقراطي مستقر على شرط ان العملية السياسية ال تعوقها ، وقد تأتي الحرب بنتيجة مقبولة. 

أعمال العنف المتصاعدة أو أنها ال تحظى باالهتمام من الداخل وأن الواليات المتحدة ال تنسحب قبل الوقت 

 حال ، سيكون صعبا ومكلفا وقد تتخلله هفوات اضافيةوالطريق الى مثل هذه النتيجة ، على أية . المالئم 
 

، ) إنتخابات كانون االول وما تالها من إنشاء حكومة دستورية ( إن إلتقاء عدد من األحداث السياسية 

إحتمال إنسحاب نسبة ال يستهان بها من قوات الواليات المتحدة ونهوض ( والتطور المهم في حقل االمن 

تظهر إن األشهر الستة او التسعة القادمة ستكون على جانب )  بأعباء أمنية اكبر قوات االمن العراقية

 .عظيم من األهمية في مستقبل العراق 
 

بحيث إن الفشل في واحدة منها يسبب ، هذه العمليات السياسية واالمنية مرتبطة بعضها ببعض 

 الفشل في آخر 
 

ان العراق يخطو في طريق ديمقراطية شاملة أو أنه  ينبغي أن يكون واضحاً ما إذا ك٢٠٠٦منتصف عام 

 ومع هذا –ينحدر الى صراع عنيف مرير يجعل السنة العراقيين العرب في مواجهة مع الطوائف االخرى 

كله فإن على الواليات المتحدة أن تخطط للبدء في إنقاص قواتها في العراق ، وتدير الحرب العالمية ضد 

 ذولة من أجل تعزيزاالستقرار والديمقراطية في الشرق االوسطاالرهاب وتديم الجهود المب
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هذا البحث سوف يقدم بعضا من المقترحات العامة . ونتيجة لذلك فان الحاجة تمس الى مقاييس تحليلية 

  ، وسنحاول ٢٠٠٣/ حول كيفية تقدير التمرد الذي اندلع بعد نهاية العمليات القتالية الرئيسية في اذار 

 كيف يستطيع المرء ان يقدر او يقيس طبيعة التمرد او مداه وشدته وتأثيراته ؟ : ن سؤال االجابة ع
 

النقاش العام ، وفي هذا المجال سنحاول أن نحرز درجة ما من الدقة والوضوح التي يفتقر اليها الى حد بعيد

 يتم إحتواء تمرد وأن، حول هذا الموضوع ولكنها ضرورية اذا ما كانت طبيعة المشكلة ينبغي أن تفهم

 العرب السنة إن لم نقل الحاق الهزيمة به
 

ويعتقد بعضهم أن صدام حسين توقع اندحاره وخطط قبل الغزو أن يقود تمرداً يعيده الى السلطة بعد رحيل 

 القوات االمريكية ، اولئك الذين يعتقدون ذلك يتحاشون العوامل المتشابكة التي أدت الى نمو التمرد
 

 صدام كان يظن إن حرب الواليات المتحدة كانت لها اهداف محدودة تتكون من حملة جوية قصيرة ويبدو أن

االمد تصاحبها محاولة احتالل حقول النفط في جنوب العراق ، وان تلك الحملة لن تهدد إستحواذه على 

 السلطة بالظرورة
 

من أجل التعامل مع الطوارىء وزعت ويبدوا أن صدام ايضاً توقع حدوث إنقالب او إنتفاضة خالل الغزو و

 االسلحة على مساندي النظام وخزنت في المدارس والمساجد والمستشفيات 
 

ليس هناك دليل على ان صدام كان يخطط من أجل قيادة حركة مقاومة بعد الحرب او انه لعب دوراً ذا أهمية 

 تذكر في ظهور التمرد
  

  ايضاً كان له أثر عميق في سرعة ظهور - من كال الجانبين -والطريقة التي تم فيها القتال في الحرب 

وعلى الرغم من أن التحالف إستولى على بغداد بسرعة وإحتل سائر مناطق البلد بعد ذلك بقليل . التمرد 

فانه فشل في مجابهة عدد من الظروف الضرورية الستقرار فترة ما بعد الحرب والتأكد من أن أعضاء 

 يسين قد قتلوا أو كانوا قيد االعتقال النظام السابق الرئ
  

ذلك إن أعضاء النظام السابق الذين لم يقتلوا ولم يؤسروا خرجوا من الحرب في حالة إنكسار وإنعدام 

 للمعنوية ، وكذلك التأكد من أن هناك قوات كافية من أجل حماية أمن العراق واستقراره بسرعة 
  

فلقد إختار القادة العسكريون ) لعملية الحرية العراقية ( ملياتي  لقد كان هذا جزءاً من نتائج النمط الع

 تحيط بالمناطق السكنية الرئيسية في العراق قوة صغيرة سريعةوصانعوا القرار في الواليات المتحدة 

 والتسبب في إنهيار النظام) إنقالب بعيد المدى ( وتستخدم قوة نارية هائلة ودقيقة من أجل تحقيق 
  

فقد كان قرارهم في عملية الحرية ،  الى ما إعتقده المخططون وما كانوا يعرفونه في ذلك الوقتوإستناداً
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العراقية صائباً فقد كانت السرعة ضرورية للحد من الخسائر على الجانبين ومن أجل إستباق إحتمال الضغط 

حملة االرض (غداد من شن المحلي والعالمي إليقاف القتال قبل أن تتحقق أهداف الحرب االمريكية ولمنع ب

بما فيها إستخدام أسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد وجودها ( التى كان الكثيرون يخشونها ) المحروقة 

 )في يد صدام 
  

فإن الحملة لم تقتل ما يكفي من أفراد العدو بالدرجة التي تجعل لها تاثيراً حقيقياً على قوة ، وفي النهاية

 تطوعوا قبل الحرب أفراد التمرد الذين 
  

وإستخدام بغداد لقوات شبه عسكرية كرأس حربة ، وبخاصة فدائيي صدام أّمن أن عدداً كبيراً من رجال 

 المخابرات والحرس الجمهوري الخاص وكبار البعثيين سينجون من القتل أو االسر 
  

الذين لعب الكثير منهم ادواراً وبعد الحرب إتجهت االمكانات العسكرية والمخابراتية لمالحقة هؤالء الناس 

والمخططون كذلك لم ) على الرغم من أن مالحقتهم صعبة جداً إذ أنهم يقدرون بعشرات االالف ( في التمرد 

  يتأهبوا بصورة مناسبة من أجل كسب السلم
  

 الى العدد) آلن كما يفتقر ا(  فانه كان يفتقر ومكوناً من أربع فرق تقريباً فقط ،) خفيفاً ( وألن التحالف كان 

الكافي لتأمين االمن في المثلث السني او لحماية حدود العراق ضد االجانب الراغبين في االلتحاق 

  بالجهاديين الذين هم في داخل البالد فعال
  

والجماعات المتمردة أسست حديثاً من أجل ممارسة العمليات في المثلث السني دون تّدخل من قوى 

  ميليشيات التابعة لالحزاب باالنتشار لملىء الفراغ االمني في مختلف ارجاء البالدفيما قامت ال، التحالف
  

إن سياسات سلطة التحالف المؤقتة والتكتيكات غير المناسبة واالجراءات التي استخدمت في البداية من قبل 

  أسهمت بشكل أكبر في سرعة نمو التمرد ، الواليات المتحدة
  

الكثير منهم من (  عراقي ٤٠٠٠٠٠ث البعث وقرار حل الجيش العراقي حرم واالستخدام الشامل الجتثا

من لقمة عيشهم بين عشية وضحاها وأدت الى تفجر غضب المحاربين القدامى الذين ظنوا ) العرب السنة 

أنهم سيكافؤن لتمسكهم بالتعليمات التي حملتها االوراق التي أرسلها اليهم التحالف وهي تطالبهم بعدم 

  ة القوات المتقدمةمقاوم
  

قد تكون هذه المجموعات مدفوعة بعامل الشعور باالهانة العميقة التي ولدها النصر العسكري 

وهذا أمر نابع من كون السنة العرب كان لهم دور مهم في ظل النظام السابق ، للتحالف واالحتالل

 أن يؤي ذلك الى تهميش وخشية زيادة قوة الشيعة واالكراد في أحزابهم ومليشياتهم وهو خوف من

إذا ما أصبح ) من السكان في العراق  %  ٢٠اقتصادياً وسياسياً وهم يشكلون ( السنة العرب 
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وتلك عالمة فارقة في عراق قومي عربي يحملها السنة العرب ، مع تصاعد ، العراق ديمقراطياً

  شعبية االسالم السياسي في مختلف شرائح االوساط الريفية
  

عناصر الرئيسية من العرب السنة فإن التمرد هو من أجل إستعادة السلطة كافراد أو كأعضاء في وبالنسبة لل

  النظام السابق أو كطائفة
  

والتخبط حول طبيعة التمرد أيضاً يأتي من االفتقار الى وضوح الفكر وربما كان ذلك من نتاج حكومة 

  – والذي إنعكس على شكل وصفات مضللة –نه الواليات المتحدة ومسؤوليها الذين ظنوا إن ما يتكلمون ع

  أو إنهم ) الذين وصلوا الى طريق مسدود ( ثم بداوا يصدقون ما يقولونه ويصفون فيه المتمردين بأنهم 

لقد ) . االرهابيين ( وفي بعض االحيان فهم يكثرون من إستعمال مصطلح ) المضادون للقوات العراقية ( 

   والخطأ في تخمين تأثيرهتسبب ذلك في عدم فهم التمرد
  

عكسوا إفتقاراً لفهم الطبيعة الطويلة االمد ، إن بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين ، في االقل من البداية

  للتمرد والحرب المضادة للتمرد
  

د اوالً الفضل يعود الى رداءة مخابرات التحالف وندرة القوات العراقية والمتحالفة ، فأصبحت جماعات التمر

وهذا ما سمح . قادرة على التحرك بصورة حرة تقريباً في أنحاء واسعة من المثلث السني منذ البداية 

  للتمرد بأن يستجمع زخماً كبيرا بسرعة نسبياً
  

لم يعد المتمردون يكدحون من أجل الحصول على أسلحة أو يسلبونها من ساحة المعركة من عدوهم القتيل 

 لديهم ماالحصر له من االسلحة ، إذ أن النظام السابق قد وزع االسلحة ، بل على العكس من ذلك فإن

التباعه قبل الحرب ، وعندما عاد الجنود العراقيون الى بيوتهم أخذ الكثيرون منهم أسلحتهم معهم وصارت 

  أسلحة آخرى في المتناول بعد النهب الذي شمل مخازن االسلحة بعد الحرب
  

والقلق في العراق على حد سواء حيث يقاتل المتمردون ضد االحتالل وكذلك ضد إن ذلك يوفر أسباباً لألمل 

  الحكومة االهلية الجديدة
  

 في معادلة – وهو قطعاً ليس اهم مقياس –فإن عدد المتمردين ليس سوى مقياس واحد ،وعلى أي حال 

  معقدة لم يجر تفهمها تماماً
  
   علينا ان نستند الى قواعد حساب واضحةومن اجل ان تكون تقديراتنا لقوة التمرد صائبة
  

  ان التمرد العربي السني سيكون اذن ضمن االصغر بالنسبة الى عدد السكان في العصور الحديثة
  

وهذا ما يحتمل ان يبين لماذا التفتقر جماعات التمرد العرب السنية الى قوة الرجال او لديهم مشكلة 
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  في تعويض خسائرهم
 

مل ان هناك مئات االالف من العرب السنة الذكور ممن لهم تدريب في فيحت، وفضال عن ذلك

  المخابرات والجيش والخبرات شبه العسكرية تجعلهم من االوائل المرشحين للتطوع 
 

التي تتكون من المخابرات واالمن والحرس الجمهوري ( ان اآللة االمنية الداخلية للنظام السابق 

 ١٠٠٠٠٠ثفة من الطائفة السنية العربية حتى وصل عددهم تجند اعضائها بصورة مك) الخاص 

  ) ويرتفع الرقم اكثر حين يذكر المرء قدامى محاربي هذه المنظمات ( رجل 
  

 وعلى - خدموا فى الجيش النظامي وفي الجيش الشعبي للنظام السابق ً,والكثيرين من العرب السنة ايضا

  العضوية في هذه المنظمات كانت متعددة االشكال  على الرغم من ان –وجه الخصوص فدائيوا صدام 
  

واعضاء الطائفة العربية السنية من الذكور يشعرون بالحزن نتيجة فقدانهم عضواً من العائلة او 

في بعض االحيان لمدة شهور دون ( تعرضهم لالذالل او المعاملة الخشنة او االحتجاز دون مبرر 

 الحكومة العراقية يشكلون مصدراً محتمالً آخر للتطوع في في ايدي قوات التحالف او قوات) تهمة 

  صفوف التمرد
 

 ربما اكثر –وفضال عن ذلك فإن المتمردين متاح لهم الكثير جداً من االسلحة والمتفجرات والذخيرة 

 بسبب فشل قوات التحالف خالل وبعد الغزو في السيطرة على مخازن –بكثير مما يحتاجون اليه 

  قية وحمايتها من النهباالسلحة العرا
  

ويعتمد التمرد العربي السني على الروابط الشخصية وعالقات القرابة والعضوية في منظمات النظام 

  السابق ، وحضور مساجد المتمردين وعالقات العمل وسائر انواع االتصال
  

بيئة شهد االسالم صحوة في العراق خالل العقد ونصف العقد الماضيين وهو عنصر اساسي في 

وفي المناطق العربية يمثل الدين عزاءاً ألولئك الذين اتهموا خالل الحكم ، المتمردين العملياتية

  السابق او اولئك الذين افقرهم الحصار 
  

اذالل االحتالل ، اجتثاث البعث ، حل ( وراحة ألولئك الذين آذتهم سياسات التحالف بعد سقوط صدام 

، وهو قوة والهام الولئك الذين يقاتلون االن ضد قوات ) ي الجيش العراقي و االعتقال الكيف

التحالف ، لذلك فليس بمستغرب انه حتى اولئك المتمردون العراقيون  من غير المؤمنين المخلصين 

  منهم والغير إسالميين يستثمرون الدين الى اقصى حد ممكن بلغته وبرموزه وصوره
  



 التحدي الصهيوين         )٣٧(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ٦٥ من ١٢                            ٢٠٠٦ - حزيران

لجهادية االجنبية مثل القاعدة في العراق يحتمل ان ولضمان عملهم المد طويل فإن المجموعات ا

وفي . التجنيد من المحليين من اجل مد جذورهم في المجتمع العراقي ) تعريق ( يقوموا بعملية 

 المدى البعيد فان ذلك سيزيد من تأثيرهم العملياتي ويصبح من الصعب قمع هذه الجماعات وتاثيرها
  

التي يمكن ان تكون اجنحة سياسية لمختلف الجماعات المتمردة قد وفي بعض المناسبات فإن الكيانات 

  ظهرت للعيان ، وحزب البعث الجديد لديه مكتب للمعلومات والنشر يصدر تصريحات بين الحين والحين
  

تمثل تعبيراً عملياتياً الهداٍف للمتمردين ذات تعريف "خطوط العمليات "واذا ما اخذت مجتمعة فان 

انهاء االحتالل ، احباط والحاق الهزيمة بعملية التحول السياسي ، وفي : اع اوسع وعليها اجم

   عسكري قوي لطائفة السنة العرب–النهاية انشاء موقف سياسي 
  

بمن فيهم قوات األمن العراقية والمتطوعين والعاملين إلى ) المتعاونين(نجحت حملة المتمردين ضد 

اد كبيرة من العراقيين العاملين للحكومة أو لهم عالقة حيث قام المتمردون باغتيال أعد،حد بعيد

  بأعادة البناء وردع الكثيرين منهم
  

وهكذا فان عمليات المتمردين ال تبدو نمطاً من مساومة ستراتيجية يتلخص فيها مستوى وطبيعة 

 إلى عمل المتمردين بالتخلص من التحالف والحكومة العراقية، بل يبدو أن عمليات المتمردين تهدف

والمساومة االستراتيجية قد تأتي عندما يتضح الوجه . إضعاف وإحباط عملية التحول السياسي

  السياسي للتمرد ويتطور
 

إن السلوك السياسي للعرب السنة يعكس تعقيد فكرهم الذي يختلف من مكان إلى آخر في العراق 

 إلى  فهم عميق لهذا الفكر إن أية محاوالت للتأثير في السنة العرب ال تستند. ومن وقت آلخر

  ستبوء بالفشل وقد تكون لها نتائج بخالف النتائج المرجوة
 

هذا ما يدل على إن التمرد قد تنامى بقوته وقدرته على الرغم من الخسائر التي ألحقها به ما قام به 

ملية التحالف من مناهضة التمرد وعلى الرغم من تطور حضور قوات األمن العراقية واستمرار الع

  إن كل ذلك لم يغير من األوضاع شيئاً برغم إن عمليات التمرد اختلفت من وقت ألخر. السياسية
 

  ولكن التكلفة ازدادت وصار التمرد عامالً أساسيا مؤثرا في التأثير الداخلي في الواليات المتحدة للصراع
 

  إن المقياس األهم لقدرات التمرد هو تعقيد وإحكام تكتيكات هجوماته
 

العمليات االنتحارية سواء أكانت تشمل أفراداً يرتدون أحزمة ناسفة أو آخرين يستخدمون عجالت 
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  مزودة بالعبوات الناسفة تمثل النوع األهم من عمل المتمردين
 

فلقد ابعد منظمات المساعدة . إن استخدام االنتحاريين كان نجاحاً تكتيكياً وعملياتياً للمتمردين

 وزاد من التوتر الطائفي والعرقي وعكس عجز التحالف والحكومة العراقية عن الدولية عن العراق

  حماية المواطنين وأجبر التحالف على تكريس المزيد من الجهود للوقوف ضد الخطر
 

، وقد حقق المتمردون ومازالوا  يحققون نجاحات تكتيكية وعملياتية مهمة وعلى وجه الخصوص

  مة العراقية ضد قوات األمن العراقية والحكو
 

هذا إلى عدد من ) ميدان المعركة(ولكن في الوقت الذي استطاعوا فيه إن يترجموا نجاحات 

المكاسب السياسية القصيرة األجل إال انهم مازالوا يواجهون تحدي استخدام هذه المكاسب وقدرتهم 

ل تحقيق مأربهم  من اج-ضد قوات التحالف الحالية وقوات األمن العراقية المتنامية-المتنامية

  السياسية بعيدة المدى
 

؟بالنسبة إلى بعض )النضال من اجل العراق(ما هي أهداف المتمردين في المرحلة الراهنة من 

الجماعات العراقية يبدو إن الهدف هو تقوية مراكزها في المساومة على المناصب في المجتمع 

وبالنسبة لمجموعات . لحكومة الدائمةالعربي السني في المفاوضات المستقبلية حول الدستور وا

  ، وإنشاء خالفة إسالمية عالمية)مثل القاعدة في العراق(الجهاديين هو االستيالء على السلطة 
 

و أخيراً فان الجهاديين يأملون في إشعال نار حرب أهلية بين السنة و الشيعة من اجل منع ظهور 

  مة رئيسة بالواليات المتحدةحكومة يهيمن عليها الشيعة في بغداد و إلحاق هزي
 

  على الرغم من أن المتمردين عانوا بعض االخفاقات فانهم حققوا بعض النجاحات المهمة ، و باختصار 
 

و األحزاب الشيعية و الكردية . و األهم من كل شي فانهم قد جعلوا السنة العرب قوة يحسب حسابها 

اف بالحاجة إلى إسهام العرب السنة من ذوي المصداقية في الرئيسية و الواليات المتحدة أجبرت على االعتر

  العملية السياسية و ضم عدد من أهم مطالبهم إلى المفاوضات الخاصة بالدستور 
 

 و ٢٠٠٥أمد النجاح المستقبلي للتمرد سيعتمد إلى درجة مهمة على نتيجة انتخابات كانون األول 

ضمن صالحيتها و بقائها مع تطوير االهتمام  عسكرية ت-قدرتها على صياغة استراجية سياسية

  بمصالح المجتمع السني األوسع
 

و بكميات تكفي ، تتاح للتمرد كل أنواع األسلحة و المتفجرات و القوة البشرية المدربة التي يحتاجونها 

  مفترضين استمرار الدعم السياسي السني ، الستمرار فعالياتهم في مستواها إلى اجل غير مسمى 
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و التمرد في األقل اصبح له بدايات وجه . ذات طبيعة تجعلهم عدواً قوياً و يمكنه التكيف ) و شبكاتهم ( 

و يعلم المتمردون أن قوات التحالف محدودة . سياسي و يحظى بدعم من قبل المنظمات السياسية السنية 

قتال المتمردين يبرهن على انه و هذا أمر من أمور متعددة تجعل .اإلمكانية في كيفية استخدام القوة ضدهم 

  صعب إلى درجة هائلة
 

لذلك فان على التحالف والحكومة العراقية أن تتجنب األعمال التي من شأنها أن تدفع التمرد إلى تحالفات 

  تكتيكية مع الناقمين من أفراد الفئات األخرى مثل الصدريين
 

  ن شأنه أن يدفع السنة إلى ذراعي التمردوالتحالف والحكومة العراقية يجب عليهما تجنب أي عمل م
 

لكنهم ليسوا محصنين ضد الهزيمة، والحرب قد . وبالمقابل فقد اثبت المتمردون انهم خصوم أقوياء جداً

 شريطة أن العملية السياسية ال يعرقلها تصاعد - عراق مستقر وديموقراطي إلى حد ما-تأتي بنتيجة مقبولة

  الداخل أو أن الواليات المتحدة تنسحب قبل الوقت المناسب العنف المدني أو أن تتقوض من 
 

انسحاب تعقبه -والطريق إلى مثل هذه النتيجة سيكون صعباً ومكلفاً ويمكن أن تكتنفه المزيد من االنتكاسات

وهو أمر يتسبب بالمزيد من عدم االستقرار وهو ما ستدعو الحاجة معه إلى عودة -حالة من الفوضى

  دة للتدخل مرة أخرى في وقت ما في المستقبل وفي ظروف أسوأالواليات المتح
 

إن رفض مسودة الدستور باألغلبية في ثالث محافظات سنية هي األنبار وصالح الدين ونينوى على الرغم 

من انه غير كاف إللحاق الهزيمة بالدستور لكنه يوضح قوة السنة العرب في معارضتهم لعملية التحول 

  ا الراهنةالسياسي في حالته
 

وفي أي حال، فان االعتقاد بان الشيعة واألكراد فقط يمكنهم التحرك سياسياً والتصرف بحنكه قد اصطدمت 

  بتصويت السنة العرب ضد مسودة الدستور
 

وفضالً عن ذلك، فان التقارير التي تفيد بان الواليات المتحدة تنوي إنقاص قواتها في العراق ابتداء من 

عض المتمردين على االعتقاد بأنهم سيتمكنون من مواصلة كفاحهم في ظروف افضل إذا  قد يشجع ب٢٠٠٦

في نظر المتمردين ستكون هذه نافذة أمل مفتوحة وليست مغلقة في ) ٤.(ما غادرت القوات األمريكية

  األشهر القادمة
 

أحرز التمرد جمهرة لقد . ولكن من غير المؤكد أن االنسحاب األمريكي سيؤدي إلى إنقاص عنف المتمردين

وسوف يمضي في جهوده للتأثير على الحكومة العراقية أو إسقاطها، وما إذا كانت ) ٥.(غفيرة من الناس

  القوات األمريكية ستبقى في العراق أم ال 
 

وفضالً عن ذلك، فان إحالل قوات األمن العراقية محل قوات الواليات المتحدة، سيزيد من المشكلة إذ أن 
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  د القوات العراقية هم من الشيعة واألكراد وهم ذوو تاريخ في سوء معاملة الطوائف األخرىمعظم أفرا
 

إعالن نتائج استفتاء تشرين األول، نتائج انتخابات كانون (وهكذا فإن التأثير الذي أحدثته الوقائع السياسية 

واحتمال تخفيض عدد ( يمع تقدم ملحوظ في المجال األمن) األول وما تالها من تأسيس حكومة دستورية

تشير إلى أن األشهر الستة أو التسعة ) القوات األمريكية وافتراض صالحيات اكبر لقوات األمن العراقية

  في مستقبل العراق" فترة حاسمة"القادمة ستكون 
 

وفي . هذه العمليات السياسية واألمنية متصل بعضها ببعض والفشل في إحداها سيعني الفشل في األخرى

 سيتضح ما إذا كان العراق سيكون ديموقراطية شاملة أو بلداً يعمه العنف والصراع فيه ٢٠٠٦صف منت

  العرب السنة يقفون بازاء سائر الطوائف
 

للسنة العرب في سبيل المثال ) الجبهة الشعبية(إن بروز . إن عدداً من األدلة يشير إلى اتجاه مستقبل العراق

ترة وكونها قادرة على العمل ضد العملية السياسية بمختلف الوسائل، وهي تضم عناصر ظاهرة وأخرى مست

  وعلى مختلف المستويات يمكن أن يؤشر ظهور شريك سني يمكن التفاوض معه
 
والسنة الذين تعودوا ألمد طويل . سباب مختلفة فان التمرد العربي السني يبدو من الصعب القضاء عليهأل

 لن يستطيعوا التكيف بسرعة لحالتهم الراهنة كأقلية تناقصت إمكانية احتالل المراكز العليا في السلطة

  تأثيرها إلى حد كبير، والمتطرفون منهم يحتمل أن يقاتلوا سنين قادمة 
 

وفضالً عن ذلك فال قوات التحالف وال قوات األمن العراقية تملك حالياً القدر المطلوب وال العدد الكافي 

  إللحاق الهزيمة بالمتمردين 
 

ومع ذلك، فقد تصل قوات التحالف وقوات األمن العراقية إلى تبني الشعار الذي طرحته االستراتيجية المعلنة 

والذي نجح في مكافحة اإلرهاب في حمالتها ) طهر، أمسك ثم إبن(مؤخراً من قبل الحكومة الواليات المتحدة 

  في أماكن عدة
 

 مع المعارضة السياسية العلنية التي يظهر إنها اكثر تأثيراً إن التحالف والحكومة العراقية يجب أن يتعامال

  في تحريك الطائفة السنية مما فعله حتى اآلن التمرد
 

ضعف (وبسبب قلة قدراتهم العسكرية والحضور القوي للتحالف فإنهم لم ينجحوا في إحداث إنقالب ناجح 

  ) الزحف على بغداد(، وال في محاولة ) كل حالالحكومة المركزية ال يجعل من هذا الخيار أمراَ ممكناَ على
 

. وقوات الواليات المتحدة يحتمل أن تبقى في العراق طالما مست الحاجة إليها لمنع حدوث مثل هذه األمور

وقد تكون هناك تسوية متفاوض عليها تستند إلى نوع من تقاسم السلطة حتى لو كان ذلك فيه مخالفة 

  لمسودة الدستور
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استمرار التمرد، على أي حال، فإن التطهير العرقي والصراع المدني سيستمران ويزدادان، وفي وفي حالة 

عن جهودهم في إنشاء حكومة مركزية ) ولو ألمد(ظل مثل هذه الظروف فإن الشيعة واألكراد سيتخلون 

افظات في قابلة للحياة وسوف يركزون بدالً من ذلك في تقرير مؤسسات حكومية إقليمية أو تابعة للمح

  الشمال والجنوب من البالد 
 

هذا السيناريو سيترك السنة في منطقة غير مستقرة فقيرة يمزقها العنف يمكن أن تصلح مالذاً للقاعدة 

  وسائر الجماعات اإلرهابية
 

وستكون له نتائج طويلة األمد لموقف الواليات المتحدة . وأن صدى التمرد سوف يتردد لسنين عدة قادمة

  ي والعسكري في العراقالسياس
 

وسيتعين على الواليات المتحدة وحلفاءها مواجهة الجهاديين في مختلف أرجاء الشرق األوسط وخارجه 

وبتقوية الهويات العرقية والطائفية والسياسية التي ظهرت في )٧(وخارج نطاق الحرب العالمية ضد اإلرهاب

د يحتمل أن يكون له تأثير واسع طويل األمد على العراق في نهاية التحول السياسي الحالي فإن التمر

  المنطقة
 

هذه االحتماالت تؤشر أن على الواليات المتحدة أن تستمر في تدخلها من أجل تمكين الحكومة العراقية من 

ألن الواليات المتحدة إذا ما خرجت إحراز نتيجة مقبولة من خالل التفاوض أو القوة أو مزيج منهما، 

غير مستقر يعمه العنف فسيكون عليها عاجالً أم آجالً أن تتعامل مع النتائج في منطقة ذات وتركت عراقاً 

  أهمية حيوية لمصالحها ولمصالح العالم
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  إيسنشتادمايكل 
  رئيس برنامج الدراسات العسكرية واألمنية

زميل أقدم ورئيس برنامج معهد واشنطن للدراسات العسكرية واألمنية ، متخصص في شؤون 

اإلسرائيلي ونشر مقاالتاَ وأبحاثاَ حول -الخليج الفارسي والقضايا األمنية للصراع العربي

في المنطقة وإنتشار األسلحة غير التقليدية في اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط واألمن 

منطقة الشرق األدنى وجنوب غرب آسيا والقوات المسلحة العراقية وايران وسوريا واسرائيل 

  .والسلطة الفلسطينية

 عمل كمحلل عسكري مدني في الجيش ١٩٨٩قبل أن يلتحق السيد إيسنشتاد بالمعهد عام 

المعهد للعمل من أجل إصدار دراسة لصالح القوة الجوية  أخذ إجازة عمل من ١٩٩٢عام .األمريكي

األمريكية العاملة في حرب الخليج ، حيث ساهم في إصدار الفصل المتعلق بإستراتيجية وخطة 

 في القيادة المركزية وفي ٢٠٠٢-٢٠٠١ضابط إحتياط في الجيش األمريكي، خدم أعوام . العراق

  .لعملية الحرية العراقيةالهيئة المشتركة أثناء التحضير والتخطيط 

  .عمل كمستشار لمجموعة عمل السياسة الدفاعية لمستقبل العراق التابعة لوزارة الخارجية

  . في تركيا والعراق في قسم الدعم واإلسناد١٩٩١خدم عام 

حائز على شهادة الماجستير في الدراسات العربية من جامعة جورج تاون وهو كثير السفر الى 

  .وسطمنطقة الشرق األ

 إنتشار األسلحة، العالقات األمنية العربية الشؤون العسكرية واألمنية،أمن الخليج الفارسي، :الخبرة

  .األسرائيلة

  .المضامين األمنية للدولة الفلسطينية، المضامين األمنية للملف النووي اإليراني:أبحاثه الحالية

  العربية والعبرية:اللغات
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  جيفري وايت 

  .في معهد واشنطن، متخصص في القضايا العسكرية واألمنية العراقية والشرق أوسطية" دفاع بري" زميل

 عملية الحرية العراقية وعلى أحداث مابعد كتب الكثير وظهر بشكل متكرر في وسائل اإلعالم كمعلق على

: كان من المشاركين الرئيسيين في تحرير كتاب معهد واشنطن المطبوع حديثاَ وعنوانه. الحرب على العراق

  ).٢٠٠٤تشرين األول (نظرة داخلية وتوقعات مستقبلية : عملية الحرية العرافية والعراق الجديد

ت قد أكمل أربعة وثالثين سنةَ من الخدمة في وكالة مخابرات قبل أن يلتحق بالمعهد كان السيد واي

محلل تصويري،محلل إمكانيات : الدفاع،خدم في مجاالت واسعة كمحلل أقدم وخدم في مواقع قيادية تتضمن

 الفلسطيني،رئيس قسم مخابرات الشرق –الجيش،محلل المخابرات الحالية،محلل أقدم للصراع العربي 

في هذه المواقع شارك السيد وايت في . أفريقيا/مكتب تقييمات الجيش للشرق األوسطاألوسط الحالية،رئيس 

التخطيط العملياتي والسياسي وكتب الكثير لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع، من ضمنهم وزير الدفاع 

متعددة في كضابط مخابرات زود السيد وايت دعماَ مخابراتياَ أثناء األزمات ال.ورئيس هيئة األركان المشتركة

   .٢٠٠٢أثتاء حرب اإلستنزاف الى ظهور الصراع مع العراق عام ١٩٦٨الشرق األوسط، من عام 

ترأس الكثير من مجموعات األزمات للرد المخابراتي في الوكالة، ومن ضمنها تلك التي تتعامل مع الحرب 

 المتحدة ضد ليبيا،العمليات  السوري في لبنان، عمليات الواليات-األهلية اللبنانية، النزاع اإلسرائيلي

   .٢٠٠٢ الى ١٩٩٤البحرية للواليات المتحدة في الخليج الفارسي وأزمات العراق المتعددة من 

 السورية -  زود السيد وايت دعماَ مخابراتياَ واسعاَ الى المحادثات اإلسرائلية٢٠٠٠ الى ١٩٩٥ من عام 

  . منظمة التحرير الفلسطينية–واإلسرائيلية 

شهادة البكالوريوس في الشؤون الخارجية من جامعة فيرجينيا وحائز على الماجستير في الشؤون حائزعلى 

  .الدولية من جامعة جورج واشنطن ، وكلتاهما متخصصتان بالشرق األدنى

حصل على الكثير من المنح لخدماته المتميزة كضابط مخابرات، من ضمنها ميدالية وزارة الدفاع للخدمات 

يزة، ميدالية المخابرات القومية للخدمات المتميزة، ومنحة رئيس وكالة مخابرات الدفاع المدنية المتم

  .    للخدمات المدنية المتميزة واإلستثنائية
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تقييم التمرد السين العريب ىف 
  العراق

  ملخص تنفيذي
ني فـي    التمرد العربي الس    أن يقيم  لمرء ل كيف

ة العامالمناقشات  العراق ؟ الجواب محرج في      

 حول الحـرب القائمـة وسـيتراتيجية        الدائرة

ن إ ف ،ذلكمن  رغم  على ال الواليات المتحدة ، و   

كثـر مـن   أنهـا  أهذه المهمة قد برهنت على  

كونها تحد للخبراء من خارج الحكومة ومـن        

غالبـاً  : من االمور     وذلك بسبب عدد   ،داخلها

ن يـتم   أن لم يكن مستحيالً     إ ،   ما يكون صعباً  

. حتساب القوة العددية للتمرد بصورة دقيقـة        إ

 توفر حركتها   ،وليس هناك خطوط جبهة قتال    

 والعوامل العسكرية   ،شارات على تقدم الحرب   إ

عتبـارات  همية مـن اإل   أقل  أهي في الغالب    

السياسية والنفسية في تقرير نتائج مثـل هـذا         

  .الصراع 

ن قـوات التحـالف     أ هو   ن قسماً من التحدي   إ

وقوات االمن العراقية تواجه تمـرداً مركبـاً        

. تتحرك عناصره من خالل دوافع متـضادة        

عـضاءالنظام الـسابق    أوهم يتمثلـون فـي      

جانـب  سالميين العراقيين  والجهاديين األ    واإل

و العدوانيين والجماعات   أوالعراقيين الغاضبين   

 من  كتسبوا القوة إالعشائرية والمجرمين الذين    

االيــديولوجيات الــسياسية والدينيــة والقــيم 

ــرابط كاالعــشائرية  ــام والت ــشرف واالنتق ل

االجتماعي الذي ينغرس عميقاً فـي المثلـث        

  .السني العراقي 

  : ودوافع هذه المجموعات تتضمن الرغبة في 

  مقاومة االحتالل -١

طاحة بالحكومة العراقية و اإلأتغيير  -٢

  الجديدة 

  و خالفة في العراق  أمية سالإنشاء دولة إ -٣

 ،ن التمرد هو حول السلطة    إهم من ذلك    واأل

ن ومن سيتسلمها   من تسلمها ومن يتسلمها اآل    

ن العناصـر   أوالحقيقة هـي    . في المستقبل   

الرئيسة من العرب السنة المتمردين يطمحون      

فراداً وبوصفهم  أالى استعادة السلطة بوصفهم     

  .هم طائفة بوصفو أعضاءاً في النظام السابق أ

ن التمـرد   إيقدر مسؤولوا الواليات المتحدة     

ن مجمـوع   إ مقاتل و  ٣٥٠٠يتكون من زهاء    

   ٢٠٠٠٠ و   ١٢٠٠٠فراده يتراوح ما بـين      أ

ن الرقم الحقيقـي ربمـا      إعلى الرغم من    ( 

 ربمـا مـن     ١٠٠٠وهنـاك   ) يكون اكبـر    

والكثير من المناقشات   جانب ،   المجاهدين األ 

ول مصداقية هذه   العامة حول التمرد تدور ح    

ن عدد المتمردين   إ ف ، وعلى أي حال   ،رقاماأل

 وربما لـيس   –هو واحد من المقاييس الغير      

 في ظاهرة معقدة    -همية  أكثر  هو العامل األ  

  .لم تفهم على الوجه الصحيح بعد

 لذا  ،نظمة متكيفة أن التمردات معقدة وذات     وأل

ن تقديرا صحيحا للتمرد العربي السني ينبغي إف

 عددا كبيرا من االبعاد مع مـرور        ن يدرس أ

 بما في ذلك بيئته  العملياتية وهياكلـه         ،الوقت

ومعالجاته ووظائفه والدرجة التي استطاع ان      

 الراي العام والمؤسسات الخاصـة       بها يخترق

في المثلث السني والـسيطرة علـى القلـوب         

  .والعقول في المجتمع العربي السني 
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لرئيسية في  ن العناصر ا  إ:البيئة العملياتية   

البيئة العملياتية تتضمن عوامل ديموغرافية     

  :واجتماعية وجغرافية ودينية واقتصادية 

 لقد حرك التمرد حتى     :الديموغرافية   

اً فقط مـن العـرب الـسنة        ءن جز اآل

 لديهم تدريب في الجيش     نالحاقدين الذي 

او من قوى شبه عـسكرية واذا مـا         

استغل ذلك فانـه يـستطيع ان يزيـد         

  العسكرية بشكل محسوس قدراته 

 يركـز التمـرد     :الترابط االجتماعي    

على العالقات الشخـصية وروابـط      

القرابة وسائر العالقـات فـي هـذه        

وهذه الحقيقة تزيد من مرونته     ،الدائرة

  .وسرعة تكيفه 

 لقد كانت فعاليات التمـرد      :الجغرافية   

مستمرة ومقنعـة والتمـرد الياخـذ       

 بـل يبـدو  انـه يتمـدد          ،باالنكماش

والمناطق التي شهدت عمليات التمرد     

  . مازالت تشهد مثلها اليوم ٢٠٠٣في 

 استغل المتمردون الى اقصى     :الدين   

ن إ ،حد لغة الدين والرموز والـرؤى     

حوالي نصف العرب المتمردين تحمل     

منظماتهم في وسائل االعالم اسماء لها      

  .خر باالسالم آبشكل اوب ةعالق

سنوات عقوبات وال الحرب و:االقتصاد  

همال وسياسات التحالف وعنف    من اإل 

التمرد اوجدت بيئة مناسبة للمتمردين     

 ،وجود عدد كبير من العاطلين    بوذلك  

يبدو ان قسما منهم راغب في مهاجمة       

  .جل المال أقوات التحالف من 

 علـى   :الهياكل ، المعالجات ، الوظـائف       

كثـر  أالرغم من ان االهتمام يتركز  على        

فـان العمليـات    ، ضوحافعاليات التمرد و  

العنيفة اليومية والهجمـات التـي تـسبب        

خسائر جماعية هي جزء مـن الفعاليـات        

وتتــرك فــي الظــل الهياكــل ،المختلفــة

 والوظائف التي تعمـل علـى       الجاتعموال

  .ادامتها 

 التمرد ليس منظما بطريقـة      :التنظيم   

ن له قيادة غير أهرمية على الرغم من 

 رسمية وهو يتكـون مـن جماعـات       

ه مـن   كشـب (منظمة في خاليا تشكل     

تتصل ببعـضها بـروابط     ) الشبكات  

  .شخصية  او عشائرية او تنظيمية 

ل التمرد على الـدعم     ص يح :التمويل   

المالي من داخل وخارج العراق على      

: حد سواء ومن خالل ثالثة مـصادر        

شبكة التمويل للنظام السابق وشـبكات      

التحويــل التقليديــة غيــر النظاميــة 

  . المتدينينهمين من المحسنينوالمسا

ان زوال النظـام    : الفعاليات السياسية    

السابق ترك الطائفة السنية لمدة مؤقتة      

دون قيادة وعلى الرغم من ذلك فـان        

عددا من المنظمات العربيـة الـسنية       

ـ          نيسهم اليـوم فـي الـسياسة ويمك

  .التمرد اعتبارها الناطقة سياسيا بلسان 

ــسكرية    ــات الع ــر:العملي ك  يتح

ــصورة  ــصرفون ب ــردون ويت المتم

مقصودة على طـول عـدة خطـوط        

ومنـذ  ) خطوط العمليـات  (عريضة  

 اصبحت ٢٠٠٥انتخابات كانون الثاني 
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ــضادة  ــات الم ــشاركة(الهجم ) للم

ــةوالمــضادة لالســتقرار   ذات اهمي

  .متزايدة 

ــدورات   ــات وال ــاع :االيقاع  االرتف

واالنخفاض في فعاليات التمرد تتصل      

 ، فعلى سـبيل المثـال     ،التقويم الديني ب

نمـاط  أخـد   أرمضان وعاشـوراء وت   

 والفعاليات السياسية   ،المناخ الموسمي 

او ) في سبيل المثـال االنتخابـات       ( 

  .الذكريات السنوية لالحتفاالت 

الف من المتمردين   آلقد قتل   : التكيف   

واحتجز مايزيد على عشرات االالف     

القليل مـنهم مـن   (     من العراقيين   

، وعلى الرغم من ذلك فان      )المتمردين

المعلومات حول الحوادث واالصابات    

ن التمرد مازال على حاله     أتشير الى   

  .من العداء والتعطش للقتل 

 ان  :اختراق المجتمع العربي الـسني       

نجاح محاولة التمرد للـسيطرة علـى       

و  قلـوبهم "السكان المدنيين او  كسب      

ن تقاس بالدرجة التي    أيمكن  " عقولهم

هـا المؤسـسات الخاصـة      يخترق في 

  .والعامة لطائفة العرب السنة 

وقد وجد التمرد لنفسه صورة اليستهان بهـا        

لدى مجال واسع من المجتمع العربي السني ،        

بما في ذلك المجاالت االقتـصادية والدينيـة        

ن أوعلى الرغم مـن     . والسياسية واالجرامية   

عمق التغلغل ليس معروفا على وجه الدقة فان        

ضعاف الجهود المبذولـة    إن حاولوا   المتمردي

لبسط سيطرة مؤسسات الدولة فـي منـاطق        

ا في اختراق   ضونجح التمرد اي  . لعرب السنة   ا

ن االفكار  أالعرب السنة وقد بدا     ) فكارأعالم  (

المتعلقة بالتمرد والمعتقدات المعادية لالحتالل     

ولقوات التحـالف وللحكومـة العراقيـة قـد         

  .صبحت واسعة االنتشارأ

  الستراتيجية و يةتأثريات التكتيكية والعملياتال

ن يقدر تأثير التمـرد ؟      أكيف يستطيع المرء    

كان الجـواب يختلـف علـى       ،الى درجة ما    

الـستراتيجية  و يةالمستويات التكتيكية والعمليات  

للحرب ، على المستويين التكتيكي والعملياتى      

  : ن المتمردين إف

خـذ  أداموا عملياتهم على مـستوى      أ •

ليات التحـالف   مزايد على الرغم من ع    بالت

المناهضة للتمرد واالعتقـاالت الواسـعة      

  .النطاق والخسائر الكبيرة في االرواح

جهزة تفجير اكثـر تقـدما      أستخدموا  إ •

وتعقيداُ وقاموا بعمليات معقدة ضد اهداف      

  .لها اهميتها 

ضمنوا المبادرة واالستمرار في توجيه      •

وقـوات  الضربات الى المدنيين العراقيين     

  .االمن العراقية وقوات التحالف 
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حـرزوا ومـازالوا    أوهكذا فان المتمردين قد     

يحرزون نجاحات تكتيكية وعملياتيـة وهـو       

ماعدوه من االنجـازات الـسياسية القـصيرة       

حرزوا عدداً مـن االنجـازات      أالمدى ، وقد    

  :    كما أنهم. الستراتيجية كذلك

 ،باالقناع والتهديـد  ، نفسهم  أجعلوا من    •

    قوة اجتماعية رئيسية في المثلـث الـسني        

  ) .ن لم يكونوا القوة المهيمنة إ( 

كسبوا تاييد قسم كبير من السكان العرب        •

السنة لهجماتهم على قوات التحالف وبعـضاً       

من التأييد لهجماتهم علـى قـوات االمـن         

  .العراقية والحكومة العراقية 

ردعوا الكثيرين من سكان المثلث السني       •

مل في الحكومـة الجديـدة او لهـا         من الع 

  .عمالهم أخرين على ترك آجبروا أو

جعلوا الوضع االمني موضع قلق االكثر       •

 بغداد  فىاهمية للكثير من العراقيين وبخاصة    

واعطوا السنة صوتاً قوياً في مستقبل العراق       

  ).ن سلبي على الرغم من انه حتى اآل( 

اقنعوا الكثيرين من السنة بان الدسـتور        •

  .يد اليخدم اهدافهم الجد

يجاد تـذمر شـعبي فـي       إساعدوا على    •

الواليات المتحدة حـول الحـرب وطريقـة        

ادارتها بما اوجد ظروفا تجعل من المحتمل       

ان تتخذ الواليات المتحـدة قـراراً بالبـدء         

 . ٢٠٠٦بسحب قواتها من العراق في 

ومن جانب اَخر فان المتمردين القوا بعـض        

  : نهم أذ إ االخفاقات خالل هذه المدة

  .يقاف العملية السياسية بإلم يفلحوا  •

لم يكونوا قادرين على ردع الكثير مـن         •

الشباب العراقيين على االنخراط في قـوى       
  .االمن العراقية 

عدداً )   االقل بصورة مؤقتة     على( فقدوا   •

 عـدد كبيـر مـن       فىمن مالذاتهم المهمة    

كبريات المدن العراقية في المثلـث الـسني        

حت تحت سيطرة قوات التحـالف      التي اصب 

وقوات االمن العراقية من خـالل عملياتهـا        

  .المشتركة

هميـة  أيجـاد دعـم ذي      إلم يفلحوا في     •

نسحاب كامل لقوات الواليـات المتحـدة       إل

فـي العـراق وال فـي        بصورة سريعة ال  

  .الواليات المتحدة 

ستفزاز القيادة الشيعية وجعلها    إفشلوا في    •

نفس في وجـه    تتخلى عن تمسكها بضبط ال    

شتعال فتيـل   إالهجمات التي كانت تطمح في      

  المزيد من العنف 

يـشكل التمـرد    : الضعف  نقاط  القوة و نقاط  

تحديا تحليلياً وعملياتياً كبيراً ، فهو اليعتمـد        

ذات على التجهيز الخارجي وال علـى المـال       

الخارجية، وفي حـين ان الرجـال       /الداخلية

ايـران  والمواد والتحويل تأتي من سـوريا و      

قد تكون غاية   ( وهي ليست بذات أهمية تذكر      

، لكنهـا   ) في االهمية للجهاديين االجانـب      

يستطيع . ليست ضرورية لدوام حياة التمرد      

التمرد أن يحصل على كافة انواع االسـلحة        

والمتفجرات والموارد المالية والقوة البـشرية      

المدربة التي يحتاج اليها ليديم فعالياته الراهنة       

 أجل غير مسمى بإفتراض إستمرار الدعم       الى

تجعله ) الشبكية  ( وطبيعتة  . السياسي للسنة   

عدوا مرنا وقادرا على التكيف وله في االقل        
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بدايات وجه سياسي ويتمتـع بـدعم بعـض         

ويعلـم    .المنظمات السياسية العربية السنية     

المتمردون إن قوات التحالف تتخـبط  فـي         

. للتعامل معهـم    معرفة كيفية إستخدام القوة     

وللتمرد عدد من نقاط الضعف التي قد تؤدي        

الى الحد من أهدافها إذا ما أحسن إسـتغاللها         

  . من قبل التحالف والحكومة العراقية 

الكثيرون من العـرب الـسنة لهـم شـعور          

 ، وخارج نطاق الطائفية متأرجح حيال التمرد 

العربية السنية لـيس لهـم اال القليـل مـن           

تثناء بعض أتباع رجل الـدين     بإس( االعجاب  

  .)الشيعي مقتدى الصدر 

إن إفتقـار التمــرد الــى القيــادة الموحــدة  

والمؤسسات الواسـعة القواعـد أو النظـرة        

الواضحة المنظمة يعرقل إنشاء سـتراتيجية      

سياسية موحدة وهو ما يزيد مـن إنحـسار         

 .االعجاب الشعبي به 

ألن بعض الهجمات التي يقوم بها المتمردون       

نفذ على أسس إجرامية فإن التحـسن فـي         ت

الظروف االقتصادية يمكن أن يساعد علـى       

 . إنقاص عدد العاطلين المأجورين 

إن المعتقدات المتطرفة والتكتيكات الوحـشية      

للجهاديين االجانب ومن يسندهم من العراقيين      

قد أبعدت عنهم الكثيرين من حلفـائهم مـن         

لمحتمل التمرد والكثير من السنة وجعلت من ا      

عزل هذه المجموعات عن الـدعم الـداخلي        

 . والخارجي 

وبالموازنة ، ففي حين إن المتمردين قد أثبتوا        

إنهم معارضون أقوياء ، ولكـن ال يـستحيل         

وقد تأتي الحرب بنتيجة    . إلحاق الهزيمة بهم    

وهي عراق ديمقراطي مستقر علـى      ، مقبولة

شرط ان العملية السياسية ال تعوقها أعمـال        

نف المتصاعدة أو أنها ال تحظى باالهتمام       الع

من الداخل وأن الواليات المتحدة ال تنـسحب        

والطريق الى مثل هـذه     . قبل الوقت المالئم    

النتيجة ، على أية حـال ، سـيكون صـعبا           

  .ومكلفا وقد تتخلله هفوات اضافية 

  نظرة مستقبلية 

         إن إلتقاء عـدد مـن األحـداث الـسياسية          

من إنـشاء   كانون االول وما تالها     إنتخابات  ( 

والتطور المهم في حقـل     ،  ) حكومة دستورية   

إحتمال إنسحاب نسبة ال يستهان بها      ( االمن  

من قوات الواليات المتحدة ونهوض قـوات       

تظهر إن  ) االمن العراقية بأعباء أمنية اكبر      

األشهر الستة او التسعة القادمة ستكون على       

 ستقبل العـراق  جانب عظيم من األهمية في م     

هذه العمليات السياسية واالمنيـة مرتبطـة       .

بحيث إن الفشل في واحـدة      ، بعضها ببعض   

منتصف عـام    . منها يسبب الفشل في آخر    

 ينبغي أن يكون واضحاً ما إذا كـان         ٢٠٠٦

العراق يخطو في طريق ديمقراطية شاملة أو       

أنه ينحدر الى صراع عنيف مريـر يجعـل         

ـ     ي مواجهـة مـع     السنة العراقيين العرب ف

 ومع هذا كله فإن علـى       –الطوائف االخرى   

الواليات المتحدة أن تخطط للبدء في إنقاص       

قواتها في العراق ، وتدير الحرب العالميـة        

ضد االرهاب وتديم الجهود المبذولة من أجل       

تعزيزاالستقرار والديمقراطية فـي الـشرق      

   .االوسط
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  مقدمة 
متحدة  بعد ثالث سنوات من غزو الواليات ال      

للعراق وسقوط صدام حـسين ، مـا زالـت          

الفوضى والخالفات تحيط بالتمرد فـي مـا        

هذه الفوضى   . )١(يدعى بمثلث العراق السني     

في البداية عطلت تكوين سـتراتيجية فعالـة        

مناهضة للتمرد وزادت مـن النقـاش فـي         

وممـا زاد   . السياسات الداخلية حول الحرب     

 )٢() مردات  او الت ( في تعقيد الوضع التمرد     

التي هي ليست تقليدية وليـست ذات طبيعـة         

هرمية وألنها تشن من قبل جماعات فوضوية       

مستندة الى قواعد محلية واقليمية وشبكات ال       

تربط بينها قيادة او ايديولوجية او منظمـات        

  .موحدة 

والغموض الذي يكتنف حـرب المتمـردين       

مراً أتمرد على وجه الخصوص     لاتقويم  يجعل  

ي كل الظروف ، فـي الـصراعات        صعبا ف 

العسكرية التقليدية يمكن مقارنة انظمة حربية      

متعارضة ويمكن تقدير االمكانات ، ويكـون       

التقدير الحربي في الحسابات التقليديـة فـي        

امور مثل تقدير العـدو او اسـر قادتـه او           

  .االستيالء على عاصمته

ولكن المتمردين غالباً ليسوا منتظمـين فـي        

يادية وهو ما يجعل من الصعب      تنظيمات اعت 

ان لم يكن من المـستحيل ان تقـدر قـوتهم           

، وفضال  ) حتى للمتمردين انفسهم    ( العددية  

عن ذلك ليس هنالك غالباً خطـوط اماميـة         

. يمكن لحركتها ان تؤثر في سـير الحـرب          

وفي كل االحوال فان العوامل العسكرية هي       

ة في الغالب اقل اهمية من االعتبارات السياسي      

والنفــسية فــي تقــدير نتيجــة مثــل هــذه 

  .الصراعات

ونتيجة لذلك فان الحاجة تمس الى مقـاييس        

هذا البحث سوف يقدم بعـضا مـن       . تحليلية  

المقترحات العامة حول كيفية تقدير التمـرد       

الذي اندلع بعد نهاية العمليات القتالية الرئيسية       

  ، وسنحاول االجابة عـن       ٢٠٠٣/ في اذار   

ستطيع المرء ان يقدر او يقيس      كيف ي : سؤال  

طبيعة التمرد او مداه وشدته وتأثيراته ؟ وفي        

 درجة ما مـن     زن نحر أهذا المجال سنحاول    

 ،الدقة والوضوح التي يفتقر اليها الى حد بعيد       

النقاش العام حول هـذا الموضـوع ولكنهـا         

ضرورية اذا ما كانت طبيعة المشكلة ينبغـي        

العرب الـسنة   حتواء تمرد   إن يتم   أ و ،ن تفهم أ

  .ن لم نقل الحاق الهزيمة به إ

  صول التمرد وطبيعته أ
صول التمرد العربي   أن التخمينات حول       إ

 تـه  وماهي تهالسني تكون تقديراتها حول طبيع    

ن صدام حـسين    أويعتقد بعضهم   . منذ البدء   

ن يقـود   أتوقع اندحاره وخطط قبل الغـزو       

تمرداً يعيده الى السلطة بعد رحيـل القـوات         

المريكية ، اولئـك الـذين يعتقـدون ذلـك          ا

دت الـى   أيتحاشون العوامل المتشابكة التـي      

  .نمو التمرد 

ن حرب الواليات   إن صدام كان يظن     أويبدو  

المتحدة كانت لها اهداف محدودة تتكون مـن        

حملة جوية قصيرة االمد تصاحبها محاولـة       

احتالل حقول النفط في جنوب العراق ، وان        

ستحواذه على الـسلطة    إدد   ته لنتلك الحملة   

  . بالظرورة 
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جل التعامل مع التهديد البـري قـرر        أومن  

ن ينظم دفاعاً تقليدياً تدعمـه عوامـل    أصدام  

محاربون غير منتمين الى    (      غير منظمة   

 الجيش وجهاديون اجانب دخلوا البالد بتشجيع     

ن صـدام   أويبـدوا   ) .  الحرب    بدء رسمي قبل 

نتفاضة خـالل   إو  نقالب ا إاً توقع حدوث    ضاي

جل التعامـل مـع الطـوارىء       أالغزو ومن   

وزعت االسلحة على مساندي النظام وخزنت      

  .في المدارس والمساجد والمستشفيات 

ليس هناك دليل على ان صدام كان يخطـط         

جل قيادة حركة مقاومة بعد الحـرب او        أمن  

همية تـذكر فـي ظهـور       أانه لعب دوراً ذا     

  .التمرد 

راته التي قام بها قبل     وعلى الرغم من تحضي   

 شملت معالجة انقالب او انتفاضـة       و،الحرب

. كيد كان يحث على مثل هذا التمرد        أفانه بالت 

ن يـستندوا   أوقد استطاع المتمردون االوائل     

الى عالقات سبق وجودها وشبكات وهياكـل       

 أموروثة من النظام السابق ساعدت على بـد       

   .٢٠٠٣التمرد بسرعة في صيف 

 -ي تم فيها القتال في الحـرب        والطريقة الت 

ثر عميـق  أاً كان له    ض  اي  -من كال الجانبين    

وعلى الرغم مـن    . في سرعة ظهور التمرد     

حتل إستولى على بغداد بسرعة و    إن التحالف   أ

سائر مناطق البلد بعد ذلك بقليل فانه فشل في         

مجابهة عـدد مـن الظـروف الـضرورية         

ن أكد من   أالستقرار فترة ما بعد الحرب والت     

و أعضاء النظام السابق الرئيسين قد قتلـوا        أ

عضاء النظـام   أن  إكانوا قيد االعتقال ، ذلك      

السابق الذين لم يقتلوا ولم يؤسروا خرجوا من        

، نعدام للمعنويـة    إنكسار و إالحرب في حالة    

ن هناك قوات كافيـة مـن       كذلك التأكد من أ   و

. من العراق واستقراره بسرعة     أجل حماية   أ

   جزءاً من نتائج النمط العمليـاتي      لقد كان هذا  

ختار القـادة   إفلقد  ) ة العراقية   يلعملية الحر ( 

 العسكريون وصانعوا القرار فـي الواليـات      

المتحدة قوة صغيرة سريعة تحيط بالمنـاطق       

السكنية الرئيسية في العراق وتـستخدم قـوة        

نقـالب  إ( جل تحقيق   أنارية هائلة ودقيقة من     

  .نهيار النظام إ والتسبب في) بعيد المدى 

عتقده المخططون وما كانوا    إستناداً الى ما    إو

  فقد كان قرارهم في    ،يعرفونه في ذلك الوقت   

عملية الحرية العراقية صـائباً فقـد كانـت         

السرعة ضرورية للحد من الخـسائر علـى        

حتمـال الـضغط    إستباق  إجل  أمن  والجانبين  

ن تتحقق  أيقاف القتال قبل    المحلي والعالمي إل  

ف الحرب االمريكية ولمنع بغداد من شن       هداأ

ــة ( ــة االرض المحروق ــى كــان ) حمل الت

سلحة أستخدام  إبما فيها   ( ن يخشونها   والكثير

الدمار الشامل التي كان يعتقد وجودها في يد        

  ). صدام 

ن الحملة لم تقتل ما يكفي من       إ ف ،وفي النهاية 

فراد العدو بالدرجة التي تجعل لهـا تـاثيراً         أ

فراد التمرد الذين تطوعـوا     أى قوة   لحقيقياً ع 

ستخدام بغداد لقـوات شـبه      إو . قبل الحرب 

عسكرية كرأس حربة ، وبخاصـة فـدائيي        

عـدداً كبيـراً مـن رجـال      أمـن أن    صدام  

المخابرات والحـرس الجمهـوري الخـاص       

و أوكبار البعثيـين سـينجون مـن القتـل          

تجهت االمكانـات   إوبعد الحرب    .)٥(االسر

 لمالحقة هؤالء الناس    يةاتالعسكرية والمخابر 

    الذين لعب الكثير منهم ادواراً فـي التمـرد         
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ذ إ مالحقتهم صعبة جداً      أن على الرغم من  ( 

والمخططون ) نهم يقدرون بعشرات االالف     أ

جـل  أكذلك لم يتأهبوا بصورة مناسبة مـن        

) خفيفـاً   ( ن التحالف كان     وأل .كسب السلم   

 فانه كان   ربع فرق تقريباً فقط ،    أومكوناً من   

الى العـدد الكـافي     ) ن  كما يفتقر اآل  ( يفتقر  

لتأمين االمن في المثلث الـسني او لحمايـة         

حدود العراق ضد االجانب الـراغبين فـي        

االلتحاق بالجهاديين الذين هم في داخل البالد       

عمال النهب والسلب التي تلت سقوط أو. ال فع

 منها كما يبدو قام به عناصر       اَوبعض( النظام  

التحالف اليقافها ،   وفشل قوات   ) نظام السابق   ال

 الجهود المبذولة لتـأمين     ،دت الى حد بعيد   عقّ

ضد االمن وايجاد استقرار وخلقت عداء شعبياً  

  .المحتلين 

جـل  أمن   سست حديثاً أوالجماعات المتمردة   

ممارسة العمليات في المثلـث الـسني دون        

قامـت   مـا  في ،التحـالف   قـوى   مـن  خلتد 

التابعة لالحزاب باالنتشار لملـىء  الميليشيات  

  .الفراغ االمني في مختلف ارجاء البالد 

ــة  إن   سياســات ســلطة التحــالف المؤقت

ر المناسبة واالجراءات التـي     يوالتكتيكات غ 

استخدمت في البدايـة مـن قبـل الواليـات          

كبر في سرعة نمـو     أسهمت بشكل   أ ،المتحدة

تثاث البعـث   جواالستخدام الشامل ال  . التمرد  

 ٤٠٠٠٠٠وقرار حل الجيش العراقي حـرم       

من ) الكثير منهم من العرب السنة      ( عراقي  

دت الـى   ألقمة عيشهم بين عشية وضحاها و     

تفجر غضب المحاربين القدامى الذين ظنـوا       

نهم سيكافؤن لتمسكهم بالتعليمات التي حملتها      أ

رسلها اليهم التحـالف وهـي      أاالوراق التي   

وفضال  . المتقدمة تطالبهم بعدم مقاومة القوات   

جتياح المثلث الـسني كانـت      إعن ذلك ففي    

عتقـال المتمـردين    إهناك خطة لمباغتـة و    

المطلوبين في المراحل االولى لالحتالل ، وقد 

الف من االبرياء   عتقال عشرات اآل  إنجم عنها   

خيراً أالعراقيين وتعريضهم لمعاملة مهينة ، و     

 بالطـابع   ن الدوريات االمريكية التي تتسم    إف

 كسبت عداوة الكثيـر مـن النـاس       الهجومي

لواليات المتحدة وساعدت على زيادة قاعـدة       ل

  .التطوع في صفوف التمرد 

  طبيعة  التمرد 

ف المسؤولون في الواليـات     لختإ ،منذ البداية 

عقب سقوط  أالمتحدة حول طبيعة العنف الذي      

ختلف إ ٢٠٠٣في صيف   . صدام في العراق    

 والجنرال جون   وزير الدفاع دونالد رامسفيلد   

قائد القيـادة الوسـطى للواليـات       ( بي زيد   أ

ذا كان العنـف فـي      إعلنا حول ما    ) المتحدة  

المثلث السني هو العمل االخير للنظام السابق       

نه تمرد يستبق النظام السياسي الناشـىء       إو  أ

والتـصريحات المتناقـضة    . ويقف ضـده    

االخيرة لنائب الـرئيس ريتـشارد تـشيني        

ن الخـالف   أزيد تـدل علـى      بي  أوالجنرال  

  .مازال مستمراً

ن التحالف أبعض من االرتباك ينبع من حقيقة 

وقوات االمن العراقية يواجهون تمردا مركباً      

تحرك عناصره طبقاً لدوافع مختلفة ، وتشمل       ت

عضاء مـن النظـام الـسابق       أتلك العناصر   

واالسالميين العراقيين والجهاديين االجانـب     

ــبين  ــراقيين الغاض ــضررين والع  او المت

والجماعات القبلية والمجرمين الذين حـصلوا      
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على قوة اليستهان بها مـن االيـديولوجيات        

السياسية والدينية واالفكار العشائرية حـول       

الجتماعي الذي ولد   والترابط ا الشرف والثأر   

  . في المثلث السني 

والحدود االيديولوجية بين هذه المجموعـات      

ن دوافعهـم   أين  ن غامضة في ح   وغالباً ماتك 

  :تتضمن الرغبة في 

  مقاومة االحتالل  -١

و االطاحة بالحكومة العراقيـة     أ تغيير   -٢

  الجديدة 

و خالفـة فـي     أسالمية  إنتشار دولة   إ  -٣

  )٨(العراق 

قد تكون هذه المجموعات مدفوعـة بعامـل        

الشعور باالهانة العميقة التي ولدها النـصر       

مر نابع  أ وهذا   ،العسكري للتحالف واالحتالل  

ن كون السنة العرب كان لهم دور مهم في         م

ظل النظام السابق وخشية زيادة قوة الـشيعة        

حزابهم ومليشياتهم وهو خوف    أواالكراد في   

   ن يؤي ذلك الى تهميش الـسنة العـرب         أمن  

من  %  ٢٠اقتصادياً وسياسياً وهم يشكلون     ( 

صـبح العـراق    أذا ما   إ) السكان في العراق    

 فارقة فـي عـراق       وتلك عالمة  ،ديمقراطياً

قومي عربي يحملها الـسنة العـرب ، مـع          

تصاعد شعبية االسالم السياسي في مختلـف       

 في االصـل فـان      . شرائح االوساط الريفية  

سلمها ومـن   تالتمرد هو حول السلطة ومن ي     

 في المستقبل ،     بحوزته ومن سيتحوذ عليها    ىه

وبالنسبة للعناصر الرئيسية من العرب السنة      

سـتعادة الـسلطة    إجـل   أمن  ن التمرد هو    إف

و أعضاء فـي النظـام الـسابق        أو ك أكافراد  

  .كطائفة 

تي مـن   أاً ي ضيأوالتخبط حول طبيعة التمرد     

االفتقار الى وضوح الفكر وربما كان ذلك من        

نتاج حكومة الواليات المتحـدة ومـسؤوليها       

 والـذي   –ن ما يتكلمون عنـه      إالذين ظنوا   

داوا   ثم ب–نعكس على شكل وصفات مضللة إ

يصدقون ما يقولونه ويصفون فيه المتمردين      

و أ) الذين وصلوا الى طريق مسدود      ( بأنهم  

وفـي  ) المضادون للقوات العراقيـة     ( نهم  إ

سـتعمال  إبعض االحيان فهم يكثـرون مـن        

لقد تسبب ذلك في    . ) االرهابيين  ( مصطلح  

  . عدم فهم التمرد والخطأ في تخمين تأثيره 

دنيين والعـسكريين ،    ن بعض المسؤولين الم   إ

فتقـاراً لفهـم    إ عكسوا   ،يةافي االقل من البد   

طبيعة الطويلـة االمـد للتمـرد والحـرب         ال

 بعـد   –عدة مناسـبات    في   . المضادة للتمرد 

لقاء القبض على صدام حسين فـي كـانون         إ

 ونقل الـسلطة مـن حزيـران        ٢٠٠٣االول  

عرب أ ٢٠٠٥ وانتخابات كانون الثاني ٢٠٠٤

 ثقـتهم بـأن التمـرد       ن عن وبعض المسؤول 

وفي كل حالة   . سيقضى عليه في وقت مبكر      

مال النصر هذه تتفتت آمن هذه الحاالت كانت 

  .حداث الحقة أب

مثل هذه التوقعات لم تكن واقعية وتجري في        

 الخبرة التاريخيـة ،     محصولمجال معاكس ل  

 فـي   –فالتمردات عادة تستمر عـدة سـنين        

 ) ١ نظـر شـكل   أ ( –الغالب عقداً او اكثر     

  : وهناك عدد من االسباب تؤدي الى ذلك 

على المتمردين في العموم ان يتـصرفوا        •

ن أن يتجنبـوا    أجـل   أفي منتهى الحذر من     

وكل شيء يفعلونه تقريباً    . يقتلوا او يؤسروا    



 التحدي الصهيوين         )٣٧(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ٦٥ من ٢٩                            ٢٠٠٦ - حزيران

طول مما يتطلبه في ظـروف      أيتطلب وقتاً   

   ٠مناسبة 

اً يحتاجون الـى وقـت      ضوالمتمردون اي  •

الذين يميـل   ( نيين  طويل لكسب السكان المد   

اكثرهم الى ان يبقوا على الحياد وحتى تكون        

فينشىء حكومـة   ) الحد الجانبين اليد العليا     

  .وليدة في المناطق التي تحت سيطرته 

انبان يمارسان نضاالً الهوادة  فيه كل       جال •

ضـعاف الفعاليـات    إجـل تخريـب و    أمن  

ا محفـوف   مخر وتقدم كل منه   المؤسساتية لآل 

  .النتكاس والتراجع على الدوام با

يرى المتمردون الوقت بوصـفه حليفـا        •

لجهودهم لحث منظمات بدائيـة ، وتحريـك     

الجمهور وبناء قوتهم ، ونتيجة لـذلك فهـم         

  .يؤمنون بضرورة الصبر 

الن المتمردين غالباً ما يبدأون ضـعفاء        •

من الناحية العسكرية ، فهم علـى العمـوم         

 يحاولون تحاشي التصادم مع قوات حكومية     

عن قصد حتى يصبح الطرفان علـى حـال         

  .متعادلة 

والتمرد في عراق مابعد صدام يختلف عـن        

هذا النموذج الشائع في نقطتين مهمتين فـي        

الفضل يعود الى رداءة مخابرات     اوالً  . االقل  

التحالف وندرة القوات العراقية والمتحالفـة ،       

صبحت جماعات التمرد قادرة على التحرك      أف

نحاء واسـعة مـن     أباً في   بصورة حرة تقري  

وهذا مـا سـمح     . المثلث السني منذ البداية     

 ٠  بسرعة نسبياًكبيرا ن يستجمع زخماًأللتمرد ب

ن الظـروف   إوثانياً في عراق ما بعد صدام ف      

النموذجية للتمرد وللوقوف في وجه التمرد قد       

لم يعد المتمردون يكـدحون مـن       ،  نعكست  إ

مـن  و يسلبونها   أسلحة  أجل الحصول على    أ

ساحة المعركة من عدوهم القتيل ، بل علـى         

ن لديهم ماالحصر له مـن      إالعكس من ذلك ف   

ن النظـام الـسابق قـد وزع        أذ  إاالسلحة ،   

االسلحة التباعه قبل الحرب ، وعندما عـاد        

خذ الكثيـرون   أالجنود العراقيون الى بيوتهم     

خـرى  آسلحة  أسلحتهم معهم وصارت    أمنهم  

 شـمل مخـازن     في المتناول بعد النهب الذي    

.االســـــلحة بعـــــد الحـــــرب
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  هم حروب العصابات والتمردات في القرن العشرين   أ  -  ١الشكل 

  الفترة الزمنية والنتيجة    

  عدد القتلى مقاتلين ومدنيين  النتيجة  المدة  التمرد

  ١٥٠٠٠٠    فاشل    سنوات٤  ١٩٤٩ -١٩٤٥اليونان   

  ١٠٠٠٠    فاشل    سنوات٨   ١٩٥٤ -١٩٤٦الفلبين  

  ١١٠٠٠   فاشل    سنة١٢  ١٩٦٠ -١٩٤٨لماليا   ا

  + ١٣٠٠٠٠ -١٣٠٠٠    فاشل    سنوات ٤   ١٩٥٦ -١٩٥٢كينيا  

   + ١٠٠٠   ناجح   سنوات ٦      ١٩٥٩ -١٩٥٣كوبا  

    ٥٠٠٠٠٠ -٢٢٥٠٠٠    ناجح   سنوات ٨  ١٩٦٢ -١٩٥٤الجزائر 

   + ٤٠٠٠٠   ناجح   سنة١٣   ١٩٧٤ -١٩٦١انغوال 

كردستان العراق 

                 ١٩٧٥ـ١٩٦١

  االف    فاشل   سنة ١٤

  بضعة االف   ناجح   واتسن٤   ١٩٦٧ -١٩٦٣عدن 

   +٦٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠    ناجح    سنوات١٠  ١٩٧٤ -١٩٦٤موزنبيق 

   ٤٠٠   فاشلة    سنة ١١   ١٩٦٧ -١٩٦٥عمان 

  ٣٠٠٠٠ – ١٢٠٠٠   ناجحة   سنوات٦   ١٩٨٠ -١٩٧٤روديسيا 

   + ٢٠٠٠٠   فاشلة    سنوات٦   ١٩٨٢ -١٩٧٦سوريا 

  ١٥٠٠٠٠٠   ناجحة    سنوات ١٠   ١٩٨٩ -١٩٧٩افغانستان 

   ٧٥٠٠٠   فاشلة    سنة ١٢   ١٩٩٢ -١٩٨٠السلفادور 

  ٢٩٠٠٠   ناجحة    سنوات ١٠   ١٩٩٠ -١٩٨٠نيكاراكوا 

  ٦٩٠٠٠   فاشلة    سنة ١٢   ١٩٩٢ – ١٩٨٠بيرو  

حزب اهللا في لبنان واسرائيل    

٢٠٠٠ – ١٩٨٢   

   ٢٥٠٠   ناجحة   سنة١٨

  ٣٧٠٠٠   فاشلة   سنة + ١٥   ١٩٩٩ – ١٩٨٤تركيا  

االنتفاضة الفلسطينية االولى  

١٩٩٣ – ١٩٨٧   

ناجحة             سنوات٦

  نسبياً       

٢٠٠٠ +   

   +١٠٠٠٠٠   فاشلة   سنة  + ١٣  ت  مازال-١٩٩٢الجزائر  

االنتفاضة الفلسطينية الثانية 

   مازالت – ٢٠٠٠

   +٤٥٠٠  ناجحة نسبياً  سنة  + ٥

  مئات   فاشلة   سنة  + ٣   مازالت – ٢٠٠٢افغانستان 

   سنوات تقريبا٩التمردات /معدل الفترة  الزمنية لحرب العصابات
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ن أوفضالً عن ذلك كان من الممكن للتمـرد         

 الى العالقات الشخصية التي نشأت في       يستند

ظل النظام الـسابق الـى جانـب القـدرات          

حـرزت  أاالستخباراتية وشبه العسكرية التي     

نـه منـتظم    أولهذا السبب فقد اثبـت      .آنذاك  

 علـى  –باس بها وتؤثر الى حد ما  بصورة أل 

فـى مقابـل     و –االقل على المستوى المحلي     

دأت من   فان الحكومة العراقية الجديدة ب     ،ذلك

 في تسليح وتجهيز قوات االمن      ً,الصفر تقريبا 

 وتـدريب المـوظفين     جنيـد العراقية وفي ت  

يجاد حكم القـانون    إلمؤسساتها الجديدة وفي    

  .والدفاع الوطني 

وقد وضع ذلك الحكومة العراقية الجديدة فـي        

موقع واضح من التعرض للـضرر وجعـل        

ن يكـون   أ، المحتمل   ن من النزاع الجارى اآل  

  . وطويالً صعباً

شير السجل  يخيرة من المشهد ،     أنبذة قصيرة   

ن التمـردات مـدمرة     إنه حيـث    أالتاريخي  

ن لها سجال تخـتلط فيـه الـسبل ،       إودموية ف 

تمردات اليمكن قهرها مقاومة وطنيـة لهـا        

حركات وتمـردات ضـد قـوى االسـتعمار         

الجزائر ، انغوال ، موزنبيـق ،       ( واالحتالل  

ولكن ذلك ليس في    ) جنوب لبنان ، افغانستان     

ن أفـي حـين     ) ماليا ، كينيـا     (كل االوقات   

التمرد ضد الحكومات االهلية قد نجـح فـي         

على ) كوبا ، نيكاراغوا    (     بعض االحيان   

( نها في بعض االحيان لم تـنجح        أالرغم من   

اليونــان ، الفلبــين ، كردســتان العــراق ، 

ن ذلك  إ) . السلفادور ، بيرو ، تركيا الجزائر       

مل والقلق في العراق على حد      سباباً لأل أفر  يو

سواء حيث يقاتل المتمردون ضـد االحـتالل        

  .وكذلك ضد الحكومة االهلية الجديدة 

  مدى التمرد 
 الواليات المتحدة ان التمـرد      القد قدر مسؤولو  

 ٣٥٠٠العربي السني في العراق يتكون مـن        

 ١٢٠٠٠محارب ومن عـدد اجمـالي بـين         

ــى ــاك) . ١( ٢٠٠٠٠ال ــن ١٠٠٠  وهن  م

الجهاديين من ارجاء العالم العربي والكثير من       

الجدل العام كان يدور حول مـصداقية هـذه         

ن عدد المتمردين   إف،وعلى أي حال    االرقام ،   

 وهو قطعاً ليس اهم     –مقياس واحد   سوى  ليس  

 في معادلة معقدة لم يجـر تفهمهـا         –مقياس  

  .تماماً 

ظمة والن التمردات معقدة وديناميكية وذات ان     

 فان تقدير حجم التمـرد يجـب ان         امتكيفة لذ 

يدرس ابعاداً متعددة على مر الوقت بما فيهـا         

بيئتها العملياتية وهيكلها ومعالجاتها ووظائفها     

والدرجة التي استطاعت فيها ان تنفـذ الـى         

الراى العام ومؤسسات القطاع الخـاص فـي        

الطائفـة  " قلوب وعقول "المثلث السني فتكسب    

  .نية العربية الس

ان اختبار االبعاد المتعددة للتمرد من خـالل        

مقياس كمي ونوعي مشترك الشك مـن انـه         

يمكننا ان نقيس بشكل افضل مـدى التمـرد         

ونستوثق من الدوافع التي كانت وراء ظهوره       

  .وتطوره 

  البيئة العملياتية 

يحدث التمرد في بيئة معقدة متحولة انـسانياً        

 التي تؤثر فيها    –ة   بيئتها العملياتي  –وجغرافياً  
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والعناصر االساسـية   . وتبدي رد فعل تجاهها     

لهذه البيئة العملياتية تشتمل عوامل ديموغرافية 

  .واجتماعية وجغرافية ودينية واقتصادية 

 ان   على الرغم من   :الديموغرافية وقوة التمرد  

العدو قد اليكون له شأن كبيـر فـي فـرص           

ليال مـن   ن عدداً ق  إ ف ،في سبيل المثال  ( التمرد  

قوات التمرد نجح في كوبا والجزائر في حين        

ان قوى تمرد كبيرة الى حد ما فـشلت فـي           

فانها قد تفـصح    ) اليونان وكردستان العراق    

عن قدر الدعم الشعبي الذي يحظى به التمرد        

وتأثيره في تطويع وتحريك الجهود وفي قدرته       

ته في مـا يتخـذه مـن        ءعلى العمل وفي كفا   

ومن اجل ان تكون    . ومة  اجراءات ضد الحك  

تقديراتنا لقوة التمرد صائبة علينا ان نستند الى        

  .قواعد حساب واضحة 

 هل على التقديرات ان     اذن من هو المتمرد ؟    

اً المدنيين الـذين يقـدمون دعمـاً        ضتشمل اي 

" العـاملون الميـدانيون   "ايجابياً  الى جانـب      

هــل ينبغــي ان تــشمل ؟والقيــادات العليــا 

التمرد لمرة واحـدة ام اؤلئـك       المشاركين في   

 يسهمون فى فعاليات و انشطة التمرد فى        الذين

مناسبات متكـررة؟ هـل ينبغـى ان تـشمل          

 او  التقديرات اؤلئك الذين يقدمون الدعم المالى     

الفعاليات السياسية ذات الصلة بالتمرد ام الذين       

ان الفـشل   يشاركون في هجمات عنيفة فقط ؟       

سـئلة يمكـن ان     في االجابة عن مثل هذه اال     

  . )٣(ش والخطأ ييؤدي الى التشو

ن تقـدير قـوة     إومن اجل ضمان المصداقية ف    

ـ التمرد ينبغي ان     شمل كـالً مـن رجـال       ي

العصابات المحاربين واالرهابيين الذين هـم      

جاهزون لعمليـات مـستقبلية     وفعالون حالياً   

وكذلك اعضاء التمرد السريون سواء اكـانوا       

 ام اقتـصادية ام     مشاركين في عمليات سياسية   

عسكرية ذات عالقة ، ويتضمن ذلك اؤلئـك        

الذين يـشاركون فـي التطـوير والتـدريب         

من والتمويل والدعاية والفعاليات السياسية التي 

  . شأنها ان تدعم التمرد 

مثل هذه التقديرات يمكن استقائها مـن عـدة         

من معلومات الحوادث ، مـن تزايـد        : طرق  

ل دورة  عدد الهجمـات التـي تحـصل خـال        

 وعدد المتمردين الذي تعتقـد      ،دعملياتية للتمر 

مشاركتهم في كل نمط من انماط التمرد ، من         

عدد االبرياء المدنيين الذين يحتجـزون فـي        

المناطق التي يعمها التمـرد ، او باسـتخدام         

معطيات المعلومات التاريخية حـول النـسبة       

المئوية للمدنيين المساهمين في ما سبق مـن        

 اجل تقدير الحدود العليا والـدنيا       تمردات من 

  .لالفراد المشاركين 

ومن المفيد معرفة ما اذا كان التمـرد يـستند          

بصورة قوية الـى الجماعـات الـسياسية او         

عائالت معينة او عشائر او قبائل او منتـسبي         

 . مسجد ما او منظمات مرتبطة بالنظام السابق     

وهذا ما يجعل من الممكن ان يقدر جحم القوة         

بشرية المتاحة لمختلـف جماعـات التمـرد        ال

محلياً ، وفي جميع انحاء المثلث السني وفـي         

البالد كافة ، وتقدير ما اذا ما كانـت قواعـد           

  .ضيق تاو الالمتمردين قد اخذت بالتوسع تجنيد 

ان غياب مصدر مفتوح منفصل للمعلومـات       

. يعوق التحليل الديموغرافي محلياً واقليميـاً       

حث المفصلة الى حد كـاف      ولكن معطيات الب  

 بما يسمح بأجراء تقدير للتحرك علـى        همتوفر

محتمل ان يقوم بـه التمـرد       الالنطاق الوطني   
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. ويستند الى العراقيين العرب السنة الـذكور      

 )٧ ( مليوناً ٢٧وعدد السكان في العراق يناهز      

من هذا المجمـوع ،     % ٢٠ويشكل السنة نحو    

 ١,٣٥ مليـون مـنهم      ٥,٤ولذا فأنهم يشكلون    

من اجل اغـراض    ( مليون في سن العسكرية     

 سنة ، مـن الناحيـة       ٤٩-١٥بحثنا نعده بين    

ن تلك هي الحدود العليـا لتحـرك        إالنظرية ف 

  .)٨(طائفة العرب السنة 

قد صرح الجنرال ابي زيد مؤخراً ان عـدد         ل

من  % ٠,١يين في التمرد اليزيد على       العراق

سكان البالد وهم على االكثر تقدير اليزيدون       

 وبموجـب   ، وبالمقارنة  ). ٩ (٢٠٠٠٠على  

دراسة مخولة ومدعومة من قبـل      ماورد فى   

الوالت المتحدة لسبع حركات تمردية وثورية      

ـ      ن النـسبة   إومقاومة خالل القرن العشرين ف

 مثل هـذه    المؤية من السكان التي اسهمت في     

بما في ذلك رجـال العـصابات       ( الحركات  

واعضاء في حركـات التمـرد والمنظمـات        

والتـدريب  جنيـد   السرية التي تعمل فـي الت     

)  والتمويل والدعاية    وجماعات جمع المعلومات  

من مجموع   % ٢و   % ٠,٥تراوحت ما بين    

   ) .٢انظر الشكل ( السكان 

ن إوكجزء من طائفة السنة العراقيين العرب ف      

هذه النسب المئوية ستأتي بتقديرات تتـراوح       

وكجـزء  .  متمرد   ١٠٨٠٠٠ و   ٢٧٠٠٠بين  

ـ       ن عـددهم   إمن مجموع السكان في العراق ف

 – ١٣٥٠٠٠سيصل الى عدد غير متوقع هو       

 متمــرد ، واذا كــان المتمــردون ٥٤٠٠٠٠

  من مجموع الـسكان     % ٠,١يمثلون اقل من    

ـ       (  ه بقطع النظر عن مدى التمرد وشدة عمليات

ن هذا قد يشكل تقديراً واطئاً بدرجـة غيـر          إف

ان التمرد العربي السني سيكون اذن      . واقعية  

ضمن االصغر بالنسبة الى عدد السكان فـي        

  .العصور الحديثة 

ن نسبة رجـال    إوفي هذه الحاالت التاريخية ف    

العصابات الى االعضاء السريين تتراوح بين      

ـ   ١ : ٢٧ من النسبة الواطئة الى      ١ : ٢ ن   م

النسبة االعلى على الرغم من انها  غالبا مـا          

واذا مـا   . تكون قريبة مـن الحـد االعلـى         

 في مقابل تقدير    ٣ : ١ا رقماً محافظاً    ناستخدم

ـ  ٢٠٠٠٠الجنرال ابي زيد البالغ      ن ذلـك   إ ف

يجعل عدد المقاتلين المسلحين فـي العـراق        

ــن   ــرب مـــــ  .٥٠٠٠يقتـــــ
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   ٢شكل  ال

ل العصابات  المقاتلين الى غير المسلحين في حركات لسكان ورجاا  الى نسبة المتمردين

   المقاومة السابقة والتمرد

              البلد 
نسبة المتمردين الى 

  السكان العام

نسبة المقاتلين المسلحين الى غير 

  ريينالمسلحين من اعضاء التمرد الس

  ٣ : ١    %  ٠,٩٧    ١٩٤٥ – ١٩٤٠فرنسا 

   ٣ : ١    % ١,٦٥    ١٩٤٥ – ١٩٤١يوغوسالفيا 

   ٣ : ١    % ٠٥٨ـ٠,٢٩    ١٩٦٢ – ١٩٥٤الجزائر 

   ١٨ : ١     % ١,٩    ١٩٦٠ – ١٩٤٨الماليا 

   ٢٧ : ١    % ٨,٨٦    ١٩٤٩ – ١٩٤٥اليونان 

   ٨ : ١    % ٠,٥٨    ١٩٥٤ – ١٩٤٦الفلبين 

  ٢ : ١    % ٢,٢٥    ١٩٤٨ – ١٩٤٥فلسطين 

  

) ن التمردات والحرب الثورية وحرب المقاومة السري م( ملنار . المصدر مقتبس من اندرو آر 

.بحث عملياتي خاص . س.واشنطن دي 

وحتى في حالـة مـضاعفة تقـدير القيـادة          

المركزية الوسطى للواليات المتحدة او جعلـه       

ثالثة امثاله فالناتج سيكون صغيراً الى حد ما        

وهذا ما يحتمل   . بموجب المستويات التاريخية    

 جماعات التمرد العـرب     ان يبين لماذا التفتقر   

السنية الى قوة الرجال او لديهم مـشكلة فـي          

  .تعويض خسائرهم 

ان استخدام جزءاً قليالً مـن قاعـدة جهـدهم          

المتحرك فقط ، يعني ان المتمـردين ليـست         

لديهم صعوبة في تجنيد واقناع اعضاء جـدد        

وفضالً عن ذلك    . للحلول محل خسائر القتال   

كونة من خاليـا    ن هيكل هذه الجماعات الم    إف

منفصلة وشبكات يبدو انها تتجند وتعتمد على       

المساندة المحلية وقادرة على تعويض الخسائر      

واعادة هيكلة الخاليا والقيادات ولكنهـا لـن        

 في وضـع يـوفر      ، بحال من االحوال   ،تصبح

  .قوات ميدان واسعة النطاق 

والحجم الصغير الى حد ما من التمرد يمكـن         

يد العـرب الـسنة مـن       ان يعكس انحسار تأي   

السكان او رغبة من القيادة في الحفاظ علـى         

االمن العملياتي او رغبة فـي عـدم وضـع          

 . المتمردين في وضع يكونون فيه اهدافاً للعدو

وفضالً عن ذلك فقد يعتبر المتمردون ان القوة        

الكبيرة غير ضـرورية النهـم يـأملون ان         

 يستمروا في ارعاب السكان المدنيين وارهابهم     

ويخربون جهود الحكومة نحو تجنيد وتدريب      

قوات كفوءة ويضعفون ارادة الواليات المتحدة      

   .في القتال

والمتمردون العرب السنة يسبحون بـصورة       

عامة في بحر من التعاطف فقد اثبـت ثالثـة          
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 اجراهـا   ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤استطالعات فـي    

 - % ٤٥مستطلعون عراقيون واجانـب ان      

هم االستطالع في   من السنة الذين شمل    % ٨٥

المناطق الـسنية يعربـون عـن مـساندتهم          

لهجمات المتمردين على القـوات الواليـات       

 ولكــن االســتطالعات العراقيــة  ،المتحــدة

ـ        تواالمريكية الحكومية التي اجريت في الوق

 - % ٣٠نفسه تقريباً اظهرت ان اكثر مـن        

من السنة العرب لديهم ثقة في قـدرة         %  ٤٠

علـى  ) ومة الوطنية المسلحة    المقا( المقاومة  

 ٣٥في حين ان     . تحسين الوضع في العراق   

اعربوا عن قلة ثقتهم او انعدامها   % ٥٠ -% 

على الـرغم   ( في قدرتها على احداث التغيير      

من ان المقاومة احرزت من االصوات اكثـر        

ـ     مجموعـة مندرجـة فـي       ةمما احرزته أي

ــتطالع  ــذا ف٠) االس ــي وهك ــدان ف  مي

ين ان قسماً كبيراً من العـرب       االستطالعات ب 

السنة يؤيدون هجمات المتمردين على قـوات       

 الكثيرين من العرب السنة يشككون      والتحالف  

في مستقبل التمرد ويبحثون عن وسائل اخرى       

ن اسـتطالعاً   إوفي الحقيقة ف  . لتحقيق اهدافهم   

اجري في منطقة عربية سنية في كانون االول        

تقف  %) ٨٦( اظهر ان اغلبية ساحقة      ٢٠٠٤

وليس . ضد العنف من اجل اغراض سياسية       

من الواضح ما اذا كانـت هـذه الحالـة قـد            

استمرت على حالها عند االستقطاب الحاصل      

في عملية اعداد الدستور ، ام انهـا شـجعت          

على ابداء التأييد للتمرد بوصفه االمل االخير       

  .واالفضل لطائفة العرب السنة

ل افتراض ان   وسيكون من الخطأ على اية حا     

اولئك الذين يؤيدون   التمرد يجند بصوة حصرية     

هناك الكثير من الدالئل على ان فـي        . اهدافه  

تحق القليـل   لالكثير من التمردات االخرى ، ي     

 اجـل اسـباب      من من المتطوعين بالمتمردين  

سياسية او ايديولوجيـة والعوامـل الموقعيـة        

والضغط االجتماعي وعالقات العائلة والقبلية     

القسر والحوافز المادية امـور لهـا جميعـاً         و

وليس هناك أي سـبب فـي       . اهمية حاسمة   

االعتقاد بأن العراق حالة مختلفة مستثناة فـي        

  .هذا المجال 

 فيحتمـل ان هنـاك مئـات        ،وفضال عن ذلك  

االالف من العرب السنة الذكور ممـن لهـم         

تدريب في المخابرات والجيش والخبرات شبه      

ـ    ن االوائـل المرشـحين     العسكرية تجعلهم م

لة االمنيـة الداخليـة للنظـام        ان اآل  .للتطوع  

المخابرات واالمـن   من  التي تتكون   ( السابق  

تجند اعضائها  ) والحرس الجمهوري الخاص    

بصورة مكثفة من الطائفة السنية العربية حتى       

ويرتفع الرقم  (  رجل   ١٠٠٠٠٠وصل عددهم   

اكثر حين يذكر المرء قدامى محـاربي هـذه         

والكثيرين من العـرب الـسنة      . ) نظمات  الم

 الجيش النظامي وفي الجيش      فى  خدموا ً,اضاي

 وعلــى وجــه -الــشعبي للنظــام الــسابق 

 على الرغم من ان     –صوص فدائيوا صدام    خال

العضوية في هذه المنظمات كانـت متعـددة        

واعضاء الطائفة العربية السنية من      . االشكال

هم عضواً  الذكور يشعرون بالحزن نتيجة فقدان    

من العائلة او تعرضهم لـالذالل او المعاملـة        

في بعـض   ( الخشنة او االحتجاز دون مبرر      

فـي ايـدي    ) االحيان لمدة شهور دون تهمة      

قوات التحالف او قوات الحكومـة العراقيـة        
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 للتطـوع فـي     ريشكلون مصدراً محتمالً آخ   

  .)١٦( صفوف التمرد

ن المتمردين متـاح لهـم      إوفضال عن ذلك ف   

ير جداً من االسلحة والمتفجرات والذخيرة      الكث

 بسبب  – ربما اكثر بكثير مما يحتاجون اليه        –

فشل قوات التحالف خالل وبعد الغـزو فـي         

السيطرة على مخـازن االسـلحة العراقيـة        

 كانت  ٢٠٠٤وفي  . )١٧( وحمايتها من النهب  

العوائل في المحافظات ذات االكثرية الـسنية       

متلـك  ت التـي طة  العربية والمحافظات المختل  

االسلحة النارية للدفاع عـن الـنفس وكانـت         

في صالح   % ٤٦: االعلى نسبة في العراق     

في ديالى   % ٣٧في نينوى ،     % ٣٩الدين ،   

 ١٥في بغداد ،     % ٢٦في االنبار ،     % ٣٤،  

  .في بابل % 

فمن المحتمل ان المتمردين السنة العرب       ولذا

 من  المسلحين هم باالالف وان غير المسلحين     

اعضاء التمرد السريين هم بعشرات االالف او       

يزيد وان جماعات التمرد تعتمد الى مـصدر        

اكبر من المتعاطفين من بين عمـوم الـسكان         

العرب السنة ، وكذلك المعارف واالصـدقاء       

ان العدد االدنى   . وافراد العائلة وافراد القبيلة     

للعرب السنة المساهمين بـالتمرد بـشكل او        

في ذلك افراد العائلة المـساندون      بما  ( بآخر  

وقد  ( ١٠٠٠٠٠قد يصل الى    ) والمتعاطفون  

على الرغم مـن    ) يكون اكثر من ذلك بكثير      

انه يتذبذب نتيجة التغيـرات فـي االحـوال         

  . واالجتماعية السياسية والعسكرية واالقتصادية

ن التمرد حتى االن نجح في      إ ف ،وعلى اية حال  

ان العـرب   تحريك جزء صغير فقط من السك     

السنة الذين يؤيدون الهجمـات علـى قـوات         

التحالف او الذين لديهم خبرة عسكرية او شبه        

واذا ما ارادت جماعات التمرد ان       . عسكرية

توسع نطاق جاذبيتها وزادت مـن جهودهـا        

) حرب شعبية   ( للتجنيد او اختارت اشعال نار    

من خالل استغالل هذا االحتمال الديموغرافي      

ومـع  ان يزداد كثافة ،     رد يمكن   فان عنف التم  

ن ذلك تصاحبه جهود السـناد قـوات        إهذا ف 

 تقليـل االمن العراقية وللخطـط المـستقبلية ل      

ويعتمـد  . الوجود العسكري للواليات المتحدة     

ي على الروابط الشخصية    نالتمرد العربي الس  

وعالقات القرابة والعـضوية فـي منظمـات        

ين ور مساجد المتمـرد   ضالنظام السابق ، وح   

هـذه  . وعالقات العمل وسائر انواع االتصال      

العالقات تربط المتمردين ومؤيـديهم بطـرق       

فهم يساند احدهم اآلخر وهوما يسبب      . معقدة  

تكوين خاليا وشبكات مؤسسة بموجب مختلف      

انواع االتصال وهو ما يساعد علـى مرونـة         

وهـي  . هـا   تمنظمات التمرد  وسرعة حرك    

 اعـضاء جـدد      تشكل القاعدة لتجنيـد    ،اًضاي

وايجاد روابط من الثقة وتعزيز التعاون بـين        

  .جماعات بينها اختالفات كبيرة 

 يستطيع المرء ان يرسم خارطـة       :الجغرافية  

الماكن فعاليات التمرد كي يستكشف المـدى       

  .الجغرافي للتمرد ومدى مثابرته 

ومما اليثير االستغراب ان التمـرد مرتبطـاً        

 البشرية والطبيعيـة    ارتباطاً وثيقاً بالجغرافية  

للعراق وهو يتبع نموذج هيمنة المـستوطنات       

الحضرية في البلد ، ولهذا السبب فهو يستحق        

  ) .دجلة والفرات ( ) تمرد النهرين ( ان يسمى 

وهناك عدداً كبيراً من الممـرات والمنـاطق        

بعقوبة – تكريت   – الرمادي   –بغداد  : للمقارنة  
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) المـوت   المسماة مثلث   ( منطقة شمال بابل    

حوض نهر الفرات من حصباية على الحـدود   

وخاليـا المتمـردين    . السورية الى الرمادي    

وشبكاتهم تميل الى ان تتركـز فـي النـاطق          

القرى والبلدات التي هي موطن     : القريبة منها   

سكن عدد كبير من البعثيين السابقين وافـراد        

النظام السابق العسكريين والعاملين في االمن      

تنتشر فيها البطالـة وفـي قـرى        في مناطق   

وبلدات لها اتصاالت بقبائل معينة وقريبا مـن        

المساجد التي تستخدم كمخازن للسالح ومراكز   

  .للتجنيد واماكن لالجتماع 

وفعاليات التمرد كانت مثـابرة ومقنعـة فـي         

الوقت نفسه والمناطق التي شـهدت فعاليـات        

 ما زالت تشهد اليـوم مـن        ٢٠٠٣التمرد في   

المناطق التي جرت تطهيرها عادت     حيث ان   

في ( لتصبح من جديد مناطق مثيرة للمتاعب       

سبيل المثال الفلوجة وتلعفر قبل هجوم ايلـول        

في مناطق قليلة فقط يبدو ان التمرد        . )٢٠٠٣

فـي  ( قد انحسر بصورة مؤقتةفي اقل تقدير       

علـى  ) سبيل المثال شارع حيفا فـي بغـداد         

ثل هذه المناطق   الرغم من حالته الحقيقية في م     

تبقى غير واضحة اذ ان غياب فعاليات التمرد        

، وبحـسب مـا     ليس دليالً على غياب التمرد      

جاء في تقرير صحفي في سبيل المثـال فـي          

بلدة في شمال شرق بغـداد ومنطقـة        ( بهرز  

متاعب لجيش الواليات المتحدة االمريكية لمدة      

لم يعد المتمردون يهـاجمون قـوات       ) طويلة  

عراقية طالما لم يكن يوجد فيها قـوات  االمن ال 

امريكية تدخل البلدة وهذا يعني انه اليمكن ان        

يجري كل شيء بصورة حسنة في المنـاطق        

  .االخرى" الهادئة"

وكانت حوادث التمرد قد سجلت فيما يقـرب        

) قرى وبلدات ومدن    (  موقع متفرق    ٣٠٠من  

من عنـف    % ٧٥في العراق وما يقرب من      

 المحافظات االربـع التـي      المتمردين يقع في  

بغداد التي غالبـاً    (      يحويها المثلث السني    

ما كانت مركزاً لفاعاليات المتمردين تتبعهـا       

على الرغم  ) صالح الدين ثم نينوى ثم االنبار       

من ان بعض نشاطات المتمردين تحدث فـي        

وبموجب هذه المقاييس   ديالى وبابل والتأميم ،     

 واسعاًفي المنـاطق    ن التمرد ينتشر انتشاراً   إف

العربية السنية وكذلك في المحافظـات التـي        

انظـر   .  ( يشكل فيها السنة حضوراً واضحاً    

  من اجـل التوزيـع الجغرافـي         ٣: الشكل  

  ) .للحوادث 

وعلى الرغم من حدوث حوادث كثيـرة فـي         

وهو امر غيـر     % ( ٣٥ – ٢٠ بين   –بغداد  

مثير لالستغراب كون بغـداد اكبـر المـدن         

الحكومة ومغطاة بصورة تامة من قبل      ومركز  

ن اكثرية قوات الواليات    إف،  ) وسائل االعالم   

المتحدة التي قتلت اثناء العمـل كانـت فـي          

وربمـا   ) ٤انظـر شـكل      ( محافظة االنبار 

على وجه  ( يعكس ذلك عمق المشاركة هناك      

  من نيـسان     ٢ ، ١الخصوص في الفلوجة      

االمد  والصراع الطويل    ٢٠٠٤وتشرين الثاني   

في الرمادي والعمليات االخيرة لقوات االمـن       

وحقيقـة ان   ) العراقية في حـوض الفـرات       

.الحوادث في بغداد تشمل هجمـات بـسيطة         
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.رق االدنى  قاعدة معلومات الحوادث في العراق ، واشنطن ، معهد واشنطن السياسي للش: المصدر 

ـ        ن إفي االنبار وبخاصة في االونة االخيرة ف

كال من القوات االمريكية والمتمردين كـانوا       

هجوميين ومستعدين لتحمل الخسائر من اجل      

  .اهدافهم 

شهد االسالم صحوة في العراق خـالل       :الدين  

العقد ونصف العقد الماضيين وهـو عنـصر        

 وفـي   ،اساسي في بيئة المتمردين العملياتيـة     

عـزاءاً ألولئـك     المناطق العربية يمثل الدين   

الذين اتهموا خالل الحكم الـسابق او اولئـك         

الذين افقرهم الحصار ، وراحة ألولئك الـذين        

     آذتهم سياسات التحالف بعـد سـقوط صـدام         

اذالل االحتالل ، اجتثـاث البعـث ، حـل          ( 

، وهـو   ) الجيش العراقي و االعتقال الكيفي      

 الذين يقـاتلون االن ضـد       قوة والهام الولئك  

قوات التحالف ، لذلك فليس بمـستغرب انـه         

غيـر   من    يونحتى اولئك المتمردون العراق   

 ينسـالمي والغيـر إ  هم  منالمؤمنين المخلصين   

ـ         هيستثمرون الدين الى اقصى حد ممكن بلغت

  .)٢٦( وبرموزه وصوره

حوالي نـصف المتمـردين العـرب الـسنة         

مة عربية   منظ ٧٥المنضوين في ما يقرب من      

سنية للتمرد معروفة لوسائل االعالم يحملـون       

. اسماء مرتبطة بشكل من االشكال باالسـالم        

وتشمل االمثلة على ذلك اكثريـة المنظمـات        

المهمة المشاركة في التمرد مثل جيش محمـد        

والجيش االسالمي والمقاومة الوطنية العراقية     

  .االسالمية وجيش المجاهدين وانصار السنة 

بـسبب الحـرب     :اد واعـادة البنـاء      االقتص

واالهمال والحصار وسنين من االهمال للبنى      

ن سياسات التحـالف وعنـف      إالتحتية للبلد ف  

المتمردين قد اوجدوا بنية اقتصادية مفـضلة       

 ، فاالوضاع االقتصادية زادت من      للمتمردين

الغضب ضد التحـالف والحكومـة العراقيـة        

من  %  ٥٠- % ٢٥( واوجدت بطالة هائلة    

في المناطق العربيـة     % ٧٠القوة العاملة و    

السنية التي تعرضت الى اقصى عنف للتمرد       

وقسم مـن المتمـردين يبـدو انهـم          )٢٨() 

يهاجمون قوات التحالف ويضعون العبـوات      

.)٢٩(الناســـفة مـــن اجـــل المـــال 
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   التوزيع الجغرافي لالشخاص االمريكان الذين قتلوا في الواجب- ٤شكل  ال
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حزيران٢٠٠٣ - نيسان 
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٢٠٠٥

  

مركز معلومات العراق ، معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى: المصدر 

وعن مظاهر شدة المشكلة االقتـصادية فـي        

 ٢٠٠٥اظهر استطالع اجري في آذار      ،البالد  

من الذين جري استطالع     % ٤٤ ان    منه تبين

آرائهم في المناطق السنية العربية تكريـت ،        

بعقوبة يرون ان البنى التحتية واالقتصاد هما       

 ٤١م القضايا التي تواجه البلد ، في مقابـل          اه

الذين ذكروا ان االمن الشامل هو المشكلة       % 

بعدما يقرب من ثالث سنوات على      . الرئيسية  

ن انتاج الكهرباء اصبح    إسقوط صدام حسين ف   

اكثر بقليل جداً مما كان عليه قبل الحرب وهو         

وانتـاج  . اقل بكثير من المستوى المطلـوب       

الدوام دون مـستوى ماقبـل      النفط كان على    

الحرب والمستويات المطلوبة على الرغم من      

الزيادة في اسعار النفط التـي تـستفيد منهـا          

وكلتا الصناعتين هما غالباً عرضة     . الميزانية  

للتخريب الناجم عن انهيار الخدمات االساسية      

وهبوط مستوى المعيشة وضـياع مـدخوالت       

  .الحكومة 

  ئف اهلياكل والعمليات والوظا

على الرغم من ان النظر ينـصرف للتركيـز         

ـ على اكثر عمليات التمرد الوا     ـ   ض ن إحة ، ف

الحوادث اليومية العنيفة وخـسائر الهجمـات       

ليست سوى جزء صغير من مـدى فعاليـات         

ما يجعل الهياكل والعمليات    م وهذا   ،نيالمتمرد

  .فى الظلتدعمها التي 

ة  ليس التمرد منظماً بالطريقة الهرمي     :التنظيم  

مثل المتمردون الشيوعيون الذين واجهـوا      ( 

البريطانيين فـي الماليـا والـذين واجهـتهم         

ذا ليس  هن  إولهذا ف ) الواليات التجدة في فيتنام     

 لديه قيادة   ، على اية حال   ،تمرداً كالسيكياً لكن  

تكون مـن عناصـر وكيانـات       تغير رسمية   

ومنظمات تتجمع في خاليا وترتبط من خالل       

   خصية وقبليـة وتنظيميـة   اشخاص وروابط ش  
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ان التمرد العربي السني     ) . ٥انظر الشكل   ( 

اليمكن تصنبفه وفـق التـصنيفات التقليديـة        

 والقياس التاريخي ينبغي ان يـستخدم       ،المتبعة

   .بحذر

ـ        ك ويذ  ةر ان قيادة التمرد تشمل ما بين ثماني

واثني عشر فرداً يقابل بعضهم بعـضاً بـين         

ارجه من اجـل    وقت وآخر داخل العراق وخ    

وهيئاته . المناقشة في شؤون التنظيم والتكتيك      

العليا تتضمن اعضاء من اجهـزة مخـابرات        

النظام السابق وقوات االمن والبعثيين السابقين      

، والجهاديين العراقيين واالجانب وشخصيات     

عشائرية وهو يوفر الموارد والتعليمات لكثير      

ية والروابط الشخص . من المنظمات المتمردة    

والقبلية والدينيـة تـسهل التعـاون والعمـل         

  .المشترك في ما بين قادة التمرد 

وعناصر العمل تـشمل مجموعـات التمـرد        

في سبيل المثال الجـيش     ( ومنظمات اجرامية   

االسالمي في العراق ، جيش محمد ، جـيش         

)  الـخ  .. المجاهدين ، والقاعدة في العـراق    

. ه   منها قيادته وعمليات صـنع قـرار       لولك

) شبكة من الـشبكات     ( هؤالء جميعاً يشكلون    

تتصل بالطريقة نفسها مـن خـالل الـروابط         

الشخــصية والقبليــة والعالقــات التنظيميــة 

ويتصلون بعضهم ببعض من خالل مختلـف       

ــة   ــف الحكومي ــة الهوات ــائل وبخاص الوس

وكل جماعة يعتقد انها    . واالنترنيت والسعات   

 والهجمـات   قائمة بعدد من الفعاليات السياسية    

  .التي يقوم بها رجال العصابات واالرهابيون     

والهجمات االرهابية يبدوا انها ميـدان عمـل        

منظمات مثل القاعدة في العراق وانصار السنة 

اً ض، على الرغم من عناصر النظام السابق اي       

  .تشارك في االقل بدور اسناد 

ان مسألة أي عناصر التمرد هو االكثر اهمية        

ففـي حـين ان   . مسألة حدس  هي عبارة عن    

الجهاديين يحرزون اكبـر االهتمـام بـسبب        

تركيزهم على الهجمات التي تسبب اصـابات       

ـ بالجملة ، والنهم تعزى ل     م كـل الهجمـات    ه

والمقاومة العراقية  الكبرى التي تحدث تقريباً ،      

 مسؤولة عن هجمات على     نالمسلحة ربما تكو  

قوات التحالف والقوات العراقيـة المرتبطـة       

 هذه االعمال    ان وعلى الرغم من   . بالحكومة

اقل وضوحاً من هجمات القاعدة في العـراق        

التي تحدث خسائر جسيمة اال انهـا تـنقص         

 في الواليات المتحـدة لجهـود       يالدعم الداخل 

 تظهر قصور الحكومـة العراقيـة        و الحرب

   .لحكم الشعب او حمايته

ن تـأثير الجهـاديين     إ ف ،وعلى الجانب االخر  

نب يصل الى ما وراء التأثير المباشـر        االجا

لعملياتهم ، وبقذف الرعب في قلوب الكثير من 

كمـا  ( العراقيين وكسب آخرين الى صفوفهم      

 ٩يبدو ذلك في اربعة عـراقيين قـاموا فـي           

 بتفجيرات فـي ثـالث      ٢٠٠٥تشرين الثاني   

 االردن من قبل القاعدة في      –فنادق في عمان    

ـ   ولضمان عملهم المد  ) . العراق   ن إ طويل ف

المجموعات الجهادية االجنبية مثل القاعدة في      

) تعريـق   ( العراق يحتمل ان يقوموا بعملية      

التجنيد من المحليين من اجل مد جذورهم في        

وفي المدى البعيد فان ذلك     . المجتمع العراقي   

سيزيد من تأثيرهم العمليـاتي ويـصبح مـن         

.الصعب قمع هـذه الجماعـات وتاثيرهـا         

  



 التحدي الصهيوين         )٣٧(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ٦٥ من ٤١                            ٢٠٠٦ - حزيران

  

    نظام التمرد في العراق٥: الشكل 
                    

  

ن الحدود التنظيمية بين هذه     إوفضال عن ذلك ف   

.  مر االيام    ىالمجموعات قد تفقد وضوحها عل    

) يختطف التمرد   ( وفي حين ان الزرقاوي لم      

ن منظمته تبدو في تعاون على االقـل مـع          إف

عمال وتحقيق  عناصر بعثية في التمرد تقوم با     

  .لياتية مشتركة عماهداف تكتيكية و

ويبدو ان النمط المهيمن للتنظـيم لكـل مـن          

ـ المقاومة الوطنية المسلحة وخاليا الج     ديين اه

هو النمط السائد على الرغم مـن ان هنـاك          

مقداراً محدوداً من الهرمية فيها خاليا تهـيمن        

  . فعاليات الخاليا التي دونها على

يا تقوم بوظائف متعـددة     ويبدو ان بعض الخال   

    مثل الهجمات باستعمال االسـلحة الـصغيرة       

والعبـوات  ) مثل رمانة تقذف بـصاروخ      ( 

ويتخصص آخرون في تزوير الوثائق     ،الناسفة  

 الدعايـة او فـي تخطـيط او تنفيـذ           داواو م 

   الهجومات بمدافع الهاون والعبـوات الناسـفة       

  .او تفخيخ المركبات  ) ٦انظر شكل ( 

 ان الفعاليات المختلفة للتمرد تتطلب      :مويل  الت

تمويالً دائماً وعمليات تمويل قوية ومقتدرة  ،        

على الرغم من ان المعلومـات حـول هـذا          

الموضوع قليلة ولكن اليبدو ان التمويل ينقص       

المتمردين على الـرغم مـن جهـود قـوات          
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    خاليا التمرد الوطنية٦: شكل ال

. ة لعرقلة تمـويلهم     التحالف والحكومة العراقي  

   كلفـة العمليـات    : وتشمل مصروفات التمرد    

في سبيل المثال الطعام ، الوقـود ، المـالذ          ( 

ــة ( والخــدمات ) االمــن  الهواتــف الخلوي

كمـائن  ( واالسلحة والمتفجرات   ) واالنترنيت  

لقوات التحـالف والقـوات العراقبـة وزرع        

مواد الدعايـة    ، الرشاوي ،     )العبوات الناسفة   

وعمليات التأثير ، مخصـصات المتمـردين       

الذين يعيشون خارج البالد او فـي المنـافي         

ــين او  ــل المعتقل ــضات لعوائ ــا تعوي وربم

ويحصل التمرد على العون المالي      )الشهداء  ( 

        

من داخل العـراق وخارجـه ، فالمـصادر         

الداخلية تأتي مـن اسـهامات المتعـاطفين ،         

 والدخل الناجم   والمحسنين المحليين والمساجد  

         عـن اعمــال قانونيـة وفعاليــات اجراميــة   

ســرقة ، ابتــزاز ، تهريــب ، تزييــف ، ( 

والمـصادر  ) . اختطاف مـن اجـل فديـة        

الخارجية للتمويل تتـضمن اسـهامات مـن        

متبرعين اثرياء في سـوريا ولبنـان واالردن        

وعلــى وجــه (وايــران واوربــا والخلــيج 

ودية ودولـة   الخصوص المملكة العربية السع   

ومساعدات مـن   ) االمارات العربية المتحدة    

عناصر النظام السابق وافراد من محسنين من       

اً انها  ضوحكومة ايران يعتقد اي   . خارج البالد   

  . تقوم بتمويل فعاليات التمرد 

ويعتقد ان المتمردين يستخدمون فـي االقـل        

ثالت انواع من الشبكات مـن اجـل جمـع          

 الشبكة المالية للنظـام     :وتحويل وانفاق المال    

السابق ، الحواالت التقليدية غير الرسـمية ،        

  .والتبرعات الخيرية الدينية 

لقد قام النظام السابق بعمليـات ماليـة         •

ضخمة قانونية وغيـر قانونيـة واالفـراد        

المتصلون بالنظام السابق يعرفون انهم مـن       

كبار الممولين والمسهلين المور التمـرد ،       

لتي انشأها النظام الـسابق     وبعض الشبكات ا  

  .يحتمل ان تكون موجودة اليوم 
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ان نظام الحوالة غيـر الرسـمية هـو          •

عنصر من عناصر تمويل التمرد وهو يقدم       

  .الخدمة للمتمردين في كل االتجاهات 

ان المساجد والشبكات الدينية يحتمل ان       •

هذه .  التمويل للتمرد    متكون ضالعة في تقدي   

ق ويحتمل ان يكون    الشبكات تمتد عبر العرا   

 -ان الحــدود العراقيــة . بينهــا اتــصال 

السورية يحتمل ان تكون اهم سبيل لمثل هذه 

.  المختارة للنقل     هم الوسيلة  ةوالسعا. الفعالية  

  . تخطيطي   من اجل توضيح٧انظر الشكل 

ن العمليـات   إوكما هي حال كافة الفعاليات ف     

ــة للمتمــردين تحركــت وتكيفــت  التمويلي

لمتغيرة والعمليات المضادة التـي     للظروف ا 

. تقوم بها قوات التحالف مع القوات العراقية        

ومما حرم التمرد من الحصول على مبـالغ        

نقدية كبيرة ، اعتقال او موت بعض الممولين   

، وتبديل العملة النقدية التي كانت تستعمل في 

   .٢٠٠٣حكم صدام ، في سنة 

م السابق   ان انهيار النظا   :الفعاليات السياسية   

الذي قضى بقسوة على كل معارض محتمل       

 بما في ذلك ضباط عرب سنة       (لصدام حسين 

ــتمالً   ــداً مح ــشكلون تهدي ــار ) ي ، وانهي

التي كانت فـي    (      المؤسسات الحكومية   

تركت الـسنة لمـدة     ) خدمة الطائفة السنية    

مؤقتة بدون قيادة او هدف ، وفضالً عن ذلك         

 فشلت الى   ٢٠٠٥ن انتخابات كانون الثاني     إف

حد كبير في المناطق السنية العربية بـرغم        

يحتمـل ان   . ( نجاحها في المناطق االخرى     

من السكان الـسنة ادلـوا       % ١٥ - % ١٠

  ) .باصواتهم فقط 

ن السنة العرب وجدوا انفسهم     إوتنيجة لذلك ف  

دون صوت مؤثر في الحكومة الجديدة على       

كبر في  التمرد قد مدهم بتأثير ا    ان  الرغم من   

العملية السياسية بما في ذلك هيئـة علمـاء         

  .المسلمين والحزب االسالمي العراقي 

الطرفان يمثالن طيفاً مختلفاً من المـشهد ،        

ان مواقف سياسية داعمـة     يولكنهما غالباً يتبن  

للمقاومة ولكليهما اعضاء احتجـزوا بـسبب       

اتهامهم بالعالقة بتمرد هذه المنظمات او في       

اء هذه المنظمـات يمكـن      االقل بعض اعض  

اعتبارها بمعنى معين اصواتاً ناطقة بلـسان       

في سبيل المثال حول فـديات      ( التمرد ومنه   

 على الرغم من انهم   ) المتمردين المختطفين   

ون سيطرة عملياتية على فعاليـات      س يمار ال

  .التمرد 

ان معارضة االحتالل هي العنصر االساسي      

ـ    ،ف هذه الجماعات  افي اهد  اء  وهيئـة علم

المسلمين تنادي بأن العملية السياسية اليمكن      

 ، وهـي    )٥٠(ان تستمر في ظل االحـتالل     

الئمـة علـى العمليـات      لغالباً مـاتنحي با   

المناهضة للتمرد التي تقوم بها قوات التحالف  

وقوات الحكومة العراقية وتعلن عن مساندتها      

فـي ميـدان    ( للمقاومة الوطنية المـسلحة     

ـ    رى التـي تنـاهض     االحزاب الشيعية الكب

ـ    تـدعم بـصورة عامـة       ً, اضاالحتالل اي

العمليات التي يقـوم بهـا التحـالف ضـد          

  ).المتمردين السنة 

ان عدداً من الجماعات واالفراد ظهروا منـذ        

االنتخابات ليمثلوا التمرد بصورة مباشـرة ،       

عالقتهم بالتمرد هي في اكثر االحـوال       ولكن
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  مردايضاح لعمليات تمويل الت :  ٧شكل ال

غير واضحة وقسم منهم قد تم شجبهم مـن         

  .قبل المنظمات المتمردة 

ن الكيانـات التـي     إوفي بعض المناسبات ف   

يمكن ان تكون اجنحـة سياسـية لمختلـف         

الجماعات المتمردة قـد ظهـرت للعيـان ،         

وحزب البعث الجديد لديه مكتب للمعلومـات       

   .ن والحينوالنشر يصدر تصريحات بين الحي

تحول السياسي قد حركت الـسنة      ان عملية ال  

 ٢٠٠٥العرب ، وبعد انتخابات كانون الثاني       

 اعداد الدستور العراقـي     –ن عدة احداث    إف

الجديد ، االستفتاء على الدستور ، محاكمـة        

 –صدام حـسين وانتخابـات كـانون االول         

وفضالً عـن   . زادت من الفعاليات السياسية     

ن الموقف القوي لمعظم قادة العـرب       إذلك ف 

السنة ضد مسودة الدستور مباشـرة عـزز        

هـذا  حـين ان    وفي  . الموقف القوي للتمرد    

دخـول   ،التطور قد اسس بشكل من االشكال     

السنة المنتظر الى العملية الـسياسية ، فقـد         

العلنيـة  ( جعل مواجهة المعارضة الـسنية      

اكثر صعوبة وكان ينبغـي ان      ) والمستترة  

ياسية يتمكن السنة من متابعة ستراتيجيات س     

  .وعسكرية اكثر تعقيداً 

ن وتصرف المتمـرد   ي :العمليات العسكرية   

انهم اليهاجمون عـشوائياً    ،  ة  دمقصوه  عليافب

 للوهلة االولى وهم يتحركون على      كما يظن 

  . طول عدة خطوط عريضة للعمليات 

 الهجمـات ضـد افـراد     :ضد التحالف    •

التحالف ونقاط التفتيش والدوريات والقواعد     

 والبنى التحتيـة   ) مثل السفارات   ( والمباني  

ــوي (  ــل الج ــتثناء النق ــة ) باس والمنطق

  .الخضراء 

 هجمـات ضـد     :ضد العمل المشترك     •

قوات االمن العراقيـة وافـراد الحكومـة        
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العراقية والمترجمين الذين يعملون مع قوات      

  التحالف 

هجمات ضد النـاقالت     : التنقالتضد   •

ات الكبيرة والبنى التحتيـة لهـا والطـائر       

ــوارب  ــل والق ــائرات النق ــة وط العمودي

  .والقطارات والجسور 

 هجمـات علـى     :ضد اعـادة البنـاء       •

المقاولين ، البنى التحتية للنفط والطاقـة و        

الشركات االجنبيـة ومنظمـات المـساعدة       

  .الدولية والبنوك والبنى التحتية الطبية 

هجمات ضد المـدنيين    : ضد االستقرار    •

ــادة  ــة والق ــع الديني ــشائرين والمواق  الع

واالجتمــاعيين المــستقلين والدبلوماســيين 

والمنظمات ) من خارج التحالف    ( االجانب  

الدولية وغير الحكومية ، وتتضمن االهداف      

االسواق والمساجد ومـسؤولي االحـزاب      

  .والمساكن الخاصة والموظفين السياسيين 

 ضـد   –وخط العمليات الـسادس المؤقـت       

بـات كـانون     انتهج قبل انتخا   –االنتخابات  

 وتتضمن هجمات على الناخبين ٢٠٠٥الثاني 

ومراكز االقتـراع ومـسؤولي االنتخابـات       

هذه االعمال ترتبط بمحاوالت    . والمرشحين  

صريحة القناع السنة العرب بالعـدول عـن        

التصويت ، وقد نجحت في منع السنة مـن         

المشاركة في االنتخابات الى حـد كبيـر ،         

 ١٥فـي   وهناك خط عمليات مختلف ظهـر       

 اثناء االسـتفتاء علـى      ٢٠٠٥تشرين االول   

  .والتخويف الدستور على الرغم من المقاطعة 

ان خطوط العمليات الرئيسية تدعم اهداف        

المتمردين بما فيها مقاومة االحتالل والحـط       

ـ ،، وهنـا    من اهمية الحكومة العراقية      ن إف

 ، القصيرة االجل  حوادثالحوادث المفردة وال  

واذا ما  نسبة الى التأثير الكلي ،      قليلة االهمية   

تمثـل  "خطوط العمليات   "اخذت مجتمعة فان    

      لمتمـردين ذات   لتعبيراً عملياتيـاً الهـداف

انهاء االحتالل  : تعريف اوسع وعليها اجماع     

 بعمليـة التحـول     ، احباط والحاق الهزيمـة    

 –وفي النهاية انشاء موقف سياسي      السياسي ،   

 ومـن   ٠ بعسكري قوي لطائفة السنة العر    

وجـه  علـى   و –العناصر المهمة في التمرد     

ــصوصا ــر  ،لخ ــاً اكث ــين تطرف  ،البعثي

 وهم يعملون مـن     –واالسالميين والجهاديين   

اجل اهداف تتعدى الى حـد كبيـر ماسـبق          

البعث او  ) اعادة  ( االشارة اليه بما في ذلك      

انظر ( اقامة دولة اسالمية او دولة خالفة ،        

   ) .٨الشكل 

م خطوط العمليات هي الوقوف     ن اه إواالن ف 

ضد التحالف وضد العمل المـشترك وضـد        

 والهجمات  ٠ ) ٩انظر شكل    (    االستقرار

يرهـا الحقيقـي    ثضد التحالف قد كان لها تأ     

والنفسي واستطاعت ان تقيد حرية عمليـات       

قوات التحالف من خالل ايجاد بنيـة غيـر         

والتحركـات الروتينيــة  . صـالحة للعمــل  

ات المتحدة تعامل على انهـا      لقطعات الوالي 

 وفي امـاكن فيهـا التمـرد        ،دوريات مقاتلة 

ن هناك صعوبة في التنقـل علـى        إ ف ،متمكن

الطرقات بحيث ان مجـرد ابقـاء الطريـق         

 المطـار والمنطقـة الخـضراء       بينمفتوحاً  

يتطلب اسهاماً مستداماً من قبـل الواليـات        

.)٥٤(المتحــدة وقــوات االمــن العراقيــة 
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  لستراتيجية الوطنية للتمرد في العراق ا٨: شكل ال

  
بمن ) المتعاونين(نجحت حملة المتمردين ضد 

المتطوعين وفيهم قوات األمن العراقية 
حيث قام المتمردون ،والعاملين إلى حد بعيد

باغتيال أعداد كبيرة من العراقيين العاملين 
عادة البناء وردع أللحكومة أو لهم عالقة ب

  .الكثيرين منهم

كذا فان عمليات المتمردين ال تبدو نمطاً وه  

من مساومة ستراتيجية يتلخص فيها مستوى 

وطبيعة عمل المتمردين بالتخلص من التحالف 

والحكومة العراقية، بل يبدو أن عمليات 

المتمردين تهدف إلى إضعاف وإحباط عملية 

والمساومة االستراتيجية قد . التحول السياسي

لسياسي للتمرد تأتي عندما يتضح الوجه ا

  .ويتطور

ن التبدل في التركيز بين خطوط العمليات إ

يبين أن هناك تغييراً استراتيجياً في جهود 

وهكذا فمنذ انتخابات كانون الثاني . التمرد

" التعاون"، يبدو أن الهجمات ضد ٢٠٠٥

وعلى وجه الخصوص ضد االستقرار قد 

ويحتمل أن ذلك يعكس . أصبحت اكثر أهمية

 أن الحكومة العراقية وقوات  الىمردتقدير الت

األمن العراقية هما تهديد كبير وبعيد المدى، 

وأنهما أهداف اسهل من قوات التحالف، وفي 

ن المدنيين هم هدف شرعي إحالة الجهاديين ف

  .و مفيد

ويبدو أن جماعات التمرد تتخصص إلى درجة 

فالجماعات العراقية، كما يبدو، تركز . كبيرة

وات التحالف والمتعاونين على مناهضة ق

معها، في حين أن الجهاديين يركزون على 

أعمال تخل باالستقرار وعلى وجه 

الخصوص، هجمات ضد المدنيين الشيعة 

 األولى تقسيمن هذا الإ). المتعاونين(وضد 
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لعمل سمح للجماعات التي تسمى المقاومة ل

 ، في األقل بصورة جزئية،الوطنية المسلحة

ذي يرتبط بشعار الجهاديين بتفادي الخزي ال

الذين يدعون إلى اإلصابات بالجملة من خالل 

هجماتهم، على الرغم من أنها أوجدت توترات 

  حول الوسائل واألهداف بين هذين التيارين 

.داخل التمرد

   خطوط عمليات تمرد العرب السنة٩: شكل ال
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ات التمرد في ن فعاليإ :الدوراتيقاعات واإل

تصاعدها وهبوطها يمكن ربطها بالتقويم 

، )في سبيل المثال رمضان وعاشوراء(الديني 

وأنماط المناخ الموسمية واألحداث السياسية 

خالل . أو احتفاالت الذكرى) مثل االنتخابات(

في بداية و منتصف ( الحرب األهلية الجزائرية

اتسم شهر رمضان بزيادة ) التسعينات

 هجمات المعارضة اإلسالمية محسوسة في

 شهد ٢٠٠٣ وفي العراق، في رمضان .)٥٥(

البلد زيادة في الفعاليات ولكن مثل هذه الزيادة 

 عتمت عليها الضجة التي صاحبت ٢٠٠٤في 

وقد تزامن رمضان في . معركة الفلوجة الثانية

 مع استفتاء تشرين األول ولذا كان ٢٠٠٥عام

عات والمجمو. من الصعب تقدير تأثيره

الجهادية التي تسعى إلى إشعال نار الحرب 

األهلية شنت هجمات رئيسة خالل أيام احتفال 

وقد يكون الطقس . الشيعة بذكرى عاشوراء

عامالً في التمرد أيضاً ولكن الدالئل على ذلك 

وهكذا فقد شهد شباط وأوائل ). ٥٦(غامضة 

 مستوى واطئاً بعض الشيء من ٢٠٠٤آذار 

ا كان عليه الحال نفسه عام فعاليات التمرد كم

و في كلتا الحالتين فقد زادت فعاليات . ٢٠٠٥

المتمردين بعد سبات الشتاء هذا وقد يكون 

السبب في ذلك هو الظروف الجوية الممطرة 

  .والباردة
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و قد هبطت فعاليات التمرد بشكل ملموس بعد 

وقد يعود ذلك إلى أن . معركة الفلوجة

ى وقت يستعيدون المتمردين كانوا في حاجة إل

فيه قوتهم، ويقيمون فيه خياراتهم ويسدون فيه 

 ١فراغ خسارتهم بعد االجتياح في الفلوجة

وقبل ) ٢٠٠٤شباط وكانون األول (٢والفلوجة

وإذا ما كانت  .٢٠٠٥انتخابات كانون الثاني 

المدة التي أعقبت انتخابات كانون الثاني 

 تعطينا أي درس فذلك الدرس هو أن ٢٠٠٥

ردين يستطيعون بصورة ملموسة أن المتم

عدد الهجمات التي ) بأكثر من الضعف(يزيدوا 

يقومون بها دعماً الستراتيجيتهم حتى لو كان 

وستراتيجية المتمردين حول . ذلك لوقت قصير

استفتاء الدستور كانت إلى حد بعيد سياسية 

في ) ال(تدعم فيها عناصر التمرد قول

رية والسياسية والستراتيجية العسك. االستفتاء

 لتمردلللمتمردين والعمليات المسلحة المضادة 

تصاعدت قبل قد تقوم بها قوات التحالف التى 

  .٢٠٠٥االنتخابات العامة في كانون األول 

 واحدة من صفات التمرد هي :المرونة

والتمرد العربي السني ليس . االحتفاظ بالقوة

وباصطفافهم ضد عسكريي . لديه استثناء

ن المتمردين قد خاضوا إالمتحدة، فالواليات 

 وعلى الرغم من أن آالفاَ. حربا ال هوادة فيها

من المتمردين قتلوا وان عشرات اآلالف من 

 فان المعلومات ،)٥٧(العراقيين قد اعتقلوا 

عن الخسائر والحوادث تزيد من انطباع أن 

التمرد ما زال على قوته وقدرته على القتل إذا 

  .لم يكن قد زاد منها

ب حوقد عوض المتمردون عن خسارتهم بس

 هالقوة البشرية من احتياطهم الذي يغذي

وقد ، )٥٨(المتطوعون من خارج العراق

خاليا التمرد إنها تستطيع أن تعوض أوضحت 

خسائرها بمزيد من المتطوعين أو االتصال 

بخاليا تمرد أخرى، في حين أن قادتها الذين 

تحالف قد حل قتلوا أو اعتقلوا من قبل قوات ال

محلهم آخرون دون أن يكون لذلك تأثير في 

  ).٥٩(عملياتهم

و قد يتجند األفراد على أساس الدفع النقدي 

في سبيل (من اجل مهاجمة قوات التحالف 

المثال بضربات سريعة أو عبوات 

وطالما كان المال متوفراً بكثرة  ،)٦٠)(ناسفة

وكانت البطالة منتشرة في المثلث السني فان 

تمرد سيكون قادرا على تأجير هؤالء من ال

أجل جلب االنتباه وممارسة دوره في 

  ).٦١(القتل

 في منظمة اَوربما كان لقوات التحالف تأثير

، كل قيادتهاآتب  التسسببالزرقاوي من خالل

وقد عزا قادة التحالف النقص في الهجمات 

االنتحارية إلى تفكك المنظمة، وقد اشتكى أحد 

ين للزرقاوي من سوء القيادة في القادة الثانوي

  ).٦٢(منطقة الموصل

إنما يضمن مرونة التمرد وتأثيره كونه يتألف 

والنجاح . من خاليا مستقلة وشبكات متعددة

الذي يتحقق ضد واحدة ال يؤثر في األخرى 

والجماعات الصغيرة . أو في الهدف األكبر

يحتمل أن تكون اكثر إبداعا، ومشاركتها 

إما من خالل (برة والمهارةاآلخرين في الخ

) المواجهة وجها لوجه أو بواسطة االنترنيت

تؤكد أن اإلبداعات تنتقل و هو ما يمكن 

المجموعات من اكتساب تأثير تكتيكي و 
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عمليات اكبر مما كان عليه الحال لو انفردت 

  )٦٣.(كل منها بالعمل

  ختراق اتمع العريب السين إ

 من أجل  تستند إلى النضالحاالت التمرد

ألبناء المجتمع " القلوب والعقول"السيطرة على 

ن حالة التمرد يمكن إو في العراق، ف. المدني

قياسها بالدرجة التي استطاع فيها التمرد 

اختراق الطائفة السنية العربية بمؤسساته 

لقد شكل ). في العالم(هتالحالعامة والخاصة، و

التمرد حضوراً ال يستهان به في قطاعات 

ة من المجتمع العربي السني بما في ذلك واسع

المجاالت االجتماعية واالقتصادية والدينية 

وفي حين أن عمق هذا .والسياسية واإلجرامية

االختراق غير واضح فان المتمردين قد نجحوا 

في إحباط جهود مد المؤسسات الحكومية إلى 

المناطق العربية السنية من خالل مزيج من 

ا ما يدل عليه إخفاق  وهذ.عداإلقناع والر

أعضاء الحكومة المحلية في المنطقة العربية 

  . السنية مثل مجالس البلدية في القرى والبلدات

بما وبدرجة رونتائج انتخابات كانون الثاني، و

 كانون األول تعكس التأثير ١٥ استفتاء ،اقل

. القوي للمتمردين في المجتمع العربي السني

الدستور يوضح وكان وقوف السنة بالضد من 

كيف أن وجهات نظر العرب السنة يمكن أن 

تمتزج مع أهداف المتمردين، هذا التوافق في 

  مضافة إليه عوامل اتصال وجهات النظر

   عبر العالم العرب السنة١٠: شكل ال

  
أخرى بين العرب السنة والمتمردين مكنت 

المتمردين من أن يقوموا بعملياتهم وان 

تفظوا بمركزهم يعوضوا خسائرهم ويح

والى درجة ما .  المناطق العراقيةفىالمؤثر

ن هذه اإللية تنطبق على العناصر اإلرهابية إف

هذه المنظمات لم تكن لتستطيع . من المتمردين

 ،أن تتواجد في العراق دون قبول أو في األقل
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- لمجتمعات المحليةدعم االيجابى من اإبداء ال

  -هاً عليه مكر والدعمحتى لو كان هذا التأييد

 وقد نجح المتمردون أيضاً في اختراق أفكار

  في األقل.)٦٤.(عالم السنة العرب العراقيين

 ثمانية مكونات من هذه األفكار ستمدنا هناك

  :  للتمردهمبف

  .ول االحتالل والمقاومةحمعتقدات  -١

  . صور عن قوات االحتالل -٢

صور وخرافات و قصص حول  -٣

  .المقاومة

  .ياسيمعتقدات حول التحول الس -٤

  .معتقدات حول الحكومة العراقية -٥

  .معتقدات حول الشيعة واألكراد -٦

  . الظلم وشعور باإلهمال -٧

  .أفكار دينية وشعورية -٨

  )٦٥.(معتقدات حول المستقبل -٩

هذه المكونات تمثل هيكل اعتقاد واتجاهات 

 إلى حد ال ،العرب السنة وأعمالهم التي تقرر

 أين سيكون السنة العرب من طيف ،يستهان به

  ). ١٠راجع شكل ( "المتعاونين " ـالمقاومة

ن نتائج االستطالعات وتعليقات الصحافة   إ

والتقارير القصيرة الموحية تدل على أن بين 

العرب السنة في العراق معتقدات تتعاطف مع 

التمرد، وقد اتسع نطاقها وهي تشمل نظرتهم 

إلى االحتالل، وقوات التحالف والحكومة 

 أيضاً تسمح بعدد من والنتائج. العراقية

كيدات الحذرة حول عالم فكر السنة العرب أالت

  :الذي يتميز بما يأتي من المالمح

الكثيرون من السنة يعتقدون أن البلد يسير  •

  ) ٦٦(في االتجاه الخاطئ 

جلب االحتالل للسنة الخسارة وفقدان  •

، ونتيجة لذلك كانت الكراهية )٦٧(السلطة

موقفاً سلبياً والسنة أيضاً يقفون . شديدة

جداً من قوات التحالف وهو أمر يشتركون 

  ) ٦٨(فيه مع اكثر العراقيين

يعتقد الكثيرون من السنة أن الشيعة  •

واألكراد يهيمنون على الحكومة المسيطر 

عليها من قبل إيران أو الواليات المتحدة 

والتي تعلن الحرب على السنة 

  )٦٩.(العرب

ديدة أن السنة العرب يعانون معاناة ش •

  )٧٠(نتيجة النهيار النظام السابق

أن الصورة التي في ذهن السنة حول  •

والكثيرون من العرب السنة . التمرد معقدة

يميزون ما بين المقاومة المشروعة 

  )٧١(والهجمات العشوائية أو الطائفية

يعتقد الكثيرون من السنة أن المقاومة  •

العنيفة ضد قوات التحالف مبررة، ولكنهم 

الهجمات على المدنيين يرفضون 

  )٧٢(العراقيين وقوات األمن

أن الطائفة العربية السنية تختلف إلى حد  •

بعيد حول ما إذا كان مستقبلها يرتبط 

بالتمرد أم بالعملية السياسية أو بمزيج من 

  )٧٣.(االثنين

في المثلث السني الثقة بالمتمردين أعلى  •

ما تكون في محافظة األنبار وصالح 

وطأ من ذلك في محافظة الدين وهي أ

نينوى وديالى وهي أوطأ ما تكون في 

  )٧٤.(بغداد

ن السلوك السياسي للعرب السنة يعكس تعقيد إ

فكرهم الذي يختلف من مكان إلى آخر في 
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محاوالت أية ن إ. العراق ومن وقت آلخر

لتأثير في السنة العرب ال تستند إلى  فهم ل

 لها عميق لهذا الفكر ستبوء بالفشل وقد تكون

  .نتائج بخالف النتائج المرجوة

  : قوة تأثري املتمردين
  مقاييس تكتيكية وعملياتية وستراتيجية

 تأثير  قوة كيف يستطيع المرء أن يقدر 

ن الجواب يعتمد إالتمرد؟ إلى درجة معينة، ف

على ما إذا كان المرء يختبر فعاليات التمرد 

على المستويات التكتيكية والعملياتية 

يجية للحرب، فأي تقدير للتمرد والسترات

العربي السني ينبغي أن يتتبع ويقدر االتجاهات 

في قوة التمرد وعدد هجماته وخسائر قوات 

وعلى . التحالف وقوات األمن العراقية

المستوى الستراتيجي فان تقدير تأثير التمرد 

يتطلب مجموعة مختلفة من المقاييس التحليلية 

وفضالً عن . ةلذلك فقد يأتي بأجوبة مختلف

ذلك، وبسبب العوامل النفسية والسياسية التي 

ن إفتلعب أدوارا مهمة في تقرير نتائج التمرد 

على المحلل أن يتبنى مقاييس للنجاح الذي 

األمر األهم في . تحرزه هذه األبعاد من النزاع

التمرد على أي حال، هو النتائج السياسية 

  . التمردوهذا هو المقياس األهم لتأثير. للنزاع

  مقاييس التأثري التكتيكي والعمليايت

 استخدمت مختلف ة الماضيحاالت التمردفي 

 ،وعلى وجه الخصوص،المقاييس التحليلية 

 من اجل تقدير التأثير التكتيكي "الكمية"

هذه المقاييس تتضمن نسب . والعملياتي للتمرد

الحوادث ونسب إصابات التمرد والعمليات 

الت اإلصابات المتبادلة المضادة للتمرد ومعد

) عدد القتلى في كل حادث(ودليل الخسائر

ودرجة إحكام المناطق التي ال يمكن الوصول 

ولي الحكومة وقوات األمن ؤإليها بالنسبة لمس

ومساحة المناطق التي هي تحت سيطرة 

المتمردين، وأين يمكن للمتمردين إن يفرضوا 

نسختهم من القانون واألخالقيات ويجبون 

رائب ويوجدون حكومة ظل ويطوعون الض

  ) ١.(المدنيين أو يجبروهم على أداء الخدمة

إن اختيار مقياس للتحليل من اجل تقدير 

التمرد هو أمر صعب من الناحية العلمية، الن 

على المرء أوال إن يفهم تكتيكات المتمردين 

. وعملياتهم واستراتيجياتهم وما تهدف إليه

، دتمروفضال عن ذلك، وبسبب إن ال

والعمليات المضادة للتمرد تتبادل هجمات 

وتنفذ عملها بموجب . مختلفة في النوعية

قواعد مختلفة فان مقاييس التأثير الذي يحدثه 

  ) ٢.(المتمردون والمضادين لهم قد ال تتشابه

على المستوى التكتيكي والعملياتي يميل 

- المحللون إلى االعتماد على المقاييس الكمية

.  أجل تقدير مدى التقدم أو النجاح من-المترية

تحد  ، على كل حالوهناك عدد من العوامل

الباً  من المقياس المترى الذى غةمن االستفاد

ستخدم لتحليل األبعاد التكتيكية والعملياتية يما 

قد تكون خاطئة أو  ةالمعلومات المزود، للتمرد

عرضة للمضاعفة، والتفسير الصحيح يحتاج 

 أفكار المتمردين إلى درجة من تفحص

وممارستهم العملية وهو ما ال يمكن الوصول 

ن القوة البشرية إوهكذا ف) ٣.(إليه بسهولة

للتمرد من حيث الممارسة والتنظيم قد ال تفهم 

بصورة جيدة إلى درجة تسمح بتقدير ذي 
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وبالطريقة نفسها فان . معنى لقوة التمرد

ية االتجاه الفكري واألهداف التكتيكية والعمليات

والبنية العملياتية المعقدة للتمرد قد ال تفهم 

بصورة مرضية تسمح بالحصول على تفسير 

 على(  صحيح لدوافع المتمردين في هجماتهم

 االنتخابات عدبهجمات سبيل المثال نقص ال

  ).٢٠٠٥العراقية في كانون الثاني 

لطريقة الكمية  فى ا األساسي األهمقييدوالت   

العصابات او المتمردين هو ان  افتقار رجال 

 المستويين التكتيكي الى فهم أعمالهم  على

 من تحقيق أهدافهم هموالعملياتي قد ال تمنع

في حروب   إنالى،  سبب ذلكويعود.المهمة

 العوامل النفسية ، أعمال التمردالعصابات أو 

.والسياسية لها أهمية حاسمة

   الهجمات المسجلة للتمرد في العراق١١: شكل ال

الهجمات المسجلة للتمرد في العراق
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الهجمات المسجلة للتمرد في العراق 

وهكذا فالقوات المناهضة للعصابات 

والمتمردين يمكنها إن تكسب كل معركة تقريبا 

كما كان حال فرنسا  - ولكنها تخسر الحرب

في الجزائر والواليات المتحدة في فيتنام 

  .وإسرائيل ضد حزب اهللا في لبنان

لقياس التكتيكي ان أوعلى الرغم من 

يكون مفيداً كمؤشر على النجاح والعملياتي قد 

ن توفر نظرة في أاالستراتيجي ويمكنها 

ن تؤثر في االتجاه أالعوامل التي يمكن 

 سبيل المثال عدد على( الستراتيجي للحرب

العرب السنة الذين يقدمون معلومات حول 

فعاليات المتمردين لقوات التحالف أو القوات 

العراقية قد يعكس درجة الدعم الشعبي 

  ).متمردين في المناطق العربية السنيةلل

في سبيل المثال (وهناك مقاييس أخرى 

) التغيرات في عدد أو إيقاع هجمات المتمردين

ر تبدالً في قوة المتمردين وقدرتهم أو شقد يؤ

استراتيجيتهم وكذلك في الدعم الشعبي 

وهكذا فان المقياس الكمي إذا ما فهم . ألهدافهم

كون مفيداً جداً ن يأمكن يبصورة صحيحة 
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ن نلقي الضوء على دوافع وتطورات أويمكن 

  .التمرد والعمليات المضادة له

 إن أحد مقاييس فاعلية التمرد :معدل الحوادث

هو معدل الحوادث، وهو يحتسب عادة على 

أساس عدد الحوادث في اليوم الواحد أو 

والن . األسبوع الواحد أو الشهر الواحد

 دراماتيكية فيما الحوادث قد تختلف بصورة

 والتأثيرات الناتجة،  المبذولهيتعلق بالجهود

ن معدل الحوادث يأتي بمقياس ابتدائي إلى إف

ن حادثة سريعة تستهدف إوهكذا ف.درجة ما

جندياً أمريكياً واحداً، وهجوماً معقداً متعدد 

العناصر على مركز شرطة عراقي يشترك 

ت فيه العديد من المتمردين ويستمر عدة ساعا

إن أعداد . فردةنقد يعد كل واحد منهما حادثة م

ذلك مهمة في من رغم على الالحوادث هي 

انظر ( التدليل على االتجاه العام للتمرد

  )).١(شكل

والزيادة التدريجية لكن المطردة في معدل 

الحوادث في مدة معينة تشمل اكثر من سنتين 

 هجوم كل ٣٥-١٠مقدارهمن معدل شهري (

 هجوم يومياً في ٨٠-٢٥لى  إ٢٠٠٣يوم في 

 هجوماً في اليوم في ٩٠ إلى ٢٠٠٤

٤)(٢٠٠٥.(  

قوته ب ىهذا ما يدل على إن التمرد قد تنام

وقدرته على الرغم من الخسائر التي ألحقها به 

ما قام به التحالف من مناهضة التمرد وعلى 

الرغم من تطور حضور قوات األمن العراقية 

 كل ذلك لم إن. واستمرار العملية السياسية

يغير من األوضاع شيئاً برغم إن عمليات 

.التمرد اختلفت من وقت ألخر

  مريكان الذين قتلوا في الخدمة مقابل عدد هجمات المتمردين األ١٢: شكل ال
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مجموع الهجمات
امريكان قتلوا

إن معدالت اإلصابات في قوات التحالف 

وما يتوفر لدينا عن معدل (والقوات العراقية 

توفر مقياساً حول كثافة )  المتمردينإصابات

وضراوة القتال في العراق، وعندما تدمج 

الحوادث مع معدالت اإلصابات فان ذلك 

. يساعد على تقييم دوافع القتل لدى المتمردين
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 ،يبدومعلنه  مصادرإن المعلومات المستقاة من 

أنها تبين إن بالنسبة ألنواع معينة من هجمات 

وعلى . يات المتحدةالتمرد على قوات الوال

وجه الخصوص الهجمات المشتملة على آالت 

التفجير مرتجلة، كان هناك تصاعد قليل في 

وهجمات التمرد على قوات . النزعة إلى القتل

. األمن العراقية يبدو اكثر دموية إلى حد بعيد

وربما يعود ذلك إلى عدد من العوامل بما في 

ذلك زيادة انكشاف وحداثة قوات األمن 

في سبيل المثال وجودها في ( العراقية

 ، وتدني إجراءات دفاعها وسلبيته)المفارز

أو ) االفتقار إلى عجالت الدوريات المدرعة(

وقوات ) ٥.(االفتقار إلى الحرفية والتدريب

األمن العراقية تشكل أهدافا اكثر جاذبية 

للمتمردين على الرغم من إن ذلك يجب إن 

ز قوات األمن يتغير بمرور الوقت حيث تحر

وكانت الهجمات . العراقية المزيد من الخبرة

ضد المدنيين العراقيين دموية ومدمرة إلى حد 

  .بعيد

 خالل األشهر االثنين والثالثين دلقد كان التمر

واألذى . األولى كثيفاً على وجه الخصوص

الذي كان يلحقه التمرد إذا ما قيس على أساس 

دراماتيكياً الشهر كان مستمرا ولكنه لم يكن 

في سبيل (  في ما عدا بعض االستثناءات

ولكن ). ٢٠٠٤المثال نيسان وتشرين الثاني 

التكلفة ازدادت وصار التمرد عامالً أساسيا 

مؤثرا في التأثير الداخلي في الواليات المتحدة 

 وبحسب ما تورده حكومة الواليات .للصراع

 تشرين ٢٩المتحدة في تقاريرها كما ورد في 

 عسكريا أمريكيا ١٦٤٩ فان ٢٠٠٥ي الثان

وهذا .  العراق فىقتلوا أثناء تأدية الواجب

 اإلصابات المختلفة للقتال البالغة  منجزء

 وهي المدة ٢٠٠٣ أيار ١ وقعت منذ ١٧٥٣٠

وهذا ) ١٢انظر الشكل ( التي ظهر فيها التمرد

) ٨.( جريح في كل شهر٥٠٠ قتيل و٥٠يمثل 

الً من ن عدداً قليإ فدوألغراض التمر

اإلصابات في صفوف قوات الواليات المتحدة 

ولكنه مستمر افضل من عدد اكبر في 

  .التصادمات قليلة العدد ولكنها شديدة القوة

إن المقياس األهم لقدرات التمرد هو تعقيد 

وعناصر التعقيد . وإحكام تكتيكات هجوماته

تتضمن عدد المتمردين أو عناصر التمرد 

وعدد )ن وجدتإ( رةالمشاركة، وخطة المناو

أنواع األسلحة المستخدمة، وعدد وأنواع 

األهداف أو األغراض التي تتم مهاجمتها 

  .واستخدام عناصر المراوغة والتضليل

 أرقام تمثل هجمات وقعت بين شباط وآب -ا

٢٠٠٥.  

 فرد أو خلية واحدة، نوع واحد من -ب

عبوات ناسفة، استخدام إطالق :السالح، أمثلة

تقارير عن أكثرية . صغيرالنار، هجوم 

إيذاء قوات التحالف : الحوادث التي تستهدف

وقوات االمن العراقية لخلق جو غير مالئم 

دي والنفسي وجو سيساعد على الردع الج

  .مضاد للتحالف

.  عدد من خاليا وتنسيق إلطالق األسلحة-ج

. هجومات منسقة على مفرزة تفتيش: أمثلة

ي الحقيقة ف. عدد مهم من هجمات المتمردين

. من اجل تحقيق نتائج محلية وأهداف تكتيكية

تمثل جانباً مهماً من العنف ضد قوات األمن 

.العراقية
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   العالقة بين التعقيد التكتيكي والتكرار والغرض من الهجمات١٣: شكل ل
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 الجماعات، / مخطط للمناورة متعدد الخاليا-د

حة، نيران مباشرة وغير مختلف أنواع األسل

هجمات على : مباشرة، تضليل تكتيكي، أمثلة

هجمات واسعة . مراكز الشرطة والسجون

النطاق نوعاً ما لتحقيق نتائج عملياتية 

  .وستراتيجية مهمة

إن النظر في الحوادث المسجلة في العراق بين 

يشير إلى إن اكثر ) ٩(٢٠٠٥شباط وآب 

وتضم عدداً الهجمات كانت بسيطة إلى حد ما، 

غالباً شخص مفرد أو ( قليالً من المتمردين

. وواحد أو اثنين من أنواع األسلحة) خلية

واألعمال المعقدة نوعاً ما والتي تضم عدداً 

من الخاليا المنضوية تحت عنصر واحد أو 

اكثر وأنواع متعددة من األسلحة وتنسق إطالق 

النار، كان عدد مرات حدوثها اقل وكانت على 

. وم موجهة ضد قوات األمن العراقيةالعم

والعمليات المعقدة حقاً والتي تضم عدداً كبيراً 

من الخاليا تستعمل أعدادا مختلفة من أنواع 

      األسلحة ولها خطة في المناورة نادرة الحدوث

وعامل مهم في تخطيط ). ١٣انظر شكل (

الهجمات هو المجازفة التي تزداد مع تعقيد 

عموم يسيطر المتمردون على  وعلى ال.الهجوم

الخطر من خالل تحاشي المواجهات الكبيرة 

وبخاصة مع قوات الواليات المتحدة من اجل 

  .إنقاص خسائرهم إلى أقصى حد ممكن

ويبدو إن الهجمات المعقدة تشن من اجل 

. تحقيق أهداف عملياتية واستراتيجية مهمة

 ٢٠٠٤ شباط ١٤مثل هذه الهجمات هجوم 

طة العراقية وقوات الدفاع على قوات الشر

المدني العراقية في مجمعها في الفلوجة، ويبدو 

إن المتمردين هدفوا من خالل ذلك إلى تعزيز 

 ٣سيطرة المتمردين على المدينة، وهجوم 

ن ش على سجن أبو غريب الذي ٢٠٠٥نيسان 

 حزيران ١١من اجل تحرير المعتقلين وهجوم 
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في  على نقطة تفتيش للجيش العراقي ٢٠٠٥

بعقوبة من اجل إنزال ضربة بقوات األمن 

  .العراقية

ويستخدم المتمردون أنواعاً مختلفة من 

ويتضمن ذلك . األسلحة وبطرق مختلفة

هجمات نارية مباشرة بأسلحة صغيرة 

وهجمات غير مباشرة بالصواريخ ) RBG(و

ومدافع الهاون وسيارات تحمل عبوات ناسفة 

 ١٤ويمثل الشكل (وانتحاريون مفخخون 

ن اختالف إ). الهجمات من حيث نوع األسلحة

أنواع األسلحة التي يتم استخدامها سمح 

للمتمردين بان يشكلوا مجاالً واسعاً ألهدافهم 

ولتغيير تركيزاتهم  ويعتمد ذلك على توفر 

. األسلحة وهجمات التحالف ضد التمرد

والهجمات بنيران األسلحة المختلفة تشكل اكبر 

رد وبخاصة استخدام التصنيفات في التم

.العبوات الناسفة الذي يزداد مع الوقت

   هجمات المتمردين بحسب نوعية السالح١٤: شكل ال
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نيسان ٢٠٠٣- حزيران ٢٠٠٤ نقل
السلطة 
حزيران ٢٠٠٤- آانون٢  ٢٠٠٥ 
االنتخابات
شباط ٢٠٠٥ - ايلول ٢٠٠٥

 هجمات للتمرد بأسلحة صغيرة، رمانات، -أ

  .مدافع هاون

 أجهزة تفجير مرتجلة، قنابل على جوانب -ب

  .الطرق، سيارات مفخخة

سفة وهجمات انتحارية  تتضمن أحزمة نا-ج

  .بسيارات مفخخة

  . األسلحة غير المعروفة-د

هجمات تتضمن في األقل نوعين من -هـ

  . األسلحة

 ، تتضمن هجمات بالرمانات، التسميم-و

مولوتوف الذبح، هجمات بالصواريخ، قنابل 

  .بهجمات مختلفة، خطف

 أفراداً لالعمليات االنتحارية سواء أكانت تشم

فة أو آخرين يستخدمون يرتدون أحزمة ناس

عجالت مزودة بالعبوات الناسفة تمثل النوع 

هذه العمليات كانت . األهم من عمل المتمردين

 أصبحت صنفاً مهماً ٢٠٠٤مشكلة حقيقية في 

وهي تتراوح بين . ٢٠٠٥من الهجمات في 
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البسيطة والمعقدة من حيث تخطيطها وتنظيمها 

الهجمات االنتحارية في : والتحضير لها 

: لغالب تركز على أهداف ذات قيمة عاليةا

ارتال قوات التحالف وقوات األمن العراقية، 

مراكز التطوع وسائر مراكز تجمع المدنيين 

  المثالفي سبيل(العراقيين وتركزهم، 

مثل هذه الهجمات ). احتفاالت الشيعة الدينية

ينجم عنها في الغالب إصابات فادحة وهي 

م االستقرار تهدف إلى إيجاد حالة من عد

ومناخ من الخوف وعدم الثقة بالحكومة 

والزيادة . العراقية وقوات األمن العراقية

الدراماتيكية في الهجمات االنتحارية في 

 عكست ٢٠٠٥ ثم في ربيع ٢٠٠٤خريف 

تغييراً في قدرات المتمردين وآلياتهم التنظيمية 

إن استخدام االنتحاريين . وأولويات أهدافهم

فلقد . تيكياً وعملياتياً للمتمردينكان نجاحاً تك

ابعد منظمات المساعدة الدولية عن العراق 

وزاد من التوتر الطائفي والعرقي وعكس 

 عجز التحالف والحكومة العراقية عن حماية

المواطنين وأجبر التحالف على تكريس المزيد 

شكل الانظر .(من الجهود للوقوف ضد الخطر

التفجيرات لتي تؤدي إلى ا حول الدوافع ١٥

).االنتحارية

  نتحاريون بمركباتإجهزة ناسفة ، مركبات مفخخة ، أنتحاريون بإ ١٥: شكل ال

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

تموز  نيسان  آانون٢/ ٢٠٠٥    تشرين ١    تموز   نيسان   آانون٢/ ٢٠٠٤   تشرين١   تموز   نيسان ٢٠٠٣

ات
جم
اله

دد 
ع

اجهزة ناسفة بعجالت
اجهزة ناسفة مرتجلة وبعجالت 

  

ماذا تعني المعلومات المستحصلة من عمليات 

المتمردين وما يترتب عليها من حوادث على 

  :إن المتمردين المستويين التكتيكي والعملياتي؟

لعنف بصورة مؤثرة لتحقيق استخدموا ا •

  .أهداف استراتيجية وسياسية مهمة

وهم في ( احتفظوا برفع مستوى عملياتهم •

 هجوماً ٩٠الوقت الراهن يشنون ما يعادل 

،على الرغم من عمليات )في اليوم

التحالف المضادة للتمرد، واالعتقاالت 

بالجملة والنسبة العالية من القتلى، وقد 
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اتهم بما يزيد استطاعوا إن يزيدوا هجم

  .عن الضعف

استمروا بتوجيه ضرباتهم بصورة متزايدة  •

على المدنيين العراقيين وقوات الشرطة 

العراقية والى درجة اقل ضد قوات 

  .التحالف

استطاعوا تعزيز قدرتهم العملياتية  •

باستخدام أجهزة تفجير اكثر تعقيداً 

واظهروا قدرة على شن عمليات معقدة 

  .ضد أهداف مهمة

ظوا بالمبادرة والقدرة في حدود معينة احتف •

على القيام بعمليات في الزمان والمكان 

 ،الذي يختارونه، وعلى وجه الخصوص

ضد المدنيين العراقيين وقوات األمن 

  .العراقية

احتفظوا بحرية عسكرية للعمل في بغداد  •

وأقسام كبيرة من المثلث السني على 

الرغم من كل الهجمات المضادة للتمرد 

  .ي حدثت حتى اليومالت

وقد حقق المتمردون ومازالوا  يحققون 

نجاحات تكتيكية وعملياتية مهمة وعلى وجه 

 ضد قوات األمن العراقية ،الخصوص

ولكن في الوقت الذي .  والحكومة العراقية

ميدان (استطاعوا فيه إن يترجموا نجاحات 

هذا إلى عدد من المكاسب السياسية ) المعركة

ال انهم مازالوا يواجهون القصيرة األجل إ

تحدي استخدام هذه المكاسب وقدرتهم 

ضد قوات التحالف الحالية وقوات -المتنامية

 من اجل تحقيق -األمن العراقية المتنامية

  .مأربهم السياسية بعيدة المدى

  مقاييس النجاح االستراتيجي

ما هي أهداف المتمردين في المرحلة الراهنة 

؟بالنسبة إلى )النضال من اجل العراق( من

بعض الجماعات العراقية يبدو إن الهدف هو 

تقوية مراكزها في المساومة على المناصب 

في المجتمع العربي السني في المفاوضات 

. المستقبلية حول الدستور والحكومة الدائمة

هاديين هو االستيالء جوبالنسبة لمجموعات ال

، وإنشاء )مثل القاعدة في العراق(على السلطة 

  .فة إسالمية عالميةخال

ويتحرك المتمردون بشكل مواز على مسارات 

 لتحقيق -يعملون منفردين أحيانا أخرى-محمية

سلسلة أهدافهم التي يعتقدون أنها سوف 

تساعدهم على تحقيق أهدافهم الستراتيجية 

  .االنقالبية

  :هم أهدافهم العامة هيأو

وضع نهاية لالحتالل وذلك بإلحاق  •

الواليات المتحدة من اإلصابات في قوات 

اجل جعل الرأي العام األمريكي يقف ضد 

  .جهود الحرب

تقويض المؤسسات  الحكومية وإنشاء  •

سيطرة على المناطق التي يهيمن عليها 

  .العرب السنة في العراق

تخريب العملية السياسية التي بدأت في  •

ظل الدستور العراقي المؤقت، وقانون 

بسط تأثير اإلدارة المؤقتة أو في األقل 

  .حاسم على العملية

مهاجمة قوات األمن العراقية أو حرفها  •

عن مسارها من اجل منعها من إن تصبح 

  .تهديداً في وجه قوات التمرد
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إشاعة جو من الرعب وعدم األمن من  •

افة السكان وتخريب االقتصاد خاجل إ

  .وتقويض شرعية الحكومة

االحتفاظ بالفخر والشرف لطائفة السنة  •

ن اجل إذكاء نار المقاومة وتقوية العرب م

مراكز التمرد في الصفوف الطائفة 

  .العربية السنية

إعادة تركيز السنة بوصفهم حضوراً مهماً  •

  .إن لم يكن مهيمناً في العراق

و أخيراً فان الجهاديين يأملون في إشعال نار 

حرب أهلية بين السنة و الشيعة من اجل منع 

عة في بغداد و ظهور حكومة يهيمن عليها الشي

 .إلحاق هزيمة رئيسة بالواليات المتحدة 

 التقدم الذي ما ،بعد اكثر من سنتين من القتال

 :نهم إحققه المتمردون باتجاه تحقيق أهدافهم ؟ 

نجحوا باإلقناع و الترهيب في أن يجعلوا  *

ن لم إ –أنفسهم قوة اجتماعية و سياسية مهمة 

 .في المثلث السني  –قوى األتكن 

كسبوا تأييد قسم كبير من السكان العرب  *

السنة لقيامهم بمهاجمة قوات التحالف أو في 

األقل لتأييدهم الهجمات على قوات األمن 

 .العراقية و الحكومة العراقية 

ردعوا الكثير من سكان المثلث السني من  *

العمل في الحكومة أو االلتحاق بها و اجبروا 

نع ذلك م وقد. بعضهم على ترك العمل فيها

إلى حد كبير بسط سيطرة الحكومة في 

الن قوات األمن ، المناطق العربية السنية 

العراقية تعتمد بالدرجة األولى على الشيعة و 

 .األكراد 

جعلوا الوضع األمني موضع قلق و اهتمام  *

دائم للكثيرين من العراقيين و على وجه 

و أعطوا السنة صوتاً ، الخصوص في بغداد 

وان كان ذلك ( في تقرير مصير العراق عالياً 

 ) .الصوت سلبياً 

عقدوا التحول السياسي من خالل تنظيم  *

 في ٢٠٠٥مقاطعة النتخابات كانون الثاني 

 .المثلث السني 

نجحوا في إقناع الكثيرين من السنة بان  *

 .مسودة الدستور ال تمثل مصالحهم الحقيقية 

ألعمار  زادوا تكلفة إعادة ا وأبطأوا خطى *

و . الحكومة العراقية بمن خالل تقويض الثقة 

من قبيل السخرية فان البطالة المتفشية تضمن 

و لقوات األمن يدا بالمتطوعين للتمرد اتز

 .العراقية على حد سواء 

ساعدوا على خلق حالة من االمتعاض في  *

 أدارتها و  والواليات المتحدة ضد الحرب

حدة بالبدء في احتمال أن تفكر الواليات المت

 ) ١١ .(٢٠٠٦سحب قواتها من العراق في 

سهموا في إذكاء نار التوتر الطائفي و  أ*

العرقي و زيادة في العنف الطائفي و العرقي 

لألقليات في ) تطهير عرقي ( و إيجاد بوادر 

 .و الطوائف المناطق التي تختلط فيها األعراق 

 كان لهم ،على أن المتمردين على أية حال

 : من االخفاقات في هذه الفترة منها عدد

لم ينجحوا في تقويض العملية السياسية التي  *

ونتيجة لذلك فان . ما زالت تمضي إلى األمام 

الكثيرين من العرب السنة اليوم يبدون 

 .مستعدين لالشتراك في هذه العملية 

لم يستطيعوا أن يردعوا عدداً كبيراً من  *

اق بصفوف قوات العراقيين الشباب من االلتح

 .األمن العراقية 
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من في المالذ اآل) ولو ألمد محدود ( فقدوا *

، عدد من المدن المهمة في المثلث السني 

لحساب العمليات المشتركة لقوات التحالف و 

قوات األمن العراقية بما في ذلك الفلوجة و 

 .تلعفر 

 ذي أهمية في ملم ينجحوا في بناء دع *

 ال الشعب األمريكي صفوف الشعب العراقي و

من اجل سحب سريع و كامل لقوات الواليات 

الكثيرون من الشيعة و . المتحدة من العراق 

بعض السنة يكرهون الوجود العسكري و 

لكنهم يعدونه ضروريا للتحول السياسي و 

 .يخشون المزيد من العنف أو الحرب األهلية 

فشلوا في استفزاز القيادة الشيعية لنبذ  *

ا الهادئة في وجه الهجمات التي يراد سياسته

منها أن تشعل نار المزيد من العنف بين 

على الرغم من أن بعض  –الشيعة و السنة 

 يعتقد إنها متورطة في ،عناصر الشيعة

 .هجمات تخويف ضد السكان السنة 

و فضالً عن ذلك فان الجهاديين فقدوا مشاعر 

اً السنة العرب بهجماتهم التي قتلت عدداً كبير

من المدنيين األبرياء و بطريقتهم في اإلسالم 

المتطرف التي فرضوها على المناطق التي 

 .تقع تحت سيطرتهم 

على الرغم من أن المتمردين ، و باختصار 

عانوا بعض االخفاقات فانهم حققوا بعض 

و األهم من كل شي فانهم . النجاحات المهمة 

 و. قد جعلوا السنة العرب قوة يحسب حسابها 

األحزاب الشيعية و الكردية الرئيسية و 

الواليات المتحدة أجبرت على االعتراف 

 بالحاجة إلى إسهام العرب السنة من ذوي

المصداقية في العملية السياسية و ضم عدد من 

 . المفاوضات الخاصة بالدستورأهم مطالبهم إلى 

أمد النجاح المستقبلي للتمرد سيعتمد إلى درجة 

انتخابات كانون األول مهمة على نتيجة 

 و قدرتها على صياغة استراجية ٢٠٠٥

 عسكرية تضمن صالحيتها و بقائها -سياسية

مع تطوير االهتمام بمصالح المجتمع السني 

  .األوسع 

  ستنتاجاتاإل
يثير التمرد العربي السني تحديات تحليلية و   

، و هو يعم  المناطق السنية . عملياتية مهمة 

تقر إلى أيديولوجية واضحة و ألنه يف، و لكن 

.  أمر يصعب تميزه و قيادة أو مركز تنظيم فانه

و هو ال يعتمد على إعادة التجهيز من الخارج 

، من في الداخل و الخارج و ال على المالذ اآل

و في حين أن الكثير من القوة البشرية و 

نها ليست إالتمويل تأتي من سورية و إيران ف

ون مهمة جداً وقد تك( ذات قيمة كبيرة 

نها ليست ضرورية إف، ) للجهاديين األجانب 

 .الستمرار حياة التمرد 

تتاح للتمرد كل أنواع األسلحة و المتفجرات و 

و ، القوة البشرية المدربة التي يحتاجونها 

بكميات تكفي الستمرار فعالياتهم في مستواها 

مفترضين استمرار ، إلى اجل غير مسمى 

ذات ) و شبكاتهم  .( الدعم السياسي السني

و . طبيعة تجعلهم عدواً قوياً و يمكنه التكيف 

التمرد في األقل اصبح له بدايات وجه سياسي 

و يحظى بدعم من قبل المنظمات السياسية 

و يعلم المتمردون أن قوات التحالف . السنية 

محدودة اإلمكانية في كيفية استخدام القوة 
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جعل و هذا أمر من أمور متعددة ت.ضدهم 

قتال المتمردين يبرهن على انه صعب إلى 

  .درجة هائلة 

وعلى الرغم من ذلك فان للتمرد عدداً من 

نقاط الضعف يمكن أن تحد من أمله إذا ما تم 

ستغاللها بصورة مؤثرة من قبل قوات إ

  :التحالف والحكومة العراقية

ن له القليل من الجاذبية خارج نطاق إ •

 بعض اتباع باستثناء( طائفة العرب السنة

رجل الدين الشيعي ذي الشعبية مقتدى 

الصدر وربما بعض المتعاطفين في أماكن 

لذلك فان على ). أخرى من العالم العربي

التحالف والحكومة العراقية أن تتجنب 

األعمال التي من شأنها أن تدفع التمرد 

إلى تحالفات تكتيكية مع الناقمين من أفراد 

  ).١(نالفئات األخرى مثل الصدريي

يحمل العرب السنة مشاعر متناقضة حول  •

التمرد ومختلفة حول ما إذا كان المستقبل 

يكمن في التمرد أم بالعملية السياسية أم 

ف والحكومة العراقية لوالتحا. بكليهما

يجب عليهما تجنب أي عمل من شأنه أن 

، والسعي يدفع السنة إلى ذراعي التمرد

 ربطه إلى إضعاف الثقة بالتمرد من خالل

بالفظاعات التي يرتكبها الجهاديون 

األجانب وإقناع السنة أن المظالم المعقولة 

يمكن معالجتها من خالل العملية 

  .السياسية

ن افتقار التمرد إلى القيادة الموحدة إ •

والمؤسسات الواسعة القاعدة أو رؤية 

واضحة مرنة لمستقبل العراق، يمكن أن 

عسكرية -يعرقل إنشاء استراتيجية سياسية

موحدة وهو ما سيزيد من نقص جاذبيته 

إذا ما أدت هذه النواقص إلى منع حصوله 

  .على أهدافه السياسية والعسكرية

أن نسبة مئوية معينة من عمليات التمرد  •

ن تحسن الظروف إتعتمد على التأجير لذا 

وانخفاض معدالت البطالة . االقتصادية

يمكن أن يضيق المجال الذي يمكن التمرد 

  )٢.(ن الحصول على مقاتلين أجراءم

ن افتقار التمرد إلى الرؤيا المرنة إ •

 حدوث عتقبل العراق قد منسالواضحة لم

. خالفات عديدة عميقة في صفوفه

والتحول السياسي، على أية حال، قد بدأ 

عملية أسهمت في كشف مواطن الضعف 

في صفوف التمرد ويمكن أن يساعد على 

ستقرار الاس لتقرير ما إذا كان هناك أس

) الرفض( السياسي، وتشخيص جماعات

وهكذا فقد يصبح من . التي ال تريده

الممكن استئصال التمرد من خالل 

  . لهالعمليات المضادة

ن المفاهيم المتطرفة والتكتيكات الوحشية إ •

قد للجهاديين ومناصريهم من العراقيين 

أبعدت عنهم من كانوا أنصاراً لهم في 

ن العرب السنة، وهذا ما التمرد، والكثير م

يمكن أن يجعل جماعات الجهاديين 

 التي تبذل لعزلهم عن دعرضة للجمهو

  )٣.(قواعد تأييدهم المحلية والخارجية

ن انهم خصوم ووبالمقابل فقد اثبت المتمرد

لكنهم ليسوا محصنين ضد . أقوياء جداً

- الهزيمة، والحرب قد تأتي بنتيجة مقبولة

 -إلى حد ماعراق مستقر وديموقراطي 
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 السياسية ال يعرقلها تصاعد يةشريطة أن العمل

وض من الداخل أو أن قن تتأالعنف المدني أو 

 .الواليات المتحدة تنسحب قبل الوقت المناسب

لنتيجة سيكون صعباً اوالطريق إلى مثل هذه 

ومكلفاً ويمكن أن تكتنفه المزيد من 

-انسحاب تعقبه حالة من الفوضى-االنتكاسات

ر يتسبب بالمزيد من عدم االستقرار وهو أم

وهو ما ستدعو الحاجة معه إلى عودة 

الواليات المتحدة للتدخل مرة أخرى في وقت 

 . ما في المستقبل وفي ظروف أسوأ

 زادت ٢٠٠٥منذ انتخابات كانون الثاني 

ختلف مفعالية العرب السنة بصورة ملحوظة و

الجماعات والمنظمات غير المترابطة تقدمت 

وبعض هذه .  إنها ممثلة لتلك الطائفةمعلنة

الكيانات كما يبدو لها عالقات مع التمرد على 

.  علناًويبدال الرغم من أن التنسيق بينهما 

السياسية السنية يمكن أن تخلق ) الصحوة(هذه

تتكون من ) جبهة شعبية(ظروفاً مناسبة ل

عناصر التمرد ورجال دين عرب سنة 

ميعاً على هيئة وسياسيين، ويمكن أن يعملوا ج

. رابطة مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر

ن استمرار عمليات التحالف إوفضالً عن ذلك ف

 ىوقوات األمن العراقية في المناطق السنية أد

إلى اكتشاف سجن ووسائل تعذيب في مبنى 

وقوات الوزارة تحتجز دون . وزارة الداخلية

وجه حق وتقتل السنة األبرياء مما يؤدي إلى 

ن نفهم أن السنة مجتمع مستهدف مما سيزيد أ

  .االستقطاب في المجتمع العراقي

ن التوتر يتأثر بالتحوالت السياسية، وعلى إ 

وجه الخصوص، استفتاء تشرين األول 

 ٢٠٠٥، وانتخابات كانون األول ٢٠٠٥

التي يمكن أن توجد -ومحاكمة صدام حسين

فرصاً إضافية للسنة لينتظموا سياسياً 

ين ليوسعوا ويعمقوا تأثيرهم في وللمتمرد

  .الطائفة السنية العربية

ن رفض مسودة الدستور باألغلبية في ثالث إ

محافظات سنية هي األنبار وصالح الدين 

ونينوى على الرغم من انه غير كاف إللحاق 

الهزيمة بالدستور لكنه يوضح قوة السنة 

العرب في معارضتهم لعملية التحول السياسي 

 - ونتائج استفتاء الدستور. لراهنةفي حالتها ا

حتى وان كانت سلبية من وجهة النظر السنية 

يمكن أن تظهر للسنة قيمة مشاركتهم في 

العملية السياسية، وبالعكس من ذلك فان تبني 

مسودة الدستور برغم اعتراض العرب السنة 

يمكن أن يقود العرب السنة إلى استخالص أن 

 المزيد من النظام يعد ضدهم، وهو ما يخلق

 .لسنةل -أو العسكرية-المعارضة السياسية

وفي أي حال، فان االعتقاد بان الشيعة 

واألكراد فقط يمكنهم التحرك سياسياً 

 قد اصطدمت بتصويت السنة بحنكهوالتصرف 

  .العرب ضد مسودة الدستور

وفضالً عن ذلك، فان التقارير التي تفيد بان 

ا في الواليات المتحدة تنوي إنقاص قواته

 قد يشجع بعض ٢٠٠٦العراق ابتداء من 

المتمردين على االعتقاد بأنهم سيتمكنون من 

مواصلة كفاحهم في ظروف افضل إذا ما 

في نظر ) ٤.(غادرت القوات األمريكية

المتمردين ستكون هذه نافذة أمل مفتوحة 

  .وليست مغلقة في األشهر القادمة
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ا  قواتقليلهل ينبغي على الواليات املتحدة 
  تبعاً لنقص العنف؟

ن الدرجة التي تجعل نسبة مئوية معينة من إ

فعاليات التمرد تحركها الرغبة في قتال 

المحتل، واالنتقام للقتلى الذين سقطوا على 

أيدي قوات التحالف والرغبة في استعادة 

ن وجود الواليات وإحتمال أشرف العراق 

ولكن من غير . المتحدة يؤدي إلى العنف

ن االنسحاب األمريكي سيؤدي إلى المؤكد أ

لقد أحرز التمرد  .إنقاص عنف المتمردين

وسوف يمضي ) ٥.(جمهرة غفيرة من الناس

في جهوده للتأثير على الحكومة العراقية أو 

إسقاطها، وما إذا كانت القوات األمريكية 

وفضالً عن ذلك، فان . ستبقى في العراق أم ال

ات إحالل قوات األمن العراقية محل قو

الواليات المتحدة، سيزيد من المشكلة إذ أن 

معظم أفراد القوات العراقية هم من الشيعة 

واألكراد وهم ذوو تاريخ في سوء معاملة 

  .الطوائف األخرى

تأثير الذي أحدثته الوقائع السياسية الن إوهكذا ف

إعالن نتائج استفتاء تشرين األول، نتائج (

ن تأسيس انتخابات كانون األول وما تالها م

مع تقدم ملحوظ في المجال ) حكومة دستورية

واحتمال تخفيض عدد القوات ( األمني

األمريكية وافتراض صالحيات اكبر لقوات 

تشير إلى أن األشهر الستة أو ) األمن العراقية

في " فترة حاسمة"التسعة القادمة ستكون 

هذه العمليات السياسية . مستقبل العراق

بعض والفشل في واألمنية متصل بعضها ب

وفي . إحداها سيعني الفشل في األخرى

 سيتضح ما إذا كان العراق ٢٠٠٦منتصف 

سيكون ديموقراطية شاملة أو بلداً يعمه العنف 

والصراع فيه العرب السنة يقفون بازاء سائر 

  .الطوائف

ن عدداً من األدلة يشير إلى اتجاه مستقبل إ

للسنة ) الجبهة الشعبية(ن بروز إ. العراق

العرب في سبيل المثال وهي تضم عناصر 

ظاهرة وأخرى مستترة وكونها قادرة على 

العمل ضد العملية السياسية بمختلف الوسائل، 

وعلى مختلف المستويات يمكن أن يؤشر 

 ولكن .ظهور شريك سني يمكن التفاوض معه

مثل هذا التطور المرغوب فيه قد يمهد 

الطريق لمرحلة جديدة شديدة الخطورة مع 

ومع اقتراب انتخابات تشرين األول . التمرد

ن تصرف الجماعات السنية العلنية سيأتي إف

بدليل جديد على رغبتهم في المشاركة في 

 إما بصورة قانونية بوصفهم -العملية السياسية

مشاركين في تحول العراق أو بوصفهم 

مخربين يهدفون إلى  تعويق العملية من 

عناصر ال  واألعمال المنسقة بين-الداخل

السياسية والمتمردين تدل على عالقة وثيقة 

  .بين الجانبين

واألدلة العسكرية على تدهور الحال تتضمن 

 زيادة في عدد هجمات المتمردين، :تياآل

زيادة في الهجمات على طول خطوط 

وتشير إلى زيادة الكفاح ضد " (المتعاونين"

واستمرار نجاحات ) الحكومة العراقية

مقابالتهم ضد القوات العراقية، المتمردين في 

إعادة عملية التقهقر التي حصلت في شباط 

 عندما هجر العمل عدد ٢٠٠٤وتشرين الثاني 
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كبير من قوات األمن العراقية واختفت فرق 

كاملة من فرقها خائفة من مواجهة مع التمرد، 

مما ( زيادة في نمو المليشيات القبلية والحزبية

، زيادة )األمن العراقيةيشير إلى قلة ثقة بقوات 

 في العنف الطائفي وبخاصة القتل الطائفي

  ).وهو ما يدل عل أن العنف يلد زخمه(

  يةستشرافنظرة إ

ألسباب مختلفة فان التمرد العربي السني يبدو 

والسنة الذين تعودوا . من الصعب القضاء عليه

ألمد طويل احتالل المراكز العليا في السلطة 

 بسرعة لحالتهم الراهنة لن يستطيعوا التكيف

كأقلية تناقصت إمكانية تأثيرها إلى حد كبير، 

والمتطرفون منهم يحتمل أن يقاتلوا سنين 

وفضالً عن ذلك فال قوات التحالف وال . قادمة

قوات األمن العراقية تملك حالياً القدر 

المطلوب وال العدد الكافي إللحاق الهزيمة 

ت ومع ذلك، فقد تصل قوا. بالمتمردين

التحالف وقوات األمن العراقية إلى تبني 

الشعار الذي طرحته االستراتيجية المعلنة 

مؤخراً من قبل الحكومة الواليات المتحدة 

 والذي نجح في مكافحة )بنإمسك ثم أطهر، (

  ) ٦.(اإلرهاب في حمالتها في أماكن عدة

من رماد النظام السابق وفوضى سقوطه خرج 

 ما بعد الحرب هذا التمرد الذي بدل عراق

لقد استمر التمرد ما يزيد على . بصورة شاملة

 شهراً واصبح اكثر تعقيدا واكثر تكيفا ٣٢

ومن . للتغيير سياسياً في مشهد ما بعد الحرب

أهم المظاهر ظهور جماعات سنية معارضة 

علنية ذات عالقة بالتمرد، وهو تطور أضاف 

ن إ. لوضع في العراقلالمزيد من التعقيد 

ف والحكومة العراقية يجب أن يتعامال التحال

مع المعارضة السياسية العلنية التي يظهر إنها 

اكثر تأثيراً في تحريك الطائفة السنية مما فعله 

ن إ ف،وفي الوقت نفسه. حتى اآلن التمرد

المتمردين ما زالوا قادرين على اإلمساك 

. بالسلطة من خالل أعمال عسكرية مباشرة

ا زال يتكون بصورة  التكتيكي مجهمومنها

ضرب إ(رئيسية من نمط القتال اإلرهابي 

وبسبب قلة قدراتهم العسكرية ). هربإو

نهم لم ينجحوا في إوالحضور القوي للتحالف ف

ضعف الحكومة ( نقالب ناجحإحداث إ

 اَ ممكناَالمركزية ال يجعل من هذا الخيار أمر

الزحف على ( ، وال في محاولة)على كل حال

 الواليات المتحدة يحتمل أن وقوات). بغداد

تبقى في العراق طالما مست الحاجة إليها لمنع 

وقد تكون هناك . حدوث مثل هذه األمور

تسوية متفاوض عليها تستند إلى نوع من 

تقاسم السلطة حتى لو كان ذلك فيه مخالفة 

  .لمسودة الدستور

ن إوفي حالة استمرار التمرد، على أي حال، ف

راع المدني سيستمران التطهير العرقي والص

ن إويزدادان، وفي ظل مثل هذه الظروف ف

عن ) و ألمدلو(الشيعة واألكراد سيتخلون 

جهودهم في إنشاء حكومة مركزية قابلة للحياة 

وسوف يركزون بدالً من ذلك في تقرير 

مؤسسات حكومية إقليمية أو تابعة للمحافظات 

هذا السيناريو . في الشمال والجنوب من البالد

ترك السنة في منطقة غير مستقرة فقيرة سي

يمزقها العنف يمكن أن تصلح مالذاً للقاعدة 

  . وسائر الجماعات اإلرهابية
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وأن صدى التمرد سوف يتردد لسنين عدة 

وستكون له نتائج طويلة األمد لموقف . قادمة

الواليات المتحدة السياسي والعسكري في 

وسيتعين على الواليات المتحدة . العراق

ها مواجهة الجهاديين في مختلف أرجاء ءلفاوح

الشرق األوسط وخارجه وخارج نطاق الحرب 

وبتقوية الهويات )٧(العالمية ضد اإلرهاب

العرقية والطائفية والسياسية التي ظهرت في 

ن إالعراق في نهاية التحول السياسي الحالي ف

التمرد يحتمل أن يكون له تأثير واسع طويل 

  .األمد على المنطقة

هذه االحتماالت تؤشر أن على الواليات 

جل تمكين أالمتحدة أن تستمر في تدخلها من 

من الحكومة العراقية من إحراز نتيجة مقبولة 

، ألن خالل التفاوض أو القوة أو مزيج منهما

الواليات المتحدة إذا ما خرجت وتركت عراقاً 

غير مستقر يعمه العنف فسيكون عليها عاجالً 

ت اعامل مع النتائج في منطقة ذأم آجالً أن تت

  .أهمية حيوية لمصالحها ولمصالح العالم

 األرقام الواردة بين قوسين تشير الى :مالحظة

النص األصلي، المصادر التي وردت في هامش 

   .وتجنباَ لإلطالة لم يتم ذكرها هنا
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