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ممّخص تنفيذي وتوصيات 

عددًا تكاد ا تعرفو، كقد استند كالفيا  تقاتل الكا ات المتحدة في العراؽ
الّداميكف، فاشيكف إسالميكف، كما )ليذا العدد إلى تقديرات أكل ة كعامة 

 كشف ىذا التقرير، الذؼ  ستند لتحميل . ل س ليا شبو يذكر بالكاقع( شابو
مباشر لخطاب المتمرديف، عف مجمكعات أقل عددًا نسب ًا كأقل انقسامًا 

ف أجانب مما كاف مفترضًا حتى اآلف كالذيف بيف كطنييف كجياديي
كرد عمى العمم ات التي تقـك بيا )تطكرت استراتيج اتيـ كتكت كاتيـ 

كالذيف تتالاعد ثقتيـ ( الكا ات المتحدة كتعزيزًا لقبكؿ السّنة العرب
كما أف مقاربًة لمقاكمة حركة التمرد تعتمد . بقدرتيـ عمى دحر ااحتالؿ
بدًا مف  –الشرع ة المفترضة لممتمرديف  بشكل رئ سي عمى تقم ص

ستككف عمى األغمب  -تحط ـ قدرتيـ العسكرية كسمعتيـ كتشريدىـ
. األعـ أقل حظًا في النجاح

إف عدـ األخذ في ااعتبار ما  قكلو المتمردكف مسألة تثير الحيرة، 
ىناؾ ف ض مف المكاد . كىك، مف كجية نظر كاشنطف، معيق لإلنتاج

حق قدرىا كغير المستخدمة متاحة عمى مكاقع  غير المقدرة –
المتمرديف عمى شبكة اإلنترنت كفي حكاراتيـ عمى اإلنترنت، كفي 

أشرطة الفيديك، األشرطة السمع ة، كالمنشكرات الدعائ ة، كقد اكتسبت 
كسائل ااتالاؿ ىذه مزيد مف األىم ة خالؿ السنتيف الماضيتيف في 

جمكعات كشبكات مؤيدييا أكساط مجمكعات المتمرديف كبيف الـ
 سعى ىذا التقرير، كىك أكؿ تحميل شامل لخطاب . كالمتعاطفيف معيا

المعارضة المسمحة المنظمة، إلى ملا ىذه الفجكة، كالدركس المستفادة 
. مف ذلؾ تدعك لمدىشة

ىناؾ تحديدات لمتحم الت المستندة إلى قرااة نالكص، فالمعمكمات 
قط عمى األشخاص الذيف يبدكف رغبة المتكفرة بطب عتيا تسمط الضكا ؼ

كا عالـ الحرب ىك . في التحدث كفقط ما يرغبكف في التحدث عنو عمناً 
إعالـ مف جانب كدعا ة مف جانب آخر؛ ك حاكؿ المتمردكف إبراز 
نبميـ كمياراتيـ التكت ك ة كقدراتيـ اإلبداع ة، ك قممكف مف األمكر 

لتنبؤ بدكافع إطالؽ ب انات كمف الخطر ا. المتعمقة بقسكتيـ كانكساراتيـ

إعالم ة معينة دكف معرفة المزيد عف أساليب العمل الداخمي 
. لممجمكعات

مع ذلؾ، فالخطاب يكفر نافذة لإلطالؿ منيا عمى التمرد، فيك يدلنا عمى 
المكاض ع التي  عتبر المتمردكف أنيا األفضل لحشد الناشطيف أك إضفاا 

ات حكؿ المناقشات الداخم ة شرع ة عمى العمم ات، ك عطينا معمـك
كمستك ات التنسيق كحكؿ التحكات التي تطرأ عمى التكت كات 

كتعترؼ الكا ات المتحدة بأف مف الممكف كسب ىذه . كااستراتيج ات
الحرب في ساحة الرأؼ العاـ بقدر ما  مكف كسبيا في أرض المعركة، 

في حيف أف السمطات  فاإلدارة األمريك ة تكاجو جميكرًا محم ًا يزداد تشككاً 
العراق ة تعاني مف تدىكر شديد في مالداقيتيا داخل العراؽ، كيتعيف عمى 

المتمرديف أف  فندكا ااتيامات المكجية ليـ حكؿ الطائف ة كاألعماؿ 
إف تجاىل الكا ات المتحدة لخطاب المتمرديف أك عدـ . البربرية العن فة

مردكف باانتباه التاـ لما تقكلو في كقت  قـك ف و المت–أخذه بعيف ااعتبار 
ىك بمثابة شف الحرب بيد كاحدة كاليد األخرػ مقيدة خمف  -كاشنطف

. الظير

: ثمة استنتاجات عديدة تبرز في ىذا المقاـ

  هناك هيمنة متزايدة عمى حركة التمرد من قبل مجموعات قميمة
لـ تعد ىذه المجمكعات ظاىرة  :تستخدم وسائل اتصال متطورة

المجمكعات ذات تنظ ـ جيد . كغريبة كتعميا الفكضىمبعثرة 
كتالدر مطبكعات منتظمة كتستجيب بسرعة ىائمة لمتطكرات 

 .الس اس ة كتبدك مركزية الس طرة بشكل يثير الدىشة

  هناك تقارب تدريجي حول خطاب وممارسات أكثر توحدًا وحول
قبل عاـ مضى كانت المجمكعات تبدك  :هيمنة عربية سنية

ؿ األيديكلكج ة كالممارسات كلكف تـ تسك ة معظـ منقسمة حك
النقاط الخالف ة مف خالؿ االتقاا حكؿ الشريعة اإلسالم ة السنّ ة 

الجم ع اآلف عمم ًا يمتزمكف عمنًا بتكل فة . كحكؿ مظالـ العرب السنة
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ذابة التمييز بيف الجيادييف األجانب  مف السمف ة كالكطن ة كا 
أنو ل س مف المرجح أف تستمر ىذه مع  –كالمقاتميف العراقييف 

 .الكحدة حتى نيا ة ااحتالؿ

  رغم تقارير منافية متكررة، ليس هناك إشارة تذكر إلى رغبة
أي عنصر ذو شأن في أوساط التمرد لممشاركة في العممية 

رغـ أنو ا  مكف  :السممية أو التفاوض مع الواليات المتحدة
تاح المعمف يبقى مكحدًا استبعاد المحادثات السرية فالخطاب الـ

 ".أعكانيـ"كمعاد ًا دكف ىكادة لممحتميف ك

  تبدو المجموعات شديدة االنتباه لمرأي العام وعمى وعي متزايد
خش ة مف ردكد الفعل، تبدؼ  :بأهمية صورتها في األذهان

المجمكعات استجابة سريعة كمنيج ة ألؼ اتيامات بالفساد 
ااتيامات ليا بالحمالت األخالقي أك العنف األعمى، كترفض 

الطائف ة، كتعمد إلى اإلعالف عف الجيكد التي تقـك بيا لحما ة 
كقد أخذكا ينبذكف بعض . المدنييف أك تعك ضيـ عف خسائرىـ

الممارسات الفظ عة كالمثيرة لمجدؿ محم ًا مثل قطع رؤكس 
كتؤكد . الرىائف كمياجمة المدنييف في مراكز ااقتراع

ة العدك كترسـ أفظع الكر ممكنة المجمكعات عمى كحشي
شف حرب قذرة بالتعاكف : لمكا ات المتحدة كحمفائيا مف العراقييف

مع ميم ش ات طائف ة كممارسة التعذيب كرعا ة اانقسامات 
 .داخل البالد كعدـ ااكتراث بالخسائر البشرية بيف المدنييف

  لم تضع حركات التمرد حتى اآلن برنامجًا سياسيًا واضحًا أو
 عترؼ المتمردكف بأنو، كنظرًا لتركيزىـ  :رؤية طويمة المدى

عمى العمم ات، فإنو قد  ككف مف المبكر اآلف كضع برنامج 
مع ذلؾ فقد أرغمت التطكرات . س اسي كقد يثير مفاى ـ تقس م ة

أكبر المجمكعات اتخاذ مكقف أكثر تماسكًا حكؿ اانتخابات، 
حدة بانسحاب أبكر مما ىك كما أف احتماات ق اـ الكا ات المت

متكقع يدفع ىذه المجمكعات تدريج ًا إلى التعامل مع القضا ا 
 .الس اس ة األخرػ 

 لـ تكف مثل ىذه  :ازدياد تفاؤل حركة التمرد بتحقيق النصر
الثقة بالنفس مكجكدة عندما كاف ُينظر إلى الحرب باعتبارىا 

. لى البقااجيادًا مفتكحًا ضد ُمحتل كانكا  عتقدكف أنو مالمـ ع
تنطمق الثقة مف قناعة بأف شرع ة الجياد أالبحت اآلف أبعد 
مف أؼ شككؾ كأف المؤسسات التي أقاميا ااحتالؿ ىشة كا 

سبيل إلى جعميا شرع ة، كأف حرب ااستنزاؼ ضد قكات 
 .الكا ات المتحدة تحرز نجاحاً 

كأكثر  إف بركز حركة تمرد أكثر ثقة بنفسيا كأفضل تنظ مًا كأكثر تنس قاً 
كع ًا ألىم ة المعمكمات كتتجاكب بالكرة متزايدة مع الرأؼ العاـ لمعرب 

إف مجرد تمكف . السنة، ينطكؼ عمى داات عم قة لالانعي الس اس ة
حركات المقاكمة مف البقاا، بل كاازدىار رغـ التفكؽ عمييا عددًا كعدة 

التمرد   شير إلى أف ىناؾ حدكدًا لما تستط ع أف تحققو حممة مقاكمة
قد ُينظر إلى خطاب المتمرديف باستيانة باعتباره خطابًا . القائمة حال اً 

بالغ ًا، كلكف، كرغـ تقارير مكثكقة حكؿ كجكد تكترات داخم ة في الفكؼ 
حركة التمرد، فإنيا، ف ما يبدك، قد نجحت في إدامة ااتفاؽ عمى قضا ا 

در مف التأييد عمم ات ة جكىرية كاستطاعت حشد مجنديف جدد كتعبئة ؽ
 .الشعبي المعنكؼ في أكساط الجميكر الذؼ تستيدفو

تتطمب مقاكمة حركات التمرد النظر في خطابيا بالكرة جد ة، كخفض 
إف الضرر الناتج عف . مستكػ شرعيتيا كزيادة شرع ة الحككمة العراق ة

ااستخداـ المفرط لمقكة كالتعذيب كالتكت كات التي تكقع إالابات كبيرة بيف 
دنييف كااعتماد عمى الميم ش ات الطائف ة، يتعدػ في تأثيره أؼ مكسب الـ

مف الضركرؼ أف ُتمـز الكا ات المتحدة الحككمة العراق ة الجديدة . عسكرؼ 
بتحمل مسؤكل اتيا كأف تجعميا تفيـ تمامًا بأف العالقات الطكيمة المدػ 

عمى حل معيا كالمساعدات ااقتالاد ة كالتعاكف العسكرؼ تعتمد كميا 
. الميم ش ات، ككقف عمم ات القتل بدكافع س اس ة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف

كقد استخدـ السفير األمريكي خميل زاد مؤخرًا نبرة الريحة ينبصي أف 
ل س بكسع الكا ات المتحدة كحمفائيا فرض احتكار . تتبعيا إجرااات كقائ ة

ا بذلؾ في مجاؿ عمى استخداـ القكة كلكف بكسعيـ كيتعيف عمييـ أف  قكمك
لمقكة كالذؼ  عني تأس س شرع ة لكل مف الكسائل ( المشركع)ااستخداـ 

. المستخدمة كالدكلة التي يجرؼ استخداـ القكة ن ابة عنيا

: توصيات

: إلى الواليات المتحدة والقوات المتحالفة معها وحمفائها العراقيين

نزاؿ عقك .1 بات عمييا المراقبة الحثيثة كالس طرة عمى قكات األمف كا 
. عندما  قتضي األمر

كقف العكدة ألكثر أنكاع الممارسات إثارة لمتساؤات بما في ذلؾ  .2
التعذيب كاألساليب غير العاد ة في ااستجكاب كالحجز 

 .كالعقكبات الجماع ة كأعماؿ القتل دكف محاكمات

إنياا استخداـ الميم ش ات الطائف ة باعتبارىا قكات مكممة أك بديمة  .3
لمسمحة النظام ة كالبدا في عمم ات جادة لنزع السالح لمقكات ا
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كحل تنظ مات الميم ش ات المقاتمة كا عادة دمجيا في الج ش 
 .النظامي

 :إلى الواليات المتحدة

فياميا بأف العالقات  .4 إلزاـ الحككمة الجديدة بتحمل مسؤكل اتيا كا 
الطكيمة المدػ معيا كالمساعدات ااقتالاد ة كالتعاكف العسكرية 

ستقباًل ستعتمد عمى الخطكات التي ستتخذىا لمس طرة عمى ـ
الميم ش ات كحميا في نيا ة المطاؼ ككقف أعماؿ القتاؿ لدكافع 

 .س اس ة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كس ادة القانكف 

اإلعراب بشكل كاضح عف استعدادىا، أثناا كجكدىا في  .5
عراؽ العراؽ، لمتفاكض عمنًا حكؿ المدة التي ستبقى فييا في اؿ

 .كقكاعد ااشتباؾ التي تعمل بمكجبيا

اإلعراب بشكل كاضح كبالكرة متكررة كعمى أعمى المستك ات  .6
بأنيا تقبل بأف مكارد العراؽ النفط ة ىي ممؾ لمشعب العراقي 

كل س ألؼ جية أخرػ، كأنيا ستنسحب مف العراؽ حالما تطمب 
 .منيا الحككمة العراق ة الجديدة المنتخبة ذلؾ

 2006( فبراير)شباط  15ل، بروكس/عمان
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مقدمة  1

ىا ا تزاؿ المقاكمة المسمحة، بعد أكثر مف عاميف كنالف منذ ظيكر
ككما . ، تتسـ بالصمكض إلى حد ما2003ألكؿ مرة في أكاسط عاـ 
التي  قاؿ بأنيا مزيج مف الرافضيف كالبعثييف )ىي العادة بقيت ىكيتيا 

كالمتشدديف كالممتزميف بحل كاحد كالالّدامييف كالفاشييف اإلسالمييف 
ك العكدة إلى الكضع السابق أ)كأىدافيا ( كاإلرىابييف الجيادييف األجانب

بقيت في مجاؿ ( تأس س دكلة دين ة عمى غرار دكلة طالباف
إف تحم اًل أكل ًا كيذا . اافتراضات بدًا مف دراستيا كفحاليا بعنا ة

 شكل بالضركرة عائقًا في كجو محاكات احتكاا التمرد ناى ؾ عف 
. كضع نيا ة لو

ديف كاقع أف ىناؾ قدرًا كبيرًا مف المعمكمات متكفر عمى مكاقع المتمراؿ
كالمجالت كالنشرات عمى شبكة اإلنترنت، كغرؼ الحكار عمى الشبكة، 

كفي ضكا الظركؼ التي . 1الدعائ ة كأشرطة الفيديك كأشرطة الكاسيت
، يتحتـ عمى المتمرديف العمل فييا، فإف ىذه الكسائل ُتمثل، في الصالب

قسمًا كبيرًا مف اتالااتيـ سكاًا كانت مكجية لبعضيـ البعض، أك 
لمجميكر العراقي كاإلسالمي، كبذلؾ تشكل نافذة ىامة عمى أفكارىـ، 

كرغـ ما  قاؿ مف أف بعض قادة المتمرديف يتقابمكف مف كقت آلخر أك 
يتكاالمكف ىاتف ًا كباستخداـ الُسعاة، فإف أساليب كيذه تتأثر بشدة 

اض كالتدخالت كىي أشد خطكرة بكثير مف التكاالل عف طريق بااعتر

 

 

 المعمكمات المتكفرة عمى اإلنترنت تتكفر في العراؽ بأشكاؿ أخرػ، فأقراص1 
كل س ىناؾ ما  شير إلى أف المكاد التي . بشكل خاص متكفرة بسيكلة DVDالػ

. عف تمؾ التي يتـ بثيا عبر اإلنترنت يتـ تكزيعيا في العراؽ ذات طب عة مختمفة
بل عمى العكس مف ذلؾ، فإف النشرات كأشرطة الفيديك التي حالمت عمييا 

خالؿ عمميا الميداني مؤخرًا كاف قد تـ نشرىا أ ضًا عمى اإلنترنت كرا سز جركب 
باستثناا بعض أجزاا أشرطة الفيديك التي كانت مف األىم ة بحيث لـ  مكف ممكنا 

 .لى اإلنترنتتنزيميا ع

كتكحي كم ة كنكع ة المعمكمات التي يتـ بثيا عبر . اإلنترنت مثالً 
. اإلنترنت بأنيا، في الكاقع، كسيمة اتالاات مفضمة كمنتظمة

 ستند تقرير الخمف ة ىذا إلى مراجعة شاممة لجم ع ىذه األشكاؿ مف 
 2006( كانكف ثاني)كيناير  2003أكساط عاـ ااتالاات في الفترة بيف 

كيركز حالريًا عمى مجمكعات كانت قد أعمنت مسئكليتيا عف ىجمات 
ىناؾ كل ما  شير إلى أف ىذه . 2005مسمحة قامت بيا في عاـ 

المجمكعات تمثل جزاًا ىامًا مف قكات التمرد الفعالة، إف لـ تكف تمؾ 
سب فكرًا إلى إحدػ ىذه  كاد  ككف كل ىجـك ىاـ ُيف: القكات كميا

. المجمكعات، كىناؾ عدد منيا تدعي أكثر مف مجمكعة مسؤكليتيا عنو

املشهد يف ساحة التمرد . أ

بناًا عمى المعمكمات التي  جمعتيا . المجموعات الرئيسية األربع
استطاعت ىذه . فإف ىناؾ أربع مجمكعات رئ س ةكرا سز جركب 

اتالاات مميزة ككفؤة كغير المجمكعات بمركر الكقت تطكير قنكات 
قابمة لمتدخل فييا مف جيات أخرػ، كالتي يتـ مف خالليا، مف بيف 

. كسائل أخرػ، إعالف المسؤكل ة عف العمم ات العسكرية

 تشكمت (. التكحيد كالجياد سابقاً ) تنظيم القاعدة في بالد الرافدين
ىذه المجمكعة كفقًا لشخال ة مؤسسيا المزعـك أبك مالعب 

، أك 2تدعي ىذه المجمكعة أنيا تحكؼ خمسة عشر لكااً . الزرقاكؼ 
 

 

لكاًا  50حكالي  2005( د سمبر)حتى أكاسط كانكف أكؿ  أحالت كرا سز جركب2 
مختمفًا تنسب لنفسيا الق اـ بأعماؿ عسكرية تحت را ة مجمكعة أك أخرػ مف 

 100يتككف المكاا في التعبير العسكرؼ العربي التقميدؼ مف . المجمكعات الرئ س ة
كقد . متمرد تقريباً  15000إلى  500رجل أؼ ما مجمكعو ما بيف  300إلى 

تضاربت التقارير بشدة حكؿ عدد المقاتميف كربما تدريبيـ، كأخيرًا إشراكيـ في عمم ات 
كل ىذا يكحي بأف نسبة المقاتميف . تعتمد بشدة عمى ااستخبارات كالمكجست ات المحم ة

. إلى عشرةاألجانب إلى المقاتميف المحمييف قد ا تتعدػ عمى األرجح نسبة كاحد 
كبيذا الالدد ينبصي التنك و إلى أف التقارير األكل ة المتعمقة بكجكد أعداد كبيرة مف 

إف الفكرة القائمة بأف معظـ . المقاتميف األجانب في الفمكجة كاف مبالصًا فييا بشدة
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 قاؿ أف " شيداا"كتيبة تعمل تحت رايتيا بما في ذلؾ لكائي 
ُ الدر تنظ ـ القاعدة . أحدىا يتككف كم ًا مف متطكعيف عراقييف

أُغمق كالىما ]ب انات يكم ة كيدير مكقعيف رسمييف عمى الشبكة 
كينشر مجمة شيرية  ،3[2005( كانكف أكؿ)خالؿ شير د سمبر 

إضافة إلى مطبكعة تبدك أكثر ( سير عالـ الشيداا)مكجزة تسمى 
 .4"الكت الجياد"غرابة تسمى 

سعى تنظ ـ القاعدة، المعركؼ بمكاقفو  2005خالؿ عاـ 
" عرقنة"المتشددة كالمتطرفة بشكل عاـ، إلى إعادة تشكيل ك

ة ل س كاضحًا مدػ مركزية تنظ ـ القاعد. الكرتو في األذىاف
بالنسبة لمجمل حركات التمرد؛ فأىم ة ىذا التنظ ـ، كفقًا لبعض 
المراقبيف، قد بكلغ فييا كثيرًا، كذلؾ نتيجة لميل كاشنطف لنسبة 

معظـ اليجمات إلى ىذا التنظ ـ كاستعداد تنظ مات المقاكمة 
األخرػ إللقاا المـك عمى أبك مالعب الزرقاكؼ في العمم ات 

آخركف  حاججكف بأف تنظ ـ القاعدة  ىناؾ. 5األكثر إثارة لمجدؿ
ماركة "ىك إلى حٍد ما شبكة فضفاضة مف الفالائل تضـ 

كىي مالحظٌة قد )شائعة أكثر منيا منظمة مكحدة " مسجمة
كبقدر (. تنطبق كثيرًا عمى جم ع منظمات التمرد مف نفس الحجـ

التكالل إل و كبناًا عمى دراسة كرا سز جركب ما تستط ع 
قاعدة، فإف ىذا التنظ ـ، ف ما يبدك، جيد الي كم ة لب انات تنظ ـ اؿ

التنظ م ة بالكرة تدعك لمدىشة، كينبصي أا ينظر إل و كتنظ ـ 
عمالؽ مف جية أك تجاىمو كسراب خادع مف جية أخرػ كلكف 

 .اعتباره، بشكل خاص، كاحدًا مف التنظ مات القك ة المعدكدة

 

 

الجيادييف األجانب كانكا قد أعادكا انتشارىـ مف قبل الصزك األمريكي، ىي، بشكل 
إنيـ، أكثر مف أؼ فئة أخرػ، قد  ككنكف آخر مف . افي المنطقخاص، فكرة تج

 حتمل أف  صادركا المدينة ألنيـ، ف ما  فترض، قد جااكا أساسًا لمعراؽ لمقتاؿ 
كااستشياد، كأنو س ككف مف الالعب عمييـ أف يجدكا مالذًا آخر أكثر بكثير مف 

. العراقييف المحمييف
اإلنترنت، مف الكا ات المتحدة غالبًا،  نظرًا لميجمات المنيج ة عمى مكاقع3 

.  فإف تنظ ـ القاعدة  ستخدـ حال ًا قكائـ تكزيع محدكدة
". ذركة سناـ اإلسالـ"لـ  عد التنظ ـ  الدر مطبكعتو السابقة 4 
مثقفكف عرب كعراقيكف يّدعكف كجكد ركابط ليـ مع -مقابالت كرا سز جركب5 

لف . 2006( يناير)ككانكف ثاني  2005( د سمبر)حركات التمرد، كانكف أكؿ 
يتـ التعريف بمعظـ مف أجريت معيـ المقابالت كذلؾ نظرًا لمطب عة الحساسة 

. لممكضكع

 فرع مف تنظ ـ  قاؿ بأف ىذه المجمكعة ىي . 6جيش أنصار السّنة
، كىي منظمة جياد ة كاف مقرىا السابق (ج ش أنالار اإلسالـ)

في كردستاف العراؽ كالتي قد تكقفت عف العمل في البالد كفقًا 
 قاؿ بأف مجمكعة تدعي اانتساب إلى ج ش . )7لمعظـ الركا ات

يدعي ج ش (. أنالار السّنة تقـك بإالدار مجمة بالمصة الكرد ة
لكاًا كىك  الدر أ ضًا ب انات  16 ضـ حكالي أنالار السّنة بأنو 

يكم ة، ظل  شرؼ عمى مكقع عمى الشبكة العنكبكت ة حتى إغالقو 
، كما أنو ينشر مجماًل 20058( نكفمبر)في شير تشريف ثاني 

إضافة ( حالاد المجاىديف)شيريًا لب انات جناحو العسكرؼ باسـ 
ىذه . الناطقة باسـ جناحو الس اسي( األنالار)إلى مجمة 

، عمى الرغـ مف تأكيد 9المجمكعة ىي مجمكعة سمف ة عم قة
متزامف عمى المكاض ع الكطن ة، ك قاؿ بأنيا متطرفة بدرجة تعادؿ 

 .10تنظ ـ القاعدة

 

 

حرف ًا قانكف )السّنة ىنا . ا تشير كممة السنة في ىذا الس اؽ إلى طائفة السّنة6 
تعني السجل الذؼ  حكؼ أحاديث الرسكؿ ( الشريعة كعادات كممارسات الرسكؿ

كنظرًا ألف بعض ىذه األحاديث يختمف فييا الش عة . الو طبقًا لركا ة أالحابوكأعـ
. ، رغـ ذلؾ، ينطكؼ عمى دالة تحيزية"أنالار السنة"فإف تعبير 

: بعنكاف 4رقـ لالطالع عمى خمف ة ىذا المكضكع، راجع تقرير كرا سز جركب 7 
. 2003( فبراير)ط شبا 7" الفأر الذؼ زأر: اإلسالـ المتطرؼ في كردستاف العراؽ"

ُأحبطت محاكات عدة قامت بيا المجمكعة إلعادة تشصيل مكقعيا عمى الشبكة 8 
في الشبكة مما دفع جماعة أنالار السنة لمتحكؿ ( أمريك ة غالباً )مف قبل تدخالت 

كفي حيف أف الكا ات المتحدة نجحت بالكرة . إلى قكائـ تكزيع البريد اإللكتركني
ؼ تعقب كتدمير المكاقع عمى الشبكة فقد كاف ليذه الس اسة متزايدة بمركر الزمف ؼ

لقد أدت ىذه الس اسة، . سمب ات عدة، ل س أقميا فقداف مالدر ثميف لممعمكمات
بدًا مف اعتراض تدفق المعمكمات، إلى لجكا المتمرديف إلى قنكات  العب كثيرًا 

كغرؼ حكار سرية تعقبيا كالكالكؿ إلييا بما في ذلؾ استخداـ قكائـ تكزيع محدكدة 
كما أف الكا ات المتحدة حرمت نفسيا أ ضًا مف فرالة التكاالل . عمى اإلنترنت

مع الجميكر الذؼ  ستيدفو المتمردكف مف خالؿ ىذه المكاقع عمى الشبكة، عف 
مكاقع تستخدـ نفس العنكاف كلكف تبث رسائل )مثاًل " مكاقع مرا ا"طريق إيجاد 

الشبكة إلى مكاقع أخرػ، بل كحتى المشاركة في  ، كا عادة تكج و مستخدمي(مختمفة
. األحاديث الحكارية

حكؿ الشرؽ لالطالع عمى بحث حكؿ السمف ة، راجع تقرير كرا سز جركب 9 
. 2005( آذار)مارس  2" فيـ اإلسالمك ة: "بعنكاف 37األكسط كأفريق ا رقـ 

بأنو  أفادت بعض التقارير بأف بعض المتمرديف اتيمكا ج ش أنالار السنة10 
مع الحفي كرا سز جركب أجرتيا مقابمة . أكثر عنفًا مف تنظ ـ القاعدة

. 2005( د سمبر)عراقي، كانكف أكؿ 
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 ىناؾ ثالثة عشر لكاًا تدعي . الجيش اإلسالمي في العراق
انتسابيا إلى ىذه المجمكعة كالتي تالدر أ ضًا ب انات يكم ة 

أغمق في شير تشريف ثاني ]لى الشبكة كتشرؼ عمى مكقع ع
، كتنشر مجمة [ثـ أعيد تنش طو ف ما بعد 2005( نكفمبر)

تتبنى ىذه . الفحة 50الفرساف كىي مجمة شيرية مف 
المجمكعة أ ضًا خطابًا سمف ًا عال ًا  متزج بنبرة س اس ة 

، كينظر إلييا عمى نطاؽ كاسع في كل مف العراؽ 11عن فة
مكعة األكثر كطن ة بيف المجمكعات كالصرب باعتبارىا المج

 .12المسمحة األخرػ 

 كالمعركفة بالحركؼ . الجبهة اإلسالمية لممقاومة العراقية
كىي، كفقًا ( جامع)األكلى مف الكممات المككنة اسميا 

" أداة عالقات عامة"لمالادر مكثكقة، قد تككف اقرب إلى ككنيا 
ىي  تعمل بالكرة مشتركة مع عدة مجمكعات مسمحة، كل ست

تقـك ىذه المجمكعة بإالدار ب انات . 13بذاتيا مجمكعة مسمحة
أسبكع ة حكؿ ىجمات مزعكمة، كليا مكقع شامل عمى الشبكة، 

تتالف ىذه (. جامع)تالدر مجمة شيرية مطكلة باسـ 

 

 

قادة بارزيف في  ا طمق عمى األلك ة التابعة لمج ش اإلسالمي في العراؽ أسما11 
أك رمكز ( مثل خالد بف الكليد كالمثنى بف حارثة)العيكد األكلى انطالؽ اإلسالـ 

كىناؾ مجمكعات أخرػ مف (. الالح الديف كعمر المختار)كطن ة مثل عرب ة 
بينيا ج ش أنالار السنة كتنظ ـ القاعدة  طمقكف عمى ألكيتيـ بالفة عامة أسماا 

. الخمفاا كالشخال ات الدين ة
ىناؾ خطأ شائع كىك أف الج ش اإلسالمي في العراؽ يتككف بالكرة رئ س ة 12 

 حكؼ تنظ ـ القاعدة تجمعًا لممم ش ات  مف ضباط في النظاـ السابق في حيف
ل س ىناؾ مف شؾ في أف التنظ ـ قد استخدـ متطكعيف أجانب . األجنب ة

تيريب، إيكاا، تدريب، )مستعديف لممكت كلكف متطمبات تنفيذ ىجمات انتحارية 
تتطمب ( إلخ.. كتجييز المتطكعيف كجمع معمكمات استخبارية حكؿ األىداؼ

قد . مع العراقي كقدرات ا  ستط ع تكفيرىا سكػ العراقييفجذكرًا راسخة في المجت
 ضـ الج ش اإلسالمي في العراؽ عددًا ىامًا مف ضباط عراقييف ذكؼ خبرة 

كأعضاا آخريف في النظاـ السابق كلكف ينبصي عدـ استثناا مقاتميف متدينيف كدكف 
الـ خبرة إضافة إلى كعاظ عراقييف سمفييف مع عالقات في سائر أنحاا الع

الكاقع أف تكل فة مختمفة كيذه إضافة إلى ااعتماد ة المتقاطعة . اإلسالمي
الجياديكف  عتمدكف عمى شبكات محم ة، كالشبكات المحم ة عمى مالادر دكل ة )

. تساعد في فيـ الي منة النسب ة في الخطاب( لمتمكيل كالشرع ة
عناالر مع مثقف عربي لو الالت قك ة ب مقابمة أجرتيا كرا سز جركب13 

. 2005( د سمبر)مف حركات التمرد، كانكف أكؿ 

المجمكعة بكطن ة عم قة كلكف بطيف سمفي ك عتبر خطابيا 
 .األكثر تطكرًا بيف مجمكعات المقاكمة

 ستند ىذا التقرير أ ضًا إلى معمكمات مف عدد مف . رى المجموعات األخ
المجمكعات األخرػ تنسب لنفسيا الق اـ بعمم ات عسكرية كلكنيا تميل 

ك كشف خطاب ىذه . استخداـ كسائل اتالاؿ أقل تعقيدًا كثباتاً 
المجمكعات ميكًا س اس ة تشابو تمؾ الميكؿ التي يتسـ بيا الج ش 

 .اإلسالمي كحركة جامع

  قاؿ بأف ىناؾ حكالي ستة ألك ة تعمل تحت  .14الراشدينجيش 
تالدر المجمكعة ب انات منتظمة حكؿ . را ة ىذه المجمكعة

 .نشاطاتيا كقد أطمقت مؤخرًا مكقعًا ليا عمى الشبكة العنكبكت ة

 ىناؾ عمى األقل ثالثة ألك ة  عرؼ  .15جيش الطائف المنصورة
در أ ضًا ب انات بأنيا أعمنت كائيا ليذه المجمكعة كالتي تص

 .أسبكع ة

 تالدر ىذه المجمكعة أ ضًا ب انات  .جيش المجاهدين
أسبكع ة كليا مكقع عمى الشبكة تـ إغالقو لفترة قاليرة في كانكف 

 .200516( د سمبر)أكؿ 

 انضمت إلى ىذه  .حركة المقاومة اإلسالمية في العراق
كالتي " كتائب ثكرة العشريف"الحركة في مرحمة ما حركة 

 .اآلف جناحيا العسكرؼ  أالبحت

 تالدر ىذه المجمكعة ب انات دكرية كأشرطة  .جيش دمحم
فيديك مركزة عمى اليجمات باستخداـ كسائل تفجير محم ة 

 .17الالنع في محافظة األنبار

 

 

أبك بكر كعمر كعثماف )تشير كممة الراشديف إلى الخمفاا األربعة األكائل 14 
. كالذيف يرفض الش عة الثالثة األكائل منيـ باعتبارىـ مصتالبيف لمخالفة( كعمي

. مف ىنا فإف ليذه التسم ة ميكًا تحيزية
عة كتشير إلى أالحاب الرسكؿ في معركة بدر تعني كممة طائفة ىنا مجمك15 

( ف الل)غالبًا ما تفيـ عبارة ج ش الطائفة المنالكرة عمى أنيا ج ش . الشييرة
. معيف منتالر، كىذا خطأ كالمقالكد ىك ج ش أالحاب أك جماعة الرسكؿ

يبدك أف المضا قة المكثفة لمكاقع المتمرديف عمى الشبكة خالؿ شيرؼ تشريف 16 
كانت بسبب اقتراب مكعد اانتخابات  2005( د سمبر)كانكف أكؿ ك( نكفمبر)ثاني 

. في تمؾ الفترة
. متفجرات تـ النعيا محم اً 17 
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ىناؾ طائفة أخرػ مف الحركات تـ رالدىا في ىذا التقرير تشمل 
ت حركات تفتقر إلى استخداـ كسائل اتالاؿ كتعتمد عمى ادعااا

. بتحمل المسؤكل ة تطمقيا مف خالؿ بينات أك أشرطة فيديك

 عصائب أهل العراق 

 سرايا الغضب اإلسالمي 

 سرايا أسود التوحيد 

 لـ تكف ىذه المجمكعة معركفة سابقًا، . سرايا سيوف الحق
مسؤكليتيا عف  2005( نكفمبر)كلكف ادعت في تشريف الثاني 

. سالـ المس حياختطاؼ أربعة مف نشطاا السالـ مف فريق اؿ
كيبقى ىناؾ غمكض  ح ط بأالميا كانتمائيا رغـ أنيا تدعي 

التي ىي بدكرىا ( ج ش السنة كالجماعة)بأنيا تعمل تحت را ة 
 .(18)(ج ش أنالار السنة)فرع حديث مف 

 اإلصغاء لما يقولون . ب

يتكخى خطاب المتمرديف أف يبمصنا فقط بالقدر كغالبًا بالمضمكف الذؼ 
ىناؾ . إلى الجميكر المتنكع مف مستمعييـ كمشاىدييـيريدكف إ الالو 

تأكيد ا يثير الدىشة عمى اإلنجازات العسكرية كعمى نبل كعبقرية 
يجرؼ المتمرديف كعمى إ مانيـ بتحقيق النالر في النيا ة؛ بينما 

كيتـ تالكير الكا ات . التصاضي عف النكسات كالممارسات المثيرة لمجدؿ
راقييف بالكحش ة كعدـ ااكتراث بالخسائر في المتحدة كحمفائيا مف الع

الفكؼ المدنييف كأنيـ مدفكعكف بنكا ا ش طان ة مثل محاكلة تفتيت 
ل س ىناؾ الكثير مما  مكف فيمو كفقًا لظاىره، فالمعمكمات . البالد

كالدعا ة تتداخل غالبًا ببعضيا البعض كىنالؾ أش اا معينة قد يرغب 
 .العاـ عمييا المتمردكف في عدـ إطالع الرأؼ

فمف خالؿ ما . رغـ ذلؾ فيناؾ فائدة كبيرة مف تحميل ىذه المعمكمات
 قاؿ، كبنفس الدرجة مف األىم ة، مف خالؿ ما ا  قاؿ،  مكف لممرا 

المادة التي . أف  ستشف الالكرة التي يرغب المتمردكف في إبرازىا
 

 

ادعت مجمكعات أخرػ غير معركفة سابقًا مؤخرًا مسؤكليتيا عف اختطاؼ 18 
أجانب مثل برنارد بالنش كىك مكاطف فرنسي تـ اختطافو في كانكف أكؿ 

ـ ما إذا كانت مجمكعات كيذه ىي فركع مف المبكر تقيي. 2005( د سمبر)
لمنظمات قائمة حال ًا، أك تشك الت جديدة، أك جيات لمجمكعات قائمة منذ أمد 

. طكيل

ب ة تتضمنيا المعمكمات تككف غالبًا مكتكبة أك منطكقة بالمصة العر
كتستيدؼ جميكرًا متعاطفًا، كتكفر أ ضًا معمكمات حكؿ الحجج التي 
 عتقد المتمردكف أنيا األكثر فعال ة في ضـ مجنديف جددًا كحشد مزيد 

كما أف تطكر خطابيـ ذك دالة مفيدة . مف األنالار المتعاطفيف معيـ
فكما سيرد ذكره بعد قميل، فقد تطكر التنسيق بيف التنظ مات : أ ضاً 
مف المجمكعات كتـ إحراز تقدـ في التكت كات الس اس ة مثمما كض

كمما يدعك لالىتماـ أف . ترسخت بالكرة ممحكظة ثقة المتمرديف بأنفسيـ
المجمكعات، ف ما يبدك، قد أخذت تتعمـ مف أخطائيا كمف تكت كات 

أعدائيا كأف ىناؾ تصييرات تعكس دىااًا يبدك أف الكا ات المتحدة، في 
. قدرتيا البيركقراط ة، تفتقر إل وضكا حجميا ك

يبدك أف ىناؾ استيانة منيج ة بالدكر الذؼ لعبتو ىذه النماذج مف 
ااتالاات، بل إف المعمكمات المستندة إلى أرقاـ إحالائ ة التي تستخدـ 

مثل أعداد الخسائر كاانتالارات عمى  –عادة لتقي ـ أكضاع المتمرديف 
. 19كتكرارًا عدـ مالداقيتيا قد أثبتت مراراً  –األرض بشكل خاص 

إف مجمكعات المتمرديف، في سائر أنحاا العالـ، كىي تعي التفكؽ 
العسكرؼ لخالكميا، تحاكؿ تجنب تكت كات الدفاع الثابت كالمكاجيات 

المباشرة كجيًا لكجو، كتسعى بدًا مف ذلؾ إلى جر المعركة إلى الم اديف 
جمكعات العراق ة المسمحة، الـ. التي تعتقد أنيا تتمتع بتفكؽ نسبي فييا

المشتتة جصراف ًا كتنظ م ًا كالمطاردة باستمرار مف قكات التحالف كالتي 
اعتمدت بشدة عمى  –ل س ليا ى اكل تنظ م ة أك ق ادة مركزية كاضحة 

استراتيج ات ااتالاات لمحد مف التفكؽ العسكرؼ ألعدائيا إضافة إلى 
مكاناتيا  . 20(، أسمحة، مجنديفأمكاؿ)حفع بل كتعزيز قكتيا كا 

 

 

في أكثر مف مناسبة ادعت الكا ات المتحدة كالمسؤكليف العراقييف تحقيق 19 
مثل القبض عمى الداـ حسيف كالس طرة عمى  –انتالارات كبرػ عمى المتمرديف 

كفي تشريف الثاني . فكانت النتيجة تضاعف عدد اليجمات التي  شنكنيا –الفمكجة 
ادعى رئ س الكزراا إ اد عالكؼ بأف القكات العراق ة قد دحرت  2004( نكفمبر)

رئ س الكزراا العراقي  قكؿ بأنو تـ سحق شبكة ]"ج ش دمحم كاعتقمت معظـ قادتو 
[ 2004( نكفمبر)يف الثاني تشر 15ككالة فرانس برس " تمرد إسالم ة في الفمكجة

كمع ذلؾ فقد بقيت ىذه المجمكعة األكثر حضكرًا كنشاطًا بيف سائر مجمكعات 
. المعارضة األخرػ 

ا جديد في ذلؾ، فكما يذكر تكماس ىام س، فإف المجمكعات تعكض عف عدـ 20 
لـ تجد : ]"كجكد ى اكل محددة بالتركيز عمى التماسؾ العمم اتي كاأليديكلكجي

ت المتحدة في العراؽ أؼ دليل عمى كجكد تكج و مركزؼ في ىذه المرحمة الكا ا
المبكرة مف التمرد، إا أف نمط اليجمات عبر عف أسمكب تماسؾ  سعى لطرد 
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فرغـ النكسات الكبيرة التي : يبدك أف ىذه ااستراتيج ات كانت فعالة
-فقداف العديد مف القادة كالمالذات اإلقم م ة مثل الفمكجة–حاقت بيا  فمـ  

ينتج عف ذلؾ حالة تذكر مف الضعف أك الفكضى، بل عمى العكس مف 
إف ااستخداـ الكاعي . ذلؾ كانت النتيجة مزيدًا مف التماسؾ كالتنظ ـ

كالمكثف لشبكات ااتالاؿ لتكحيد المكاقف الرسم ة لممجمكعات كتنسيق 
ضافة مجنديف جددًا كحشد التعاطف بيف جماىيرىا  تكت كاتيا، كا 

مكاقع اإلنترنت ذات . 21المستيدفة  فسر إلى حٍد كبير ىذه النجاحات
بادؿ أىم ة بشكل خاص ألنيا أالبحت الكسائل الرئ س ة اليكم ة لت

المعمكمات بيف المجمكعات كالتي يتـ مف خالليا تسم ط األضكاا عمى 
المناقشات الداخم ة بينيا ف ما يتعمق باألساليب المقبكلة في القتاؿ 

. كاألكلك ات التكت ك ة كاألىداؼ ااستراتيج ة

ىذه الحرب، كما اعترؼ المسؤكلكف األميركيكف مرارًا كتكرارًا، لف يتـ 
ىا مف ميداف المعركة، أك عمى األقل في ميداف تحقيق النالر في

لقد كانت األطراؼ الرئ س ة الثالثة مقيدة بعكامل . 22المعركة لكحده
الكا ات المتحدة باني ار شرعيتيا في عيكف العراقييف : غير عسكرية

كفي الشككؾ المتنام ة لدػ المكاطنيف األمريكييف، كالحمفاا العراقيكف 

 

 

كيف  مكف لممتمرديف تعزيز عمم ات : قكات التحالف خارج البالد، كالسؤاؿ ىك
تعقب مسار بعضيـ البعض دكف تنسيق؟ الجكاب ىك أف المتمرديف  ستط عكف 

لى حٍد ما، تقي ـ مدػ فعاليتو مف خالؿ مراقبة كسائل اإلعالـ  ، كا  أؼ ىجـك
العمم ات الناجحة تمت بسرعة إجراا عمم ات مشابية . األمريك ة كالعراق ة كالدكل ة

لقد أبدػ المتمردكف العديد مف الخالائص المميزة لشبكة جيدة التنظ ـ ... ليا
، "الحرب الحديثة تتطكر في جيل رابع: مردالت"، تكماس إكس ىام س "الذاتي

ككما ُ ظير ىذا [. 2005( يناير)، كانكف ثاني 214المنتدػ ااستراتيجي، عدد 
التقرير، فإف ااتالاات المكثفة بيف مجمكعات المتمرديف كفر ليا درجة عال ة 

 .مف التماسؾ العمم اتي كاأليديكلكجي بالرغـ مف اافتقار لق ادة مركزية كمنظمة
إذا أخذنا في ااعتبار " الشبكة ذات ة التنظ ـ"مع ذلؾ فيناؾ مبالصة في فكرة 

. مستكػ التنسيق الذؼ تمت مالحظتو
 عبر غايمز كييبل ببالغة ]"القاعدة مثاؿ مناسب آخر يكضح ىذه الظاىرة 21 

كما يكحي اسميا بل ىي ( قاعدة)كبيرة عف ذلؾ عندما  قكؿ بأف القاعدة ل ست 
إنيا بالتأكيد مالدر لممجنديف، كلممعمكمات كالتكنكلكج ا . تقاعدة معمكما

[. 2005، 1عدد 12مجمد . س اسة الشرؽ األكسط". كالعالقات كااتالاات
إف . لف تكسب الكا ات المتحدة الحرب عمى اإلرىاب في ساحة المعركة كحدىا]" 22

اكف عالقات التحالف الجيدة، كالس اسات التجارية، كس اسة الطاقة، كالتع
–ااستخبارؼ، كالدبمكماس ة العامة، كبناا األمـ  بيد . كميا أجزاا في معادلة النالر 

، كزير الخارج ة األمريكي ككلف باكؿ، "أف األىـ مف ذلؾ كمو ىك األفكار كالمبادغ
[. 2004( فبراير)شباط  20جامعة برنستكف، 

مردكف بااتيامات المكجية ليـ بالطائف ة كالمجكا بنقص المالداق ة؛ كالمت
بعبارة أخرػ فإف القناعات ستمعب دكرًا حيك ًا . (23)إلى أساليب كحش ة

في نتيجة الالراع، كالفكز في ىذا الميداف يتطمب، كحد أدنى، النظر 
بجد ة إلى ما تقكلو المقاكمة المسمحة، كفيـ ك ف ة كأسباب ردكد فعميا 

عكضًا عف ذلؾ، فقد تـ . المشركعة التي تعبر عنياكمعالجة المظالـ 
تشمل، بيف أمكر أخرػ، إعادة )كضع افتراض عاـ ألىداؼ المتمرديف 

دكف إمعاف النظر ( الي منة السن ة، أك حكـ البعث، أك خالفة إسالم ة
كل ىذا يجعل مف الالعب فيـ السيكلة التي عكض بيا . في لصتيـ

. شدكا معًا أفرادًا مف خمف ات متنكعةالمتمردكف الخسائر في الفكفيـ كح

 

 

ت ألعضاا خالؿ عيد عالكؼ، أخذ التمفزيكف العراقي يبث يكم ًا اعترافا23 
ك ستدؿ عمى . مزعكميف في المعارضة المسمحة اعترفكا خالليا ببعض أبشع الجرائـ

قمق المتمرديف مف ردة فعل جماىيرية محتممة عمى ذلؾ ل س فقط مف ادعائيـ 
السريع كالصاضب بأف ذلؾ كاف تمف قًا كلكف أ ضًا مف التطكر الالحق في 

. كس المالكرة عمى أشرطة الفيديكممارساتيـ، خالكالًا في نيا ة نكبة قطع الرؤ
. راجع القسـ أدناه
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تطور خطاب المعارضة المسمحة . 2

أعطى كبار المسؤكليف األميركييف دائمًا الكرة لممعارضة المسمحة 
باعتبار أنيا إما جاات نتيجة استراتيج ة خطط ليا الداـ قبل سقكطو 

 أك نتيجة امتداد العداا العنيف كالعشكائي لتنظ ـ القاعدة إلى العراؽ
كفي ذلؾ  قكؿ مسؤكؿ كبير أسندت . في كجو الق ـ األمريك ة كالصرب ة

مف الممكف تحديد التمرد : "لو ميمة إدارة العراؽ في فترة ما بعد الداـ
ىناؾ خطأ . 24"بأنو يتـ مف قبل خم ط مف أتباع الداـ كأتباع القاعدة

. جس ـ في كال التفسيريف

لحرب عالابات ل س ىناؾ دليل عمى أف الداـ كضع استراتيج ة 
الكاقع أف الفترة التي تمت إسقاط نظاـ . 25تحسبًا منو ليزيمة عسكرية

لقد كجدت القكات األمريك ة نفسيا، . البعث مباشرة تميزت بيدكا كاضح
تياكت ى اكل الحكـ في النظاـ السابق فكرًا تقريبًا، . 26فجأة، دكف عدك

ة بما في ذلؾ عمى أجيز–مكضحة بجالا أف سمطة الداـ حسيف 
لقد كجد . كانت تعتمد عمى اإلرغاـ كل س الكاا -الحما ة الخاالة بو

كبار مسؤكلي حزب البعث إضافة إلى ضباط الج ش كااستخبارات 
أنفسيـ في حيرة تامة في بادغ األمر كىـ يكاجيكف مستقباًل غير مؤكد 

ىؤاا . كشعبًا يبدك في معظمو راغبًا في منح فرالة لمكا ات المتحدة

 

 

 .2005( يكليك)، تمكز مقابمة مع كرا سز جركب24 
دحض محممكف أمريكيكف جادكف الفكرة القائمة بأنو قد تـ التخط ط لمتمرد قبل 25 

تقي ـ التمرد العربي السني في "راجع ما كل إ سينستادت كج فرؼ كايت . ]الحرب
[. 2005( د سمبر)، كانكف أكؿ 50ف، بكل سي فككس العدد ، معيد كاشنط"العراؽ

كمف الميـ . كرغـ ظيكر كثائق تكحي بعكس ذلؾ فمـ  كف ىناؾ تأكيد لالحتيا
اإلشارة إلى أف المجيكد ااستقالائي الممتاز الذؼ قامت بو في أعقاب الحرب 

حتماات كىي بعثة لتقالي الحقائق تـ إرساليا لتقي ـ ا)مجمكعة الدراسات العراق ة 
كبناًا عمى سجالت النظاـ البعثي ( امتالؾ النظاـ السابق ألسمحة تدمير شامل

التقرير الشامل لممستشار "إضافة إلى مقابالت مع كبار قادتو، لـ يثبت ىذه النظرية، 
"[. 2004( سبتمبر)أيمكؿ  Iraq’s WMD ،30حكؿ  DCIالخاص لػ

تكبدت القكات  2003( كماؼ)أ ار  23ك( أبريل)ن ساف  13خالؿ الفترة 26 
: حرب العراؽ"أنطكني ككردسماف، . األمريك ة ثالثة قتمى فقط نتيجة لمقتاؿ

 .2003، كاشنطف، "ااستراتيج ة كالتكت ؾ، كالدركس العسكرية المستفادة

طمق عمييـ الداميكف كانكا أبعد ما  ككنكف عف اإلعداد لعكدة الذيف ؼ
. 27جماع ة لمسمطة بل كاف أكثر ما  شصميـ ىك نجاتيـ الشخال ة

، سارعكا 28بعض عناالر النظاـ السابق، بمف في ذلؾ بعض الش عة
إلى تككيف خال ا الصيرة مف المقاتميف، كلكف ذلؾ لـ  كف مخططًا مسبقًا 

في إعادة الماضي كا تعمقًا أيديكلكج ًا كلـ  كف  عكس عدـ رغبة 
كاجتذبت مبدئ ًا أفرادًا غاضبيف –تطكرت ىذه الخال ا تدريج ًا . بالبعث ة

مف مستقبل غامض كساخطيف عمى ااحتالؿ كما  عرضو ليـ مف 
ميانة، كمنطمقيف مف شبكات أساسيا الحزب أك النقابة أك القبيمة أك 

مسئكلك النظاـ . 29-في ذلؾ الجكاربما –العائمة أك الجية الجصراف ة 
السابق كانكا، بالطبع، مرشحيف مثالييف كسرعاف ما أالبحكا يتالدركف 

طم عة المعارضة المسمحة جامعيف، بحكـ كاقع األمكر، عدـ كجكد عمل 
لدييـ، كميارات عسكرية كاستخبارية مناسبة، كمعرفًة بأماكف تكاجد 

لى حٍد ما مبا لغ مال ة أكثر ُندرًة أخفاىا أكداٍس ضخمة مف األسمحة، كا 
كساعد مسؤكلكف . 30النظاـ السابق تحسبًا لتنفيذ خطة الدفاع عف بصداد

سابقكف في حزب البعث أك الج ش في تنظ ـ ى اكل خال ا لـ تكف 

 

 

بما في )مقابالت مع أعضاا في حزب البعث كضباط في جياز األمف السابق 27 
. زار العراؽ بالفة مختمفةرا سز جركب مف قبل محمل في ؾ( ذلؾ األمف الخاص

 .2003( مايك)كأ ار ( ن ساف)أبريل . بصداد، تكريت، بايجي، كالمكالل
أالبحت حركات التمرد عرب ة سن ة بالكرة متزايدة كلكنيا لـ تقتالر أبدًا عمى 28 

" األكثر طمباً "كاف العديد مف قادة المتمرديف  2005العرب السنة فقط، فحتى عاـ 
( فبراير)شباط  10القائمة التي الدرت في . كات التحالف مف الش عةعمى قائمة ؽ

مف أشد المالحقيف كانت تحكؼ مثاًل أسماا رشيد طعاف كاظـ  29، كتضـ 2005
عضك سابق في األكساط )كمحمكد الحسيني ( عضك بارز سابق في حزب البعث)

 (.الدين ة في النجف
حركات "ع ثالثة أعضاا في ـمقابالت أجراىا محمل  عمل في كرا سز جركب 29 

( نكفمبر)ىذه أثناا زيارتو لمعراؽ بالفة مختمفة، بصداد، تشريف ثاني " التمرد الناشئة
حتى بالنسبة لعناالر النظاـ السابق كانكا قد شكمكا مجمكعة متماسكة . 2003

أغدؽ عمييا نظاـ الداـ حسيف األمكاؿ كأالبحت في كضع قابل لاللتئاـ بسرعة 
لالطالع . ة في محاكلة إلعادة نظاـ الحكـ فما ذلؾ إا أسطكرةبعد سقكط الطاغي

عمى كالف لمح اة في عيد الداـ بما في ذلؾ ركاتب كبار المكظفيف كامت ازاتيـ 
 Vivre la tyrannie et lui survivre. L’Irak enكتجبرىـ، راجع د فيد باراف 

transition (Paris, 2004) .
ػ ضابطاف سابقاف في جياز ااستخبارات في كالف استراتيج ة النظاـ ادع30 

. بأف اليدؼ الكحيد لمنظاـ كاف منع سقكط بصداد، كل س تمكيل حركة تمرد احقة
مع مقابالت . غير مقالكدة لممعارضة المسمحة" بركة"كقد كالفا ااستراتيج ة بأنيا 

. 2003( نكفمبر)، بصداد، تشريف الثاني كرا سز جركب
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معظـ ذلؾ لـ تكف لو عالقة تذكر بيد أف . 31متبمكرة في البدا ة
ذ البدا ة عمى المعارضة المسمحة خطابيا مف بالكاا لمحزب، كقد بنت

أفكار كطن ة كدين ة عمى حساب أيديكلكج ة فقدت مالداقيتيا عمى حد 
. كبير

حتى في مراحل مبكرة، عندما كاف المقاتمكف األجانب  قكمكف، عمى 
األغمب، بدكر ا يذكر في العمم ات اليكم ة فإف ارتفاع كتيرة اليجمات 

شريف ت 25 ( –أكتكبر)تشريف أكؿ  27] 2003خالؿ شير رمضاف 
بضع . 32يكضح مدػ النظر إلى الالراع في إطار ديني([ نكفمبر)ثاني 

مجمكعات ادعت أنيا تعمل باسـ حزب البعث كلكف ُأسقط في يدىا 
، 33بسرعة عندما تبيف أف عمييا تحمل مسؤكل ة فساد النظاـ السابق

كفي حيف أف بعض المقاتميف . 35، ككارثة اليزيمة العسكرية34كجرائمو

 

 

ضماـ ضابط محتـر سابق في الج ش مف د اا عمى سبيل المثاؿ، بعد اف31 
إلى الحركة التمرد، تبعو مرؤكسكه السابقكف، كقد تكاالمت عالقة تراتب ة بينيـ 

مقابمة مع كرا سز . احترامًا لمرتب السابقة رغـ أف الج ش تـ حمو بالكرة رسم ة
. 2003( نكفمبر)، بصداد، تشريف الثاني جركب

لـ تبد عمى أؼ منيما مظاىر التقكػ –أكضح متمرداف مف تكريت أالاًل 32 
أكضحا بأنيما أرادا مضاعفة  (-المتزكجاف مف امرأتيف ش عيتيف رغـ أنيما ُسن اف)

، بصداد، تشريف الثاني مقابمة كرا سز جركب. جيكدىما خالؿ شير رمضاف المبارؾ
كانت بعض أكلى المنشكرات الالادرة باسـ  2003في عاـ . 2003( نكفمبر)

أمة عرب ة "رالعة بآ ات قرآن ة إلى جانب الشعارات التقميد ة لمحزب حزب البعث ـ
". كاحدة ذات رسالة خالدة

استمد الداـ حسيف سمطتو ل س مف خالؿ التماسؾ الداخمي لمحزب كالتكافق  33
نتيجة لذلؾ فما أف سقط . األيديكلكجي، بل عمى حساب ىذا التماسؾ كالتكافق

. سة ترفع غالبًا خطابات متناقضة تماماً متناؼ" أحزاب بعث"النظاـ حتى برزت 
بعض المجمكعات تحكلت إلى خطاب إسالمي كبعضيا عادت إلى إشعاؿ 

 .األيديكلكج ة الماركس ة القد مة ثـ انحسرت بسرعة كبيرة
أالدرت ما تسمى بق ادة الحزب نشرات تدعي بأف القبكر  2003في عاـ  34

انت تحكؼ ضحا ا أبادتيا القكات الجماع ة التي تـ اكتشافيا بعد سقكط النظاـ ؾ
كالتي كاف   –1991عاـ " العالابات"األمريك ة خالؿ حرب الخميج كانتفاضة 

ج ش )دعت نشرة باسـ  2004كفي عاـ . يتعيف ألسباب الح ة دفنيا بسرعة
جم ع األعضاا السابقيف في حزب البعث كأجيزة استخبارات النظاـ إلى ( دمحم

اتالمكا ببعضكـ ألنكـ : "مف خالؿ انتياج سمكؾ قك ـالتكفير عف الجرائـ السابقة 
نظمكا الفكفكـ كككنكا قدكة كسندًا لممجاىديف لكي . تعرفكف بعضكـ البعض جيداً 

".  سامحكـ الناس عمى ما اقترفتـ بحقيـ
اـ ضباط سابقكف في الج ش الداـ حسيف بسبب أدائو الضعيف في الحرب  35

لـ  فعل : "لـك البيركقراطييف الحزبييفكما طاؿ اؿ. كاتيمكه بخ انة حزب البعث
ل س ىناؾ مف  حارب مف . البعثيكف شيئًا خالؿ الحرب كا  فعمكف شيئًا اآلف

 

رجح النظر إلى الداـ حسيف باعتباره رمزًا لممقاكمة ضد كاالمكا عمى األ
اإلمبريال ة فإف جم ع المجمكعات المسمحة فعم ًا نأت بنفسيا عف الرئ س 

. 37"، كبعضيـ شجبكه عمناً 36السابق

كما أنو ل س ىناؾ سند مقنع لكجية النظر القائمة بأف المعركة 
إف معظـ المحمميف . الحال ة إنما ىي امتداد لمحرب الجياد ة العالم ة

يتفقكف اآلف في الرأؼ القائل بأف النظاـ البعثي لـ تكف لو عالقات 
مع تنظ ـ القاعدة، كأف المتطكعيف األجانب الذيف دعاىـ الداـ 

لقد نما . 38لمقتاؿ مف أجمو لـ تكف ليـ عالقة بتنظ ـ أسامة بف ادف
 

 

يجب محاكمة الداـ مف قبل الج ش العراقي عمى األعماؿ التي قاـ . أجل الداـ
مع نقيب في الج ش مقابمة أجرتيا كرا سز جركب ". بيا كلتدميره ج شنا العظ ـ

 .2004( مايك)بصداد، أ ار . ـ إلى المعارضة المسمحةالسابق انض
ااستثنااات النادرة لذلؾ تشمل المنتسبيف مباشرة إلى حزب البعث الذيف يبدك  36

أف قدرتيـ عمى الق اـ بعمل فعاؿ محدكدة تمامًا، كاتالااتيـ، خالفًا لممجمكعات 
عمم ات تبدك األخرػ، بدائ ة كبس طة، كما أف مزاعميـ حكؿ مسؤكل اتيـ في اؿ

كرغـ أف حزب البعث قد تعيد بإغراؽ العراؽ في الفكضى إذا . مبالصًا فييا بشدة
تمت محاكمة الداـ فإف الجمسة األكلى لمحاكمتو لـ ترافقيا عمم ة مثيرة كا تالعيد 

ىناؾ مكاقع لعدة مجمكعات معارضة مسمحة عمى اإلنترنت تعرض . لميجمات
فمعمكمات اإلنترنت تبيف بكضكح بأف  –ؾ الكرة الداـ كلكف ىناؾ تضميل في ذؿ

كاًل ممف  عد ىذه المعمكمات عمى الشبكة كمف  ستخدميا  ق مكف غالبًا في خارج 
فيذا المكقع عم و :  مثل نمكذجًا تقميد اً  www.albasrah.netمكقع  كلعل. العراؽ

ف عدد فطبقًا اتفاق ة عناكيف اإلنترنت فإ–إقباؿ شديد في الخارج، أما في العراؽ 
مؤسسة ] AMENA Consultingراجع . زكار المكقع داخل العراؽ ضئيل جداً 

جسر الفجكة بيف الكا ات المتحدة "استشارية مقرىا في أرلنصتكف، فرجين ا تيدؼ إلى 
( مايك)أ ار  26، "الدعا ة اإللكتركن ة لحركات التمرد العراق ة"، "[كالعالـ العربي

حسيف في معظـ ب انات كأشرطة الفيديك التي  ل س ىناؾ إشارة إلى الداـ. 2005
. تالدرىا المعارضة المسمحة

الداـ بمرارة بأنو ( ج ش دمحم)السمف ة مثل / تتيـ بعض المجمكعات الكطن ة 37
إسالميكف يتعيدكف "راجع (.  عنكف السمفييف في ىذه الحالة)اضطيد عمماا السنة 

تقرير األزمة . ب كالسالـتقرير معيد الحر". بحرب متكاالمة عمى قكات التحالف
كأكضح دمحم العبيدؼ، كىك مف المتعاطفيف . 2004( مايك)أ ار  14، 63العراق ة رقـ 

بالنسبة لنظرة المقاكمة لنظاـ الداـ، أعتقد أف جم ع : "مع حركات في التمرد قائالً 
فالائل المقاكمة تشجب النظاـ بسبب ما حدث في العراؽ، كلكف يجب عمينا في 

لى األبد كل س مف الممكف لألميركييف الكقت نفسو  أف نتذكر بأف النظاـ قد زاؿ اآلف كا 
. مقابمة مع د: أالكات المقاكمة"ليث السعكد ". أف  أخذكا العراؽ رىينة بحجة الماضي

. 2005( يكليك)تمكز  16كاكنتر بنش، ". دمحم العبيدؼ مع حركة الكفاح في العراؽ
اف إا عف عدد قميل جدًا مف اليجمات مما يمفت اانتباه أنو لـ يتـ اإلع 38

بالرغـ مف الجيكد التي بذليا الداـ حسيف  2003اانتحارية خالؿ حرب عاـ 
 .لتجنيد كتجييز مرشحيف لمشيادة
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د ـ تأثير الجيادييف األجانب بمركر الكقت كلكنو يبدك تأثيرًا ع
األىم ة خالؿ المراحل األكلى مف ق اـ حركة التمرد، كما يبدك أف 
القاعدة بشكل خاص كانت غائبة عف المشيد حيث أنيا لـ تعمف 

أما . 200339مسؤكليتيا عف أؼ ىجـك كبير كقع خالؿ عاـ 
. 40اليجمات اانتحارية فمـ تظير إا بعد فترة طكيمة مف ااحتالؿ

يرات الجامدة لنشاطات التمرد تميل إلى باختالار، المجكا إلى التفس
الخطأ في فيـ ما ىك في الكاقع ظاىرة دينام ك ة متطكرة، كما أنيا، 

كمف ناح ة ىامة، تميل إلى التقميل مف شأف الدكر الذؼ لعبتو س اسات 
. كممارسات أمريك ة معينة في بركزىا كتطكرىا الالحق

راحل في تطكر ، ألغراض الكضكح، ثالث ـكرا سز جركبلقد ميزت 
الكاقع أنيا ل ست منفالمة بكضكح عف بعضيا . خطاب المتمرديف

المنافسة بيف : البعض أك متتال ة بكضكح، بل ىي متداخمة كمتشابكة
المجمكعات لرؤ ة أكثر كضكحًا دفعت إلى كقكع أعماؿ دمك ة كمثيرة 

اسط لمجدؿ بالكرة متزايدة، كالتي بدكرىا أطمقت نقاشًا داخم ًا قك ًا مف أك
كفتحت الباب لممرحمة الحال ة مف  2005إلى أكاسط عاـ  2004عاـ 

. التكافق الظاىرؼ حكؿ القضا ا األساس ة

املنافسة (: 2004بلوغ الذروة يف )املرحلة األوىل . أ

رغـ أف اليجمات المسمحة ازدادت مف حيث العدد كالشدة بيف أكاخر 
ف في البدا ة ، فإف أحدًا لـ  عل41كما بعدىا 2003( مايك)أ ار 

أكؿ ادعاا بالمسؤكل ة منسكب إلى جماعات . المسؤكل ة عف معظميا
، مع أف الفكضى 2003( يكنيك)مسمحة بااسـ ظير في حزيراف 

بل إنو في بعض الحاات لـ تكف ىناؾ . كانت ا زالت سائدة آنذاؾ

 

 
كالتي كانت ( التكحيد كالجياد)ُنسبت بعض اليجمات الكبيرة إلى حركة  39

 .آنذاؾ عمى خالؼ مع تنظ ـ القاعدة
جـك انتحارؼ، في أعقاب سقكط النظاـ، حتى لـ يتـ اإلبالغ عف أؼ ق 40

لمقر األمـ المتحدة كالتي كانت، كفقًا  2003( أغسطس)كقكع تفجيرات آب 
. لبعض المالادر، تحمل السمة المميزة لعمم ة كيذه

اليجـك عمى السفارة األردن ة  2003كاف مف بيف العمم ات األكثر إثارة عاـ  41
آب  19]مدمرة لمقر األمـ المتحدة كالتفجيرات اؿ[ 2003( أغسطس)آب  7]
([ أغسطس)آب  29]كاغت اؿ دمحم باقر الحك ـ كالعديد مف أتباعو ([ أغسطس)

طالؽ الكاريخ عمى فندؽ الرشيد خالؿ الزيارة المفاجئة لنائب كزير الدفاع  كا 
كقالف مقر المجنة الدكلي لمالميب ([ أكتكبر)تشريف أكؿ  26]األمريكي ككلفكتز 

([. أكتكبر)ف أكؿ تشرؼ  27]األحمر 

ادعااات بالمسؤكل ة كفي حاات أخرػ كاف ىناؾ ادعااات عدة لمحالة 
. 43كانت المجمكعات تختفي بنفس السيكلة التي تظير بيا. 42الكاحدة

إجماًا، أظيرت المعارضة المسمحة ميارات بدائ ة في ااتالاات كلـ 
 كف بكسعيا عرض قض ة كاضحة المعالـ كلـ  كف ليا فعم ًا حضكٌر 

. 44عمى اإلنترنت

خالؿ ىذه المرحمة تنافست مجمكعات عدة، الصيرة كشديدة المحم ة بشكل 
لـ تكف . لمظيكر كانتزاع ااعتراؼ بيا اجتذاب مجنديف كدعـ مالي عاـ،

مبادراتيـ منسقة ككانت ادعاااتيـ تتسـ بالمبالصة الشديدة كمنطقيـ  قـك 
كفي محاكلة إلبراز أنفسيـ قامكا بتكزيع . عمى ادعاا التفكؽ ألنفسيـ

كفي (  خالعائمة، القبيمة، إؿ)نشرات بدائ ة بكاسطة شبكات اجتماع ة قائمة 
كما أنيـ قامكا بتالكير أفالـ فيديك قاليرة متدن ة المستكػ . المساجد

تعرض فييا العمم ات المسمحة؛ كجرت العادة أف يتـ إلقاا ىذه األشرطة 
عمى حكاجز ااستقباؿ في الفنادؽ الكبرػ ليمتقطيا مندكبك الالحافة 

ضصكطة تحسنت ىذه األساليب بمركر الكقت لتشمل أقراالًا ـ. 45العالم ة
أكثر تطكرًا مشحكنة بتسج الت الكت ة مضخمة كمناظر مستعارة مف 

ذ أالبحت ىذه األقراص متكفرة في متاجر الفيديك . التمفزيكنات العرب ة كا 
المحم ة فقد اقت استحسانًا لدػ الجميكر العراقي الذؼ تراكح رد فعمو مف 

 2004عاـ بحمكؿ . الفضكؿ إلى الفخر إلى التشكؾ كأح انًا إلى اإلحباط

 

 
عمى سبيل المثاؿ، ادعت مجمكعات عديدة مسؤكليتيا عف اليجـك عمى  42

. مقر األمـ المتحدة
مما يثير ااىتماـ أف المجمكعات القميمة التي أعمنت كااىا لمنظاـ السابق اختفت  43

. رغـ ظيكره المكثف في كسائل اإلعالـ الدكل ة( حزب العكدة)بسرعة، كمف بينيا 
كىك اسـ مجمكعة الككماندك التي أسسيا ( –مجاىدك الداـ)زب آخر يدعى ىناؾ ح

يتعيد ف و باانتقاـ لمقتل ابني الداـ عمى يد  أالدر ب اناً  -1990النظاـ السابق عاـ 
، إا أنو لـ  الدر شيا 2003( يكليك)تمكز  22القكات األمريك ة في المكالل في 
. عف ىذه المجمكعة منذ ذلؾ الكقت

متمردكف دكف قض ة كدكف مكقع : عدك العراؽ المجيكؿ: "كارد ككنغراجع إد (44)
. 2003( د سمبر)كانكف أكؿ  7، نيكيكرؾ تا مز، "عمى الشبكة

ُ ظير أحد ىذه األشرطة إطالؽ الالاركخ الذؼ أالاب طائرة البريد العاجل  45
DHL  الذؼ اضطرىا لميبكط اضطرارياً  2003( نكفمبر)تشريف ثاني  22يـك .

الشريط فكرًا عمى حاجز ااستقباؿ في أحد الفنادؽ كتداكلو الالحفيكف بعد  تـ إلقاا
. ذلؾ
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أالبحت األشرطة ذات مستكػ ميني رف ع كاستخدمتيا مجمكعات التمرد 
. 46لشرح قضا اىا كتسم ط األضكاا عمى عمم اتيا

كاف أكثر ىذه األشرطة ق مة كلفتًا لالنتباه، نظرًا لق متيا اإلعالم ة 
. 47العال ة، تمؾ التي تعرض بالكرة مفالمة عمم ات إعداـ األجانب

اإلنترنت كسيمة رئ س ة في ااتالاات سكااًا في نفس الكقت أالبحت 
. داخل جماعات المعارضة المسمحة أك في عالقاتيا مع العالـ الخارجي

، www.alchahed.net)كفي حيف أف مكاقع متنكعة مثل 
www.basrah.net، www.uruknet.info،www 

iraqiresistance.info  وwww.iraqpatrol.com ) الكرت
المقاكمة باعتبارىا قكم ة ككطن ة فإف المصة التي استخدمتيا المجمكعات 

متزايدة بل كبالتحديد  األكثر نشاطًا عمى األرض كانت لصة دين ة بالكرة
. تميل إلى السمف ة

 

 
بتسريب شريط ( ج ش أنالار السنة)أحد األمثمة العديدة عمى ذلؾ ىك ق اـ  46

منكىاً بأنو الشريط األكؿ ليذه المجمكعة كناف ًا أؼ أشرطة سابق " را ات الحق"أسماه 
لمعاناة المسمميف في "دق قة بالكرة  30مدتو يبدأ الشريط الذؼ تبمغ . ُنسبت ال و

مالحكبة بالكت مكاعع إسالم ة، كتال ذلؾ آ ات مف القرآف بمالاحبة ب اف " العراؽ
بعد ذلؾ تـ عرض قائمة باليجمات التي قامت بيا . افتتاحي ألقاه أمير التنظ ـ

ف ثـ الكرًا لمقاتمي 2004( يناير)ككانكف ثاني  2003( مايك)المجمكعة بيف أ ار 
مسمحيف، كأجزاا ممنتجة لعمم ات المجمكعة العسكرية، كتبرير مفالل اغت اؿ 

مكاطنيف مف جنس ات أمريك ة، كاسبان ة، ككند ة، كبريطان ة مدعيف بأنيـ أعضاا 
عرض لقبر جماعي  حكؼ، كفقًا لممزاعـ الكاردة في الشريط . مف مخابرات تمؾ الدكؿ

 ك ة نفسيا لخفض األعداد المعمنة لمخسائر جثث جنكد أمريكييف دفنتيـ القكات األمر
األمريك ة، كأخيرًا ب انات مسجمة مف قبل خمسة شيداا  شرحكف فييا تضح اتيـ 

سرا ا الصضب )أنتجتو ( الذركة)ىناؾ مثاؿ آخر ىك شيرط فيديك أطمق عم و . المقبمة
ر إلييا في دق قة تقريبًا كيتككف مف مكاد مماثمة جدًا لتمؾ المشا 40مدتو ( اإلسالمي

. الشريط السابق
أطمقت الدعا ة التي رافقت قطع رأس ن ككاس بيرغ كالفيمـ الذؼ الكر ىذه  47

، مكجة مف اختطاؼ الرىائف كقتل 2004( مايك)أ ار  11العمم ة كتـ عرضو يـك 
تـ تالكير عمم ات قطع (. فالعراقيكف ظمكا ىـ الضحا ا منذ بعض الكقت)األجانب 

عت عمى كسائل اإلعالـ، ككانت إحدػ أفظع الحاات الرؤكس عمى أشرطة كز
تالكر عمم ة قطع رؤكس عماؿ نيبالييف، كقد تـ تالكيرىا عمى شريط فيديك مف 

ىيئة العمماا )ككانت المشاىد كحش ة لمصا ة أدانتيا ( ج ش أنالار السنة)قبل 
كىي منظمة دين ة س اس ة كانت تمتنع حتى ذلؾ الكقت عف إدانة عنف ( المسمميف
. 2004( أغسطس)آب  www.aljazeera.net ،31راجع . المتمرديف

 .www)كخالفًا لممكاقع المنتسبة لحزب البعث 

albaathalarabi.org ،www.al-moharer.net)(48) فإف المكاقع ،
التي كانت تديرىا المجمكعات اإلسالم ة كانت تحكؼ معمكمات محددة 

كبرزت غرؼ الحكار اإلسالمي عمى اإلنترنت . استمراريجرؼ تحديثيا ب
ككانت . تدريج ًا باعتبارىا منتد ات ىامة لممناقشات كالمجادات العن فة

ىذه التطكرات إرىاالات لمس طرة اإلسالم ة التدريج ة عمى المعارضة 
. 49المسمحة ككل

مع مركر الكقت، كنتيجة لممنافسة الحادة، اختفت المجمكعات الالصيرة 
ألقل فعال ة أك اندمجت في مجمكعات أكثر نجاحًا كاستقرارًا كىيبة مثل ا

كما . تنظ ـ القاعدة، كج ش أنالار السّنة، كالج ش اإلسالمي في العراؽ
حتى كانت المجمكعات التي بدأت كتشكيمة مف  2005أف حل عاـ 

. 50الخال ا المعزكلة قد أالبحت مجمكعة شبكات كاسعة كمتطكرة

تطكر كالمركزية العال ة لممتمرديف بعدة طرؽ، ظير المستكػ الـ
فالمجمكعات األكثر أىم ة أنشأت في كل منيا قسمًا فرع ًا بتسم ات مثل 

مكرسة إلدارة تدفق ( مكتب إعالمي، قسـ إعالمي، كتيبة إعالم ة)
، 51المعمكمات كمعالجة المعمكمات التي تردىا مف أقساميا العسكرية

 

 
كانكف الثاني باستثناا  31تـ الكالكؿ إلى ىذه المكاقع عمى اإلنترنت مؤخرا في  48

www.albaathalarabi.com كالذؼ تـ تعم قو أك إغالقو .
فعمى . كانت المجمكعات اإلسالم ة فعالة لمصا ة في استخداـ مالادر اإلنترنت 49

المثاؿ كانت المجمكعات األقرب لمشبكات العابرة لمقكم ات كالشبكات السمف ة  سبيل
، كانت أكؿ مف تبنى استراتيج ة (بالتحديد تنظ ـ القاعدة كج ش أنالار السنة)

الكاقع أف السمفييف عمكمًا، سكااًا كانكا جيادييف أـ ا، . اتالاات ترتكز إلى اإلنترنت
مثل النالكص الفقي ة أك )ة في المعمكمات اليامة قد تحكلكا إلى اإلنترنت لممشارؾ

كلممساعدة في إجراا ااتالاات بيف أعضاا ىذه الشريحة الالصيرة ( المكاعع
حتى قبل سقكط النظاـ البعثي كانت قد تأسست اتالاات . كالمشتتة مف المسمميف

 كنظرائيـ( خالكالًا في الفمكجة)عبر اإلنترنت بيف العمماا السمفييف العراقييف 
. األجانب مما سيل، كما  قاؿ، ااتالاات التي تمت احقًا مع المجمكعات الجياد ة

( مايك)الفمكجة أ ار . مع محمل زائر لمعراؽ بالفة مختمفةمقابمة كرا سز جركب 
2003. 

مثاًل )قاـ تنظ ـ القاعدة، بشكل خاص، بدمج مجمكعات الصيرة عديدة منيا  50
 2004كالتي أعمنت في أكاخر عاـ ( التكاليمجمكعتي عمر كالقعقاع كبعقكبة عمى 

ثكرة العشريف مف )اندمجت مجمكعة . 2005( سبتمبر)كفي أيمكؿ . كائيا لمزرقاكؼ 
-كىي بحد ذاتيا مجمكعة ميمة كانت تضـ عدة مجمكعات الصيرة أخرػ ( -تمكز  
 (.حركة المقاكمة اإلسالم ة في العراؽ)مع 

بإالدار ب انات دكرية، تالف  أخذت بعض المجمكعات، عمى سبيل المثاؿ، 51
. فييا عمم اتيا العسكرية تصطي غالبًا مناطق كاسعة مف البالد

http://www.alchahed.net/
http://www.basrah.net/
http://www.uruknet.info/
http://www.iraqpatrol.com/
http://www.al-moharer.net/
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كما أالبح ىناؾ . 52في كل منيا كالعمل بمثابة الناطق الرسمي
تـ تكميف لكاا عمر ( تنظ ـ القاعدة)تخالص عسكرؼ أكبر، فضمف 

( ألخطر أفراد فيمق بدر)رسم ًا بإجراا التحريات كعمم ات المراقبة 
ج ش الطائفة )، في حيف تـ تكميف كحدة مف 53كالقضاا عمييـ

 ضًا كما بدأ  ظير أ. 54باعتقاؿ رىائف مف غير الصربييف( المنالكرة
حيث تكلت )تخال ص مناطق العمم ات سكاًا داخل المجمكعات 

محددة مسؤكل ة العمم ات في مناطق محددة، " كتائب"أك " ألك ة"
أك بالتنسيق بيف المجمكعات كالتي مارس ( مخالالة ليا حالرياً 

. 55بعضيا الس طرة عمى المناطق المتكاجدة فييا بحكـ الكاقع

فإذ أالبحت المالداق ة ىاجسًا  حدثت تصييرات أخرػ بالكرة مكازية،
أكثر أىم ة، أخذت المنظمات بالتكقف عف إالدار الب انات المبالغ 

فييا، كبدأت المجمكعات تيتـ باتخاذ ىك ات محددة مستخدمة شعارات 
كانت  2005كبحمكؿ عاـ . مميزة، كأساليب مستقمة في تقد ـ ب اناتيا

أخذت  كأخيراً . 56تكزع بشكل منتظـ PDFىناؾ الحف بنماذج 

 

 
 ( –أبك م سرة العراقي)جم ع ب انات تنظ ـ القاعدة يتـ تكق عيا مف قبل  52

 .مسؤكؿ القسـ اإلعالمي
فيمق بدر، الذؼ أعيدت تسميتو بحيث أالبح  طمق عم و منظمة بدر، ىك  53

يرىا المجمس الش عي األعمى لمثكرة اإلسالم ة في العراؽ الذؼ مجمكعة ميم ش ا يد
طبقًا لب اف فيمق بدر الذؼ ادعى ف و .  عتبر اعبًا مركزيًا في العمم ة الس اس ة

 24المسؤكل ة عف اليجمات المتزامنة عمى فندقي فمسطيف كشيراتكف في بصداد يـك 
ة مشتركة مف قبل لكاا ، فإف العمم ة قد تمت بالكر2005( أكتكبر)تشريف أكؿ 

فنادؽ في "راجع ". كىك ككماندك انتحارؼ "، كالبراا بف مالؾ RPGىجكمي، كلكاا 
الخدمات الالحف ة لمقكات ". بصداد تتعرض ليجمات بالالكاريخ كالس ارات المتفجرة

. 2005( اكتكبر)تشريف أكؿ  24األمريك ة، 
الًا في أخذ الرىائف رغـ أف كل مجمكعة رئ س ة تدعي بأف لدييا لكاًا متخص 54

تشريف " جامع"راجع ]كأف القرار بذلؾ يتـ بطريقة منظمة مف قبل مكتبيا الس اسي 
، فإف ىناؾ أسبابًا قك ة تدعك لمشؾ بأف ىناؾ بعض عمم ات [2005( نكفمبر)ثاني 

 .ااختطاؼ عمى األقل تتـ بالكرة عشكائ ة كانتيازية
ة ىامة قامت بترتيب مع شخال ة عراقيمقابمة أجرتيا كرا سز جركب  55

، 2005كأكائل عاـ  2004المقااات بيف الالحفييف كالمتمرديف خالؿ عاـ 
 .2005( أغسطس)آب 

، ف ما "ذركة سناـ اإلسالـ"مطبكعة  2005أالدر تنظ ـ القاعدة في أكائل عاـ  56
 1في ( الجبية اإلسالم ة لممقاكمة العراق ة)عف ( جامع)الدر العدد األكؿ مف 

راجع أ ضًا ". جياد كاحد. العراؽ كفمسطيف: "، تحت شعار2005( يكليك)تمكز 
كمطبكعتي " الج ش اإلسالمي في العراؽ)التي  الدرىا " الفرساف"مطبكعة 

". ج ش أنالار السنة"الالادرتيف عف " حالاد المجاىديف"ك" األنالار"

مجمكعات المتمرديف تمجد كل منيا قادتيا مبرزة بالتفاليل كل عمل 
.  قكمكف بو كتعرض الكرىـ عمى ممالقات

خالالة القكؿ أنو، كبمركر الكقت، أالبح الالعبكف األبرز بيف 
المجمكعات المسمحة ك انات كبيرة تعرؼ بعضيا البعض كتتالل ببعضيا 

عة المياـ بما  عكس، ف ما كما تـ بالكرة غير رسم ة تقس ـ طبي. البعض
، فاختص تنظ ـ القاعدة 57يبدك، ااختالفات في األكلك ات كالمكارد

بعمم ات التفجيرات اانتحارية ضد القكات األمريك ة ف ما استيدؼ ج ش 
أنالار السنة كج ش الراشديف بالكرة رئ س ة أفراد قكات األمف العراق ة 

ف التنسيق كالتكافق بدأت كمع مزيد ـ. 58كآخريف ممف  طمق عمييـ عمالا
لـ يتـ كل ذلؾ بسالسة . 59أ ضًا الب انات المشتركة كالعمم ات المشتركة

طبعًا فقد انخرطت المجمكعات في مناقشات ساخنة بل كأح انًا مكاجيات 
. مسمحة في حيف أف التكحد التكت كي كاف يخفي تكترات عم قة

التحاد ا(: 2005أواسط   –2004أواسط )المرحمة الثانية . ب

منذ البدا ات األكلى، عمم ًا، أكدت مجمكعات المتمرديف عمى الحاجة 
، كقد ساعدت سمسمة مف األخطاا 60إلى إضفاا الشرع ة عمى أعماليا

 

 
. راجع أ ضًا، ما كل ا سنستادت كج فرؼ كايت، مالدر سابق 57
متخالص مف جانبو بمياجمة ( سالمي في العراؽالج ش اإل)يبدك أف  58

. القكافل العسكرية
فعمى سبيل المثاؿ تـ اإلعالف . ب انات مشتركة كيذه أالبحت تتكرر كثيرًا اآلف 59

أبريل  21بالكرة مشتركة عف اليجـك الذؼ كقع عمى طائرة ىميككبتر أمريك ة يـك 
( المجاىديف ج ش)كأعمنت المسؤكل ة عنو كل مف مجمكعة  2005( ن ساف)

 10فإف ىجـك يـك ( جامع)كطبقًا لالح فة (. الج ش اإلسالمي في العراؽ)كمجمكعة 
الج ش )ضد مدرعة أمريك ة في المكالل تـ بالمشاركة مع ( أكتكبر)تشريف أكؿ 

أالدرت خمس  2005( نكفمبر)تشريف ثاني  27كفي (. اإلسالمي في العراؽ
ـك القكات األمريك ة عمى الرمادؼ، مجمكعات لممتمرديف ب انًا مشتركًا حكؿ ىج

حركة المقاكمة اإلسالم ة في العراؽ، حركة جامع، الج ش )كالمجمكعات الخمس ىي 
( يناير)كانكف الثاني  5كفي (. اإلسالمي في العراؽ، ج ش المجاىديف، كج ش دمحم

ب انًا ( الج ش اإلسالمي، ج ش المجاىديف، كج ش دمحم)أالدر كل مف  2006
كا ف و بشدة عمى تكثيف اليجمات باعتبارىا كاجبًا دين ًا قبل احتفاات عيد مشتركًا حث

. األضحى
كىي مجمكعة لـ تعمر طك اًل ك كاد ا ( الجبية الشعب ة لتحرير العراؽ)نشرت  60

 2003( أغسطس)آب  10الالادر في ( األسكار) عرفيا أحد، نشرت في عدد 
 ة الكاممة عف عمم اتيا العسكرية ضد تحمميا لممسؤكل ة الشرع"تالريحًا أعمنت ف و 

كبحمكؿ تشريف . انطالقًا مف عدـ شرع ة الصزك" أمريك ة –قكات ااحتالؿ األنجمك 
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فبينما تنامى الصضب . ارتكبتيا قكات التحالف عمى تسييل ىذه الميمة
كاإلحباط بيف العراقييف بدت أعداد متزايدة منيـ راغبة في إعطاا 

في ىذه الفترة األكل ة كانت شريحة . 61قاكمة المسمحة منفعة الشؾالـ
كبيرة مف السكاف تعتبر قكات التحالف كمقر األمـ المتحدة كالسفارة 

كقد كاف العنف الذؼ ينتج عف خسائر في . 62األردن ة أىدافًا مشركعة
تمييزًا لو عف المقاكمة ( إرىاب أجنبي)الفكؼ العراقييف يكالف بأنو 

كفي حيف أف حركة التمرد لـ تنجح في إيجاد قاعدة جماىيرية . الكطن ة
عريضة ليا فإف تمؾ األ اـ المبكرة شيدت ذركة التأييد الشعبي، كىناؾ 

. حدثاف  فسراف، بشكل خاص، ىذا النجاح

في  2003( د سمبر)أكًا، ساعد اعتقاؿ الداـ حسيف في كانكف أكؿ 
شنكف كفاحًا ن ابة عف تخم ص المقاكمة مف الكرة مقاكمي حرس مؤخرة ؼ

مف ناح ة ظاىرية أعطى اعتقالو زخمًا متجددًا لممقاكمة، . نظاـ محتقر
حيث أكضح عدـ عالقتيا بنظاـ البعث كدعـ تكجياتيا الكطن ة كالقكم ة 

كما أدػ ذلؾ إلى تسييل التقارب بيف حركات . الجياد ة/ كالدين ة
لتي كانت تعادؼ ق اـ المقاكمة كالشبكات الجياد ة العابرة لمقكم ات كا

شراكة مع بقا ا نظاـ عمماني ىرطقي كالذؼ االبح باإلمكاف اآلف تسخير 
. 63تسخيرًا تاماً ( المال ة كالبشرية)مكارده 

مقركنًا باليجـك  2004( أبريل)ثان ًا، رفع حالار الفمكجة في ن ساف 
التأييد الشعبي ( ج ش الميدؼ)الشديد ضد ميم ش ات مقتدػ الالدر 

المسمحة بدرجة كبيرة في نفس الكقت الذؼ كانت تشتد ف و  لممقاكمة

 

 

كانت مجمكعات التمرد تكزع المنشكرات في المساجد مبررة  2003( نكفمبر)ثاني 
. بالمفيـك الديني" مرتديف"عمى أسس دين ة معتبرة إ اىـ " العمالا"قتل 

ك تشريف ثاني ( أكتكبر)، بصداد، تشريف أكؿ ت كرا سز جركبمقابال 61
. 2003( نكفمبر)

كاف ىناؾ سخط كاسع عمى األمـ المتحدة كاألردف لمدكر . المالدر السابق 62
الذؼ قاما بو خالؿ فترة الحظر في التسعين ات حيث جرػ ذلؾ بإشراؼ األمـ 

 .ؽالمتحدة بينما استفادت األردف مف الحظر عمى حساب العرا
 Ordinary”،"المقاكمة العراق ة: محاربكف عاديكف : "راجع مكلي بينصياـ 63

Warriors: The Iraqi Resistance”, Vanity Fair, June 2004.  فانتي
أسيـ اقتراف مياراتيـ المختمفة كشبكات عالقاتيـ مع المزاكجة بيف . 2004فير، 

سيامًا كبيرًا في رفع قدرات التطمعات التحررية الكطن ة كالجياد ة، أسيـ كل ذلؾ إ
فيي تضع : العمم ات اانتحارية مثاؿ حي عمى ذلؾ. ككفااة حركات التمرد

كالخبرة التكت ك ة كالدعـ ( اانتحارييف أنفسيـ)المالادر المتكفرة لمجيادييف 
 .المكجستي مجتمعة في يد المتمرديف العراقييف

كبالنسبة لممقاكمة كاف تزامف القتاؿ . 64الخيبة مف سير العمم ة الس اس ة
، مع المالاعب التي كاجيتيا قكات التحالف في إخضاع 65في الفمكجة

ميم ش ا الالدر، كالتعاكف الكثيق بيف المقاتميف السّنة كالميم ش ات 
كثير مف العراقييف اعتبركا ذلؾ تجسيدًا . ثابة ىبة مف هللا، بـ66الش ع ة

لمقاكمة كطن ة بطكل ة تتجاكز الطائف ة س ككف مف شأنيا استعادة 
. 67الكرامة الكطن ة

لـ تدـ الفترة الذىب ة لحركة التمرد طك اًل، فخالؿ أساب ع قميمة انتيى 
نكب سئمـ كفي الج. 68التعاكف بيف ميم ش ات الالدر كالمقاكمة المسمحة

 

 
حكؿ كرا سز جركب لالطالع عمى خمف ة حكؿ ىذا المكضكع، رجع تقرير  64

 Iraq’s" عمى حد السكيف: التحكؿ العراقي: "27الشرؽ األكسط رقـ 

Transition: On A Knife Edge  ،27  2004( أبريل)ن ساف .
. قتل أربعة أمريكييف كألقيت جثثيـ في الفمكجة 2004( أبريل)ن ساف  31في  65

ة حالار كتفت ش كالتي بدأت كعممي" التالم ـ ال قع"أدػ الحادث إلى شف عمم ة 
بس طة ثـ تحكلت بسرعة إلى مكاجية عن فة بيف المتمرديف كالمارينز عندما تبيف 

أف المقاكمة داخل المدينة كانت أشد مما كاف متكقعًا مع اختفاا قكات الشرطة 
كالكحدات العسكرية العراق ة، كقد نتج عف العمم ة حشد العديد مف العراقييف في 

 .الفكؼ المقاكمة
 ,Zeinab Naji, “Combat Training, Courtesy of Fallujah، أنظر (66)

Volunteers from the Sunni Resistance Stronghold are 

Teaching Shia Militants how to Fight”, IWPR Iraqi Crisis 

Report, no. 80,-24  2004آب. 
كرة التي أسيـ التأييد العمني الذؼ أظيره الش عة لممتمرديف في رسـ ىذه الص 67

المؤتمر "راجع، عمى سبيل المثاؿ الب اف الالادر عف . احتضنيا المتمردكف بميفة
كالمكقع مف آ ة هللا أحمد حسيف البصدادؼ كجكد " التأس سي الكطني العراقي

زيادة عمى ذلؾ، فخالؿ الفترة . 2004( مايك)أ ار  14الخالالي، القدس العربي، 
داث في الفمكجة كمنطقة الجنكب الش ع ة فإف القاليرة التي تزامف فييا كقكع األح

العمم ات المسمحة تركزت عمى قكات التحالف بدًا مف أىداؼ أخرػ أكثر إثارة 
ساعد ىذا أ ضًا في اعطاا شرع ة لممقاكمة، كفي ذلؾ  قكؿ مكظف في . لمجدؿ

إني أؤيد أؼ ىجـك ضد القكات األمريك ة كأرفض أؼ ىجـك ينتج : "كزارة الداخم ة
الكا ات المتحدة تحاكؿ تشك و المقاكمة العراق ة بكالفيا بأنيا . مقتل عراقييف عنو

مقابمة ". إنيـ عراقيكف شجعاف: مكال ة لالداـ أك بعث ة أك إرىاب ة، كأنا أقكؿ ليـ
. 2004( مايك)، بصداد، أ ار كرا سز جركب

 فقد سعى مدربكف ( ج ش الميدؼ)طبقًا لمالدٍر غطى ىذه األحداث كعاش مع  68
تـ إرساليـ مف الفمكجة بكل إمكاناتيـ لتدريب ميم ش ات الالدر عمى الميارات 

فمثاًل يختمف الكضع عند إطالؽ القذائف مدافع الياكف مف  –العسكرية األساس ة 
المدربكف كانكا يركف أنيـ . عمى سطكح المباني عنيا عندما تطمق مف األرض
مقابمة كرا سز . بركف بدائييف تماماً يبددكف كقتيـ بمحاكؿ تدريب رجاؿ ميم ش ات  عت

أضعف إعداـ ستة سائقيف ش عة لشاحنات تحمل . 2005( مايك)، أ ار جركب
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العراقيكف سريعًا ااشتباكات المتكاالمة كالتي اعتبركىا عق مة الجدكػ أك، 
التفكؽ المشار إل و أعاله لدػ المقاكمة المسمحة . أسكأ مف ذلؾ، مضرة

نجـ عنو ازد اد الممارسات الكحش ة مما أثار سخطًا شعب ًا عارمًا بما في 
مكجة خطف الرىائف،  أدت. 69ذلؾ بيف المتعاطفيف سابقًا مع المقاكمة

، كا عداـ مكظفي 70(سكاًا تـ تالكيرىا بالفيديك أـ ا)كقطع الرؤكس 
، كاليجمات اانتحارية ضد المدنييف 72، كالقتل في الشكارع71الحككمة

الباحثيف عف فرص عمل في األجيزة األمن ة، إلى إحداث تصيير جكىرؼ 
 ات السن ة كمع تنامي القناعة بأف الميم ش. في قناعات الرأؼ العاـ

 

 

أ ة آماؿ بدكاـ تحالف عسكرؼ  2004( يكنيك)إمدادات إلى الفمكجة في حزيراف 
. سني –ش عي 

أثار إعداـ مكظفة اإلغاثة البريطان ة مارغريت حسف، بشكل خاص، است ااًا  69
.   2004( أكتكبر)تشريف أكؿ  24راجع األسكشييتيد برس، . كاسع النطاؽ شعب اً 

كأكائل  2004تكاثرت حاات قطع الرؤكس بدرجة غير عاد ة في أكاخر عاـ ( 70
يتضح ذلؾ مف عدد أشرطة الفيديك التي تـ تكزيعيا، كمع ذلؾ فيذه . 2005

الرؤكس حالة قطع : "راجع ما كل جكرجي. األشرطة ا تدؿ عمى القالة كاممة
 Michael–( أكتكبر)تشريف أكؿ  10ركيترز، " معتادة اآلف لألطباا العراقييف

Georgy, “Beheadings now routine for Iraqi 

Pathologist”2004 .
راجع تـك . نمت ىذه الظاىرة أ ضًا بالكرة مذىمة، خالكالًا في المكالل 71

الحف نايت ". اللفقداف أركاح كثيرة مف عمم ات القتل في المك: "اسيتر
خالؿ ىذه الفترة أقاـ المتمردكف حكاجز . 2005( يناير)كانكف ثاني  23رايدرز، 

جنكب بصداد كأعدمكا كل " مثمث المكت"تفت ش خاالة بيـ، كبشكل ممحكظ في 
مع مكظف مقابمة أجرتيا كرا سز جركب . مف تبيف ليـ أنو مكظف حككمي

( فبراير)شباط . ق الكظ ف ةحككمي نجا مف المكت عندما استطاع إخفاا الفت
2005 .

قتل  2005( يناير)في كانكف الثاني ( تنظ ـ القاعدة) ظير فيمـ فيديك مف  72
ثـ أخذ المقطة، ف ما يبدك، كبطريقة مقالكدة لمتأكيد عمى . رع مزدحـاضابط في ش

أف ىناؾ حركة كث فة لمس ارات في خمف ة الالكرة كأف القتل قد تـ عمنًا أماـ 
. الجم ع

، فقد ازدادت حالة ااستقطاب بالكرة 73تستيدؼ الش عة بشكل مقالكد
. 74كبيرة، قاطعة الطريق فعم ًا عمى أؼ إمكان ة لق اـ تحالف بيف الطكائف

فاقمت الممارسات المثيرة لمجدؿ أ ضًا مف التكتر في الفكؼ المتمرديف 
يترددكف عمكمًا كرغـ أنيـ . أنفسيـ إضافة إلى التكتر بينيـ كبيف مؤيدييـ

في ااعتراؼ بردكد الفعل التي تثيرىا أعماليـ كعجزىـ عف حشد الرأؼ 
لقد . العاـ فإف التأثير الناتج عف ىاتيف الناحيتيف يبدك كاضحًا في كثائقيـ

أبدت جم ع الحركات قمقيا حكؿ شرعيتيا في الكقت الذؼ كانت تطمق ف و 
، 75ػ الدػ كبيرًا ككاسع النطاؽااتيامات بالبربرية كالفساد كالطائف ة تمق

 2004كذلؾ عمى الرغـ مف أف ىذه الحركات انخرطت منذ أكاسط عاـ 
في مجادات حادة حكؿ ك ف ة ااستجابة كانتياج  2005حتى أكاسط عاـ 

كقد كشفت انتخابات كانكف الثاني . 76تكت كات مختمفة بل كغالبًا متناقضة
كاستحثت معارضة ، 77بشكل خاص، عف شركخ عم قة 2005( يناير)

، كدفعت بعض الحمفاا السابقيف لمنأؼ بنفسيـ 78شعب ة استمرار العنف
كرغـ أف جم ع حركات التمرد دعت إلى المقاطعة، فإف بعضًا منيا . بعيداً 

كقد قاـ عدد مف . فقط استيدفت قالدًا أؼ جية كانت طرفًا في ىذا الشأف
كجيات المقاكمة المسمحة، القادة السّنة البارزيف، الذيف قطعكا عالقتيـ بت

 

 
بتسريب رسالة غير مكثقة  2004( فبراير)شباط  8قامت الكا ات المتحدة في  73

منسكبة إلى الزرقاكؼ إلى جريدة نيكيكرؾ تا مز، يمـك فييا ش عة العراؽ انح ازىـ 
كقد تبعيا مباشرة ىجـك مذىل ضد مدنييف ش عة في بصداد . ضد المجاىديف

كفي كقت احق . 2004( سمار)آذار  2ككربالا خالؿ احتفاات عاشكراا يـك 
راجع، . مف تمؾ السنة كاف ىناؾ تقارير متزايدة حكؿ ىجمات تستيدؼ الش عة

. 2004( نكفمبر)تشريف الثاني  23مثاًل، كاشنطف بكست، 
، 2003( أكتكبر)، بصداد، تشريف أكؿ مقابالت أجرتيا كرا سز جركب 74

. 2004( سبتمبر)كأيمكؿ 
اعترافات لمتمرديف معتقميف تـ إعدادىا   قاؿ بأنو كاف ىناؾ تأثير كبير 75

اعترافات تظير انتشار : "راجع ماغي ما كل. جيدًا كعرضت عمى التمفزيكف 
. 2004( نكفمبر)تشريف ثاني  7األسكشييتد برس، " اإلرىاب في العراؽ

إحدػ النقاط الرئ س ة في الجدؿ تمحكرت حكؿ ما إذا كاف ينبصي أف  ككف  76
. ىـ األىداؼ الرئ س ة" ئيـعمال"أك " الالميبيكف "

رفضت سفؾ الدـ العراقي رغـ اعتبارىا أف اانتخابات غير ( جامع)رغـ أف حركة  77
شرع ة، فقد كاالل تنظ ـ القاعدة قطع رؤكس المرشحيف كالعامميف في أجيزة 

مجمكعة مقاكمة عراق ة ترفض استيداؼ : "راجع سمير حداد. اانتخابات عمى السكاا
. 2005( يناير)كانكف ثاني  27اـ أكف ايف، ، إس"اانتخابات

العراقيكف  شيدكف تحكًا في السمكك ات منذ : "راجع مثاًل داكغ سترؾ 78
 7كاشنطف بكست، ". اانتخابات كثمة اعتقاد بأف المزاج يتحكؿ ضد التمرد

. 2005( فبراير)شباط 
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في ىذا الكقت تقريبًا ظيرت . 79بإبداا قمقيـ حكؿ ااستراتيج ة السائدة
تقارير مكثكقة حكؿ معارؾ ضارية بيف المجمكعات األكثر اعتداًا 

، في حيف كانت القكات األمريك ة ترقب 80كالمجمكعات األكثر تطرفاً 
. 81الكضع دكف تدخل

ت كيذه باعتبارىا نذيرًا بتشظ ات كاف ىناؾ ميل لمنظر إلى تكترا
مع ذلؾ، كمع كل الخالفات التي ا  مكف إنكارىا بيف . متنام ة كنيائ ة

المجمكعات فإف ما يمفت اانتباه أنو في أكقات ااحتكاؾ الشديد بينيا 
فإف ذلؾ ا يؤدؼ إلى إحداث شركخ بيف حركات التمرد بل إنو يؤدؼ 

األقل بالمصة المستخدمة بينيا،  إلى زيادة التماسؾ بينيا، كلك عمى
. كسرعاف ما تختفي دائل النزاع أك الخالفات مف المشيد العاـ ليا

كبحكـ تميف حركات التمرد لمشرع ة كخكفيا مف نزاع داخمي منيؾ فقد 
التقت حكؿ خطاب إسالمي كاستندت بالكرة رئ س ة إلى العمماا 

جيادىا عمكمًا  إلقرار مشركع ة( أؼ المفكريف الدينييف)السمفييف 
كلـ تمجأ المجمكعات، في . كأشكاؿ محددة مف السمكؾ بشكل خاص

مسعاىا في ىذا الشأف، إلى شخال ات بس طة غير معركفة تعرؼ أنيا 
ستبارؾ تكجياتيا بل سعت إلى الحالكؿ عمى آراا فقياا مرمكقيف 

. 82الادقكا عمنًا عمى مشركع ة مقاكمتيـ

 

 
عراؽ، كىك قاـ أحد أبرز رجاؿ الديف السنة في اؿ 2005( أبريل)ن ساف  1في  79

آخريف مف رجاؿ الديف البارزيف بتكق ع فتكػ تحث السّنة  64أحمد السامرائي، مع 
لـ  الدر عف ىيئة عمماا المسمميف سكػ . العرب عمى اانضماـ لمحرس الكطني

يكنايتد برس . إنكار جزئي ليذه المعمكمات كىك ما  عكس ازدكاج ة في ىذا الشأف
 .2005( أبريل)ن ساف  2إنترناشكناؿ، 

مع مكظف في منظمة غير حككم ة لو مقابمة أجرتيا كرا سز جركب  80
 .2005( يكنيك)الالت جيدة في األنبار، حزيراف 

 2005( مايك)أ ار  8راجع، عمى سبيل المثاؿ، لكس أنجمكس تا مز،  81
. 2005( مايك)أ ار  29ككاشنطف بكست، 

يل المثاؿ، ب انًا أالدرت مجمكعة مف العمماا السعكدييف المعركفيف، عمى سب 82
. 2005( يناير)يدعـ المقاكمة كذلؾ قبل أساب ع قميمة فقط مف انتخابات كانكف ثاني 

لـ  كف ىؤاا أبدًا منشقكف يتبعكف لشبكات جياد ة سرية بل كانكا عمماا ديف 
رجاؿ ديف سنة بارزكف يدعكف العراقييف إلى تكحيد "راجع . معترؼ بيـ رسم اً 

( سبتمبر)أيمكؿ  24المراقب العربي ". اة األمريكييفالفكفيـ ضد إرىاب الصز
. 2004( د سمبر)كانكف أكؿ  8-2راجع أ ضًا األىراـ . 2004

، كتميل 83ف إلى نفس السكر القرآن ةالمجمكعات األكثر نشاطًا تحتكـ اآل
الذؼ تعتبر )إلى تفسير األحداث الحال ة مف خالؿ المنظار الالميبي 

كتستشيد بأحداث كشخال ات ( الكا ات المتحدة أحدث مظير لو
معركة حطيف في العالر اإلسالمي األكؿ، )دين ة / أسطكرية

كىما  كالشخال ات البطكل ة مثل الالح الديف محرر القدس، كالقعقاع؛
كما يربط المتمردكف (. مف المقاتميف المسمميف األكائل، كما إلى ذلؾ

الحرب في العراؽ بكفاٍح أكسع، ن ابة عف المسمميف، مع تركيز خاص 
تنامي اليك ة الطائف ة لحركات التمرد . عمى النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني

ؼ كالطب عة  مكف عزكه إلى عكامل عدة، منيا انعزاؿ الجميكر العربي السف
، كىي 85، كعمم ات مقاكمة التمرد84الطائف ة لكل مف العمم ة السمم ة

عكامل ميمة كلكف ينبصي عدـ إىماؿ العامل المتمثل في دكر المرجع ات 
معظـ المقاتميف ىـ مف العرب السنة كالفتاكػ الدين ة تالدر عف . الدين ة

ـ أنيا تكاالل رغ–فقياا السمفييف، كنتيجة لذلؾ فإف المقاكمة المسمحة 
فإنيا تالبح بالكرة متزايدة سن ة  -الزعـ بأنيا تتبنى ىك ة تعدد ة الطكائف

ل س ىناؾ دليل عمى أف فقياا الش عة قد تـ في أؼ كقت المجكا . خالالة
كمف الكاضح أف مقاربة معظـ األسئمة . إلييـ طمبًا لمنال حة أك الفتكػ 

يف العزؿ الذيف يجدكف بما في ذلؾ ك ف ة التعامل مع المدني -الجكىرية 
يجرؼ تفسيرىا بمكجب المفاى ـ السن ة  –أنفسيـ بيف النيراف المتقاطعة 

تبعًا لذلؾ . لمجياد، خالكالًا فكرة المحاسبة عمى الن ة كل س عمى النتائج
فإف الخسائر في الفكؼ المدنييف مبررة طالما أف اليجـك مكجو لمعدك 

 

 
يجرؼ ااحتكاـ باإلجماع إلى اآل ات المذككرة أرقاميا تال ًا، كجم عيا تدعك  83

اآل ات )البقرة  –المسمميف إلى محاربة الكفار كالدفاع عف اإلسالـ ضد الممحديف 
(. 13-10)القدر ( 24، 5التكبة )؛ (41-39)؛ الحج (215-216، 191-193

ماذا تستط ع )بعنكاف  34حكؿ الشرؽ األكسط رقـ راجع تقرير كرا سز جركب  84
 42، كتقرير2004( د سمبر)كانكف أكؿ  22( الكا ات المتحدة أف تفعل في العراؽ؟

 .2005( حزيراف)يكنيك  8، (ا تستعجمكا الدستكر: العراؽ: )بعنكاف
أدػ الفيـ الخاطئ في البدا ة لنظاـ الداـ حسيف بقكات التحالف إلى تكقع  85

كالذؼ " )المثمث العربي السني"استقباؿ عدائي ليا في المنطقة التي  طمق عمييا 
لى تبني سمكؾ ىجكمي أشد بكثير مما ىك ( حدثت ف و في الكاقع اقل ااشتباكات كا 

حقيق نبؤٍة ذات ة، إلى إثارة السخط كالتأييد أدػ ذلؾ، كفي نكع مف ت. في الجنكب
كما أف المجكا في فترة احقة إلى . لحركة التمرد، كىي حالة كاف مف الممكف تجنبيا

استحداث قكات ش ع ة ككرد ة لمكاجية المتمرديف قد لعب دكرًا أكبر في تعميق حالة 
رب كمفادىا أف عزلة سكاف المنطقة كترسيخ الفكرة التي تدكر في أكساط السنة الع

،  اليف راجع غايمز دكركنالكرة كبيتر ىارلنغ. ىناؾ حربًا طائف ة تشف ضدىـ
2005،Gilles Dorronsoro and Peter Harling, “Entre vision 

messianique et ajustements tactiques. La guerre américaine en 

Irak et en Afghanistan”, Politique Etrangère .
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ف ذلؾ، ففي حالة اختالط أكثر ـ. 86كل س لمسكاف العراقييف المدنييف
( التتارس)العدك مع المسمميف بقالد استخداميـ كدركع بشرية فإف قاعدة 

تسمح بشف ىجمات  سقط فييا ضحا ا مدنيكف، كُ عتبركف في ىذه الحالة 
. 87شيداا مثل قاتمييـ

امتد تأثير السمف ة إلى مجمكعة أبعد مف تمؾ التي تطمق عمى نفسيا 
القدرة عمى : فيد مف قكة الركابط الضع فةالسمف ة تست. 88ىذه الالفة

فمف ناح ة، . الربط بيف أناس ل س لدييـ شيا يذكر يتشارككف ف و
بس طة ك مكف " أفضل مسمـ"بل ك" المسمـ الجيد"تعتبر متطمبات 

تحق قيا بسيكلة حيث أف القاتل الجيادؼ يمبي شركط االتزاـ بالتقكػ 
ف التركيز ىك عمى تقميد ، كمف ناح ة أخرػ، كنظرًا أل89في الح اة

( األسالؼ)السمكؾ الشخالي كالمعايير األخالق ة لممسمميف األكائل 

 

 
أؼ مجمكعة مقاكمة مسمحة حتى اليـك مسؤكليتيا عف ىجـك استيدؼ لـ تعمف  86

المدنييف حالريًا، بما في ذلؾ اليجمات ضد الش عة، رغـ أف الزرقاكؼ استخدـ 
تعريف المتمرديف . راجع القسـ الثالث أدناه. كممات تشير إلى استراتيج ة كيذه
شارؾ بنشاط في بمف فييـ كل مف ؼ" العمالا"لممدنييف  ستثني جم ع أك معظـ 

مع ذلؾ فقد امتنعت معظـ . العمم ة الس اس ة التي ترعاىا الكا ات المتحدة
بمف فييـ المكظفيف )المجمكعات عف إعداـ أؼ مكظفيف مدنييف غير مسمحيف 

. ، كىي ممارسة تكررت في إحدػ المراحل(المشاركيف في تنفيذ عمم ة اانتخابات
، مف 2005( سبتمبر)دد أيمكؿ تـ شرح ىذه النظرية باستفاضة في ع 87

(. جامع)مطبكعة 
راجع مقابمة كرا سز . تـ تأكيد ذلؾ مف قبل مستشار األمف القكمي العراقي 88

كثيرًا ما ُتظير . 2005( سبتمبر)مع مكفق الرب عي، بصداد، أيمكؿ جركب 
أشرطة فيديك متمرديف يرتدكف المباس السمفي التقميدؼ كخالكالًا ما  طمق عم و 

الجياديكف األجانب لعبكا عمى . التي انقرضت فعم ًا في العراؽ( يلالسراك)
األرجح في البدا ة دكرًا إليام ًا لممتمرديف اآلخريف حيث ظيركا بمظير 

المحاربيف المسمميف األكائل مقمديف أزيائيـ كعاداتيـ كلكنيـ التزمكا أ ضًا 
المكر كالتضح ة مثل الشجاعة في المعركة ك)بمجمكعة مف الق ـ شبو العسكرية 

كقد أعد . كالتي تمعب دكرًا كبيرًا في الثقافة الشعب ة( بالنفس كنكراف الذات
المتمردكف شريطًا مطكًا كمتقنًا حكؿ ىذا المكضكع يخمط بيف مشاىد لمقتاؿ 

الدائر حال ًا في العراؽ كالكر مف مشاىد مأخكذة عف أفالـ تقميد ة تدكر حكؿ 
مقارنة بيف ماضي (: أجداد كأحفاد])ع مثاُل شريط راج. المراحل األكلى لإلسالـ

[. األمة اإلسالم ة كحاضرىا
لالحفي أجنبي بأنو ا  المي ( ج ش دمحم)اعترؼ أحد األعضاا الميميف في  89

. مالدر سابق. راجع مكلي بينصياـ. رغـ أنو ادعى بأنو عميق اإل ماف

فإف السمف ة في األساس ىي مبدأ س اسي كلذلؾ تتجنب القضا ا التي قد 
. 90تثير اانقسامات

في إشارة إلى عالر )مف الالعب اعتبار الدعكة إلى إعادة الخالفة 
، بيذا (النالر النيائي لإلسالـ مثالي بعيد لف  أتي قبل أف يتحقق

دعكة كيذه ا تنطكؼ بالتأكيد عمى نفس . المعنى، برنامجًا س اس اً 
المعنى كا عمى نفس النتائج التي يتضمنيا الكالف لبديل إسالمي عممي 

لقد تراجعت األىداؼ المعمنة لممقاكمة المسمحة . مممكس لمحككمة الحال ة
كىك تخم ص العراؽ مف : ت عم وحتى اآلف لتتركز عمى ىدؼ رئ س اتحد

 .عدا ذلؾ فكل شيا غامض. 91المحتل األجنبي

تقـك المحاججات الدين ة بالكرة رئ س ة عمى طب عة الكجكد األجنبي كالذؼ 
ك ميز الفقياا بيف ىذه .  عتبر في كقت كاحد غزكًا كاحتالًا كحربًا الميب ة

. مس ح ةالتي شاركت فييا قكات عرب ة غير  1991الحرب كحرب عاـ 
حركة التمرد الحال ة، عمى النق ض مف ذلؾ، تعتبر جيادًا دفاع ًا ييدؼ 
إلى حما ة ارض المسمميف ك عتبرىا عمماا المسمميف السّنة، عمى نطاؽ 

كاسع، فرض عيف عمى كل مف  ع ش تحت ااحتالؿ األجنبي إضافة 
 كىناؾ رفض كاسع لفكرة. (92)إلى ككنيا فرض كفا ة عمى جم ع المسمميف

. المجكا إلى ج ش غير إسالمي لإلطاحة بنظاـ طاغٍ 

سعى المتمردكف أ ضًا بمركر الزمف لتبرير بعض ممارساتيـ األكثر إثارة 
أخذت محاكـ دين ة مؤقتة تحاكـ . لمجدؿ أك، في بعض الحاات، لتنظ ميا

الرىائف كتكاجييـ بأدلة مختمفة ثـ تالدر أحكامًا عمييـ بعد تحقيق 

 

 
نو شرًا كنفاقا يرفض السمفيكف ببساطة النمكذج الس اسي األمريكي ك عتبرك 90

كيبرزكف التضاد بينو كبيف النمكذج النبكؼ المثالي الذؼ يتسـ بالعدالة 
. كالمساكاة

بأف التسي س المبكر لمجياد قد ( ج ش دمحم)يكضح عضك ينسب نفسو لحركة  91
أ ار  14الالادر في  63حكؿ العراؽ رقـ تقرير كرا سز جركب .  ككف ضارًا كخطراً 

كالتي ُينظر إلييا عمى ( تنظ ـ القاعدة)عة الزرقاكؼ بل إف مجمك. 2004( مايك)
نطاؽ كاسع بأنيا تسعى لفرض نظاـ حكـ عمى غرار نظاـ طالباف، قد حددت عمنًا 

مكاالمة الجياد الدفاعي، كا عادة العالر الذىبي لمخالفة : ثالثة أىداؼ مباشرة فقط
( سسات ضع فةكالذؼ ا  عادؿ جميكرية إسالم ة ألف الخالفة تضـ مؤ)اإلسالم ة 

راجع العدد اافتتاح . كالقضاا عمى المرتديف الذيف انضمكا عمى الفكؼ األعداا
. 2005( مارس)، آذار (لذركة سناـ اإلسالـ)
. فرض الكفا ة قد  قـك بو نفر مف المسمميف المتطكعيف باسـ الجم ع (92)
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بما في )عرض أدلة كيذه أشرطة فيديك معدة بعنا ة كيجرؼ . (93)مزعـك
كتكضح القكاعد الدين ة التي الدر ( ذلؾ بطاقات اليك ة أك ااعترافات

الحكـ عمى أساسيا نحك أساليب أقل إثارة لمجدؿ فقد أخذت اإلعدامات 
. مؤخرًا تتـ كفقًا لمتقاليد العسكرية كبشكل خاص استخداـ فرقة مف الرماة

ختفى فعم ًا تالكير ككالف مشاىد قطع الرؤكس ا2005خالؿ عاـ 
الذؼ كاف يتـ عمى نطاؽ كاسع، كالكاقع أف عمم ات قطع الرؤكس كانت 

. تقتالر رسم ًا عمى أفراد فيمق بدر

كما أف الجماعات المسمحة تنشر كتيبات كتضع قكاعد محددة لمعمل، 
، ففي ضكا الفكضى التي سادت كالسخط (94)مثل قكاعد معاممة السجناا

الشعبي المتنامي الذؼ اتسمت بو المراحل األكلى أخذت ىذه الجماعات 
لمدفاع عنيا بكضع قكاعد لممارساتيا مستخدمة أكثرىا شرع ة كقابم ة 

. (95)(الجيادآداب )كالتي تتفق مع أحكاـ الشرع ة اإلسالم ة 

–ىذا التقارب بيف مجمكعات المتمرديف كاانسجاـ المتزايد لخطابيا 
كممارساتيا ل س مطمقًا كل س، عمى األغمب،  -األقلظاىريًا عمى 

كيتراكح الطيف بيف المكف األكثر م اًل لمعركبة كالكطن ة مف جية . دائماً 
إا أنو، كخالفًا لمقناعة . كالمكف الجيادؼ الديني المتشدد مف جية أخرػ 

السائدة، فإف ىذه ا تعدك أف تككف في الكقت الحاضر اختالفات 
كثر منيا فركقًا كاضحة، حيث أف المجمكعات كافة بس طة الدرجة أ

 

 
 أف إا. 2003رغـ أف المحاكـ الدين ة بدأت، عمى األرجح، في أكائل عاـ  (93)

( سبتمبر)أيمكؿ  20راجع جريدة لكمكند، . الممارسة تكسعت كثيرًا بمركر الزمف
كالف عدة رىائف عراقيكف كغير عراقييف تـ إطالؽ سراحيـ التجربة . 2004

النجاة بمعجزة مف رالاص "راجع . الفظ عة التي مركا بيا أثناا استجكابيـ
قبل مجمكعة  مراسل الحفي معتقل كمحتجز لست ساعات مف: المتمرديف

، تشريف 87العراؽ رقـ حكؿ  IWPRتقرير ". مسمحة قرب الفمكجة يركؼ محنتو
. 2004( نكفمبر)ثاني 

تفيد تقارير بأف القكات األمريك ة كشفت عف عدة كراسات في مدينة كربالا  (94)
قكاعد قطع رؤكس "ك" كيف تختار الرىينة األفضل"السنّ ة شممت كراسة بعنكاف 

كقد خالص . 2005( يكنيك)حزيراف  23لشرؽ األكسط، راجع ا". الكفار
منيج ة "الج ش اإلسالمي في العراؽ فالاًل كاماًل مف كراستو المعنكنة )

 2005( سبتمبر)التي أطمقيا عمى مكقعو عمى اإلنترنت في أيمكؿ " الجياد
. لمقاعدة التي يجب اتباعيا في أخذ الرىائف

راجع، . حكلو نقاش شديد عمى اإلنترنتالذؼ يدكر ( فقو الجياد)ىذا فرع مف  (95)
 /http://www.jehadakmatloob.jeeran.comعمى سبيل المثاؿ 

fekeh.al-jehad/adab_al-jehad.html ( كانكف ثاني  15تـ إدراجو بتاريخ
 (.2006" يناير"

كالحق قة أنو لـ  عد . تمزج بيف اإلسالمك ة كالكطن ة بنسب متفاكتة
باإلمكاف عمم ًا تالنيف خطاب مجمكعة ما بأنو جيادؼ أك قكمي أك 

، باستثناا خطاب حزب البعث الذؼ أالبح كجكده عمى (96)كطني
. األرض غير فّعاؿ

بق ادة الزرقاكؼ كالذؼ يكالف عادة بأنو منظمة  (تنظ ـ القاعدة)حتى 
( أبك م سرة العراقي)جياد ة أعمف عف تعييف ناطق عراقي بإسمو ىك 

عراق ًا لق ادة عمم اتو العسكرية، كفي كال الحالتيف  2005كاختار في عاـ 
، كالتخفيف مف (97)كاف ذلؾ محاكلة كاضحة إلظيار تكجياتو الكطن ة

. (98)أردن ًا ىك الذؼ يتكلى ق ادة المقاكمة المسمحة اانتقادات القائمة بأف
كبالمثل تـ استخداـ أسماا لأللك ة تجد الدػ لدػ السكاف المحمييف مثل 

، السجف العراقي الذؼ أالبح رمزًا لبشاعة المعاممة األمريك ة (أبك غريب)
، كىك اسـ مدينة في شماؿ العراؽ (تل عفر)لمسجناا في العراؽ، ك

(. التحرير)العراق ة، ك/ رػ مف قبل القكات األمريك ةتعرضت ليجمة كب
كقد تكقف عمم ًا الشجب العمني الكاسع ألبكمالعب الزرقاكؼ كتنظ ـ 

القاعدة الذؼ كاف سائدًا في الماضي مف قبل أتباع الجماعات المسمحة 
عمى . (99)(كلكف اانتقادات في المجالس الخاالة ا تزاؿ قائمة)األخرػ 

أف مجمكعات تعرؼ عادة بأنيا كطن ة كقكم ة مثل  العكس مف ذلؾ نجد
، في ( الج ش اإلسالمي في العراؽ) تزاكج بيف خطاب أكثر سمف ًة، كتقـك

كىناؾ مجمكعات تبدك متباينة مثل . حاات عديدة، بممارسات مماثمة

 

 
، المعركؼ أنو مككف (الج ش اإلسالمي)مف دكاعي ااىتماـ أف قائد  (96)

. بالكرة رئ س ة مف عناالر مف النظاـ السابق،  طمق عمى نفسو لقب أمير
 .2006( يناير)كانكف الثاني  2راجع ب انو الالادر يـك 

كبالمثل، فإف ج ش أنالار اإلسالـ، الذؼ يكالف بأنو ينتمي لنفس ت ار  (97)
. قاعدة،  قـك عمى خم ط مف الكطن ة العراق ة كالقكم ة العرب ة كالسمف ةتنظ ـ اؿ

. 2005( أكتكبر)راجع، عمى سبيل المثاؿ، األنالار، تشريف أكؿ 
تظير انتقادات كيذه بالكرة منتظمة في منتد ات اإلنترنت المتعاطفة مع  (98)

ؾ مف األفضل لذؿ: "حركات التمرد، كفي ذلؾ  قكؿ مستخدـ إنترنت عراقي
". األردني أف يذىب كيخرج األمريكاف كالييكد مف بمده

مع عدة أفراد يدعكف أف ليـ عالقة كرا سز جركب أجرتيا مقابالت  (99)
. 2006( يناير)، ككانكف ثاني 2005( د سمبر)بحركات التمرد، كانكف أكؿ 

لـ تقـ أؼ مف المجمكعات التي تمت دراستيا في ىذا التقرير بتكج و انتقادات 
.  ـ القاعدة مف خالؿ كسائل إعالـ رسم ةلتنع

http://www.jehadakmatloob.jeeran.com/fekeh.al-jehad/adab_al-jehad.html
http://www.jehadakmatloob.jeeran.com/fekeh.al-jehad/adab_al-jehad.html
http://www.jehadakmatloob.jeeran.com/fekeh.al-jehad/adab_al-jehad.html
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أعمنتا ( ج ش المجاىديف)، كالمجمكعة األكثر كطن ة (تنظ ـ القاعدة)
. (100)مككف كم ًا مف العراقييف( شيداالكاا )كالىما عف تأس س 

مف . ما مدػ عمق ىذه الكحدة ككـ س طكؿ أمدىا ىي مسائل أخرػ 
المؤكد تقريبًا أف التقارب تكت كي ينطمق مف األكلك ة العاجمة لمقاكمة 

كا  ستط ع أحد استبعاد كجكد تكترات خف ة كالتي تكاترت . ااحتالؿ
فااشتباكات المسمحة بيف مع ذلؾ . تقارير عف حاات عديدة منيا

مجمكعات المتمرديف، التي كانت ممحكظة عمى نطاؽ كاسع في 
كما ا يبدك . (101)، لـ تعد متفش ة اآلف2005النالف األكؿ مف عاـ 

كبصض النظر . (102)أنيا ا تنحدر إلى سمسمة ممتدة مف أعماؿ الثأر
ت عف ااحتكاكات الدائمة فإف انسجاـ الخطاب المعمف ليذه الجماعا

كيبدك أف التقارير التي أفادت مؤخرًا بكجكد مفاكضات .  ستمفت اانتباه
كالكا ات المتحدة حكؿ تشكيل تحالف ضد ( الكطن ة)بيف المجمكعات 

الجيادييف األجانب ىي تقارير مبالغ فييا عمى األقل؛ إف ازدكاج ة 

 

 
تشريف ثاني  9، الذؼ ادعى مسؤكليتو عف تفجيرات (تنظ ـ القاعدة)عزا  (100)
عمى ثالثة فنادؽ في عماف، عزا ىذه اليجمات إلى المكاا اانتحارؼ ( نكفمبر)

كالذؼ  قاؿ بأنو يتككف كم ًا مف ( األنالار)الجديد التابع لو الذؼ أطمق عم و اسـ 
 4راجع الب اف الالادر في ( ج ش المجاىديف)بخالكص . طكعيف عراقييفمت

( ج ش الراشديف)سمكت مجمكعات أخرػ مثل . 2005( د سمبر)كانكف أكؿ 
أحد التفسيرات . اانتحارؼ ( لكاا الفردكس)نفس الطريق حيث أعمنت مؤخرًا إنشاا 

بر سكريا الذؼ المحتممة لذلؾ تتالل بانخفاض عدد المقاتميف األجانب القادميف ع
كما كاف ىناؾ انخفاض إجمالي في عدد اليجمات . احظتو القكات األمريك ة

بكاسطة البريد اإللكتركني مع محمل اتالاؿ أجرتو كرا سز جركب . اانتحارية
. 2006( فبراير)عسكرؼ أمريكي، شباط 

مف المنطقي اافتراض بأنو، كفي ضكا تركيز الكا ات المتحدة  (101)
عراق ة عمى أؼ انشقاؽ بيف المتمرديف، فإف أؼ اشتباكات ميمة كالحككمة اؿ

. كانت ستمقى تصط ة مكثفة
لحكمت ممتاز،  2005( أكتكبر)أدػ قتل تنظ ـ القاعدة في تشريف أكؿ  (102)

شيخ قبيمة البكباز، كىي قبيمة ىامة في سامراا، أدػ إلى مكاجية عن فة كلكف 
كانكف ثاني  12كيكرؾ تا مز، راجع ني. قاليرة مع مجمكعات متمرديف أخرػ 

إف حق قة التمكف مف التكالل إلى تسك ة سريعة لمقتل شيخ قبيمة . 2006( يناير)
كقد تـ تأكيد . بارز كدكف سفؾ دماا تذكر ينفي احتماات حدكث تفجيرات داخم ة

مف قبل أحد أفراد قبيمة البكباز األحداث الكاردة في تقرير كرا سز جركب 
( يناير)، كانكف ثاني كرا سز جركب مقابمة . مع المتمرديفالمعركؼ لعالقاتو 

2006 .

ئـ كيذه كاف س ككف ليا بالتأكيد تقريبًا تأثير عمى الكضع الكاقعي القا
. (103)حال ًا ككضع نيا ة لو عمى األرجح

إف كجكد شرخ متأالل كعميق كمتزايد بيف الفالائل . ىناؾ نتيجة ىامة
الكطن ة كالجياد ة في حركات التمرد كاف مف المبادغ األساس ة لس اسة 

كفي . ، كفي الكاقع، لمعظـ التحم الت المتخالالة(104)مكافحة التمرد
، فإف مجمكعات التمرد قد أثبتت (105)مةحيف أنو قد تككف ىناؾ تكترات قاغ

حتى اآلف، كعمى غير المتكقع، نجاحيا في تجاكزىا كتيدئتيا أك عمى 
عمى المدػ الطكيل، بالطبع، كخالكالًا إذا سادت حركة . األقل احتكائيا

الجياديكف ينظركف . التمرد فإف ىذه الكحدة السطح ة ستالل إلى نيايتيا
كاجية أكسع كمحددة المعالـ كمفتكحة بيف إلى الالراع باعتباره جزاًا مف ـ

المسمميف كالكفار، كستالطدـ نظرتيـ ىذه بسرعة مع كجيات النظر 
األكثر براغمات ة لممقاتميف العراقييف الذيف، بالرغـ مف تدينيـ، معنيكف 
بالكرة أكبر بمستقبل العراؽ أكثر مما ىـ معنييف باانتشار النيائي 

. لإلسالـ كانتالاره
 

 
لالطالع عمى مزيد مف المناقشات حكؿ ىذه النقطة، راجع القسـ الثالث  (103)

. أدناه
أقكاؿ حكؿ اجتماع أمريكييف مع متمرديف : "د كستر فيمكنز كالابرن ا تافيرنايز (104)

. 2006( يناير)ؼ كانكف الثاف 7نيكيكرؾ تا مز " مستصميف الخالفات
مف المؤشرات القك ة عمى اانقسامات المتبق ة ىك حق قة أنو بالرغـ مف ازد اد  (105)

معزكًا مف قبل تنظ مات ( تنظ ـ القاعدة)عدد اليجمات كالب انات المشتركة، فال زاؿ 
مف ناح ة أخرػ فيناؾ دليل جديد يكحي (. الج ش اإلسالمي)ك( أنالار السنة)مثل 

قسامات قد ا تعكس خالفات كطن ة مقابل جياد ة بس طة رغـ تقارير بأف ىذه ااف
كانكف ثاني  24ك 22راجع عمى سبيل المثاؿ، ركيترز، . اإلعالـ التي تفيد بذلؾ

 29؛ لكس أنجمكس تا مز 2006( يناير)كانكف ثاني  22؛ المجمة 2006( يناير)
تنظ ـ )تمقى  2006( يرينا)بحمكؿ أكاخر كانكف الثاني . 2006( يناير)كانكف ثاني 

كقد . إشارات عديدة بااعتراؼ مف قبل مجمكعات ذات منحى أكثر كطن ةً ( القاعدة
أثنى ف و عمى  2006( يناير)كانكف ثاني  7ب انًا في ( ىديفاج ش المج)أالدر 

كانضمت مجمكعات عديدة أخرػ ". األعماؿ المثال ة التي قاـ بيا إخكاننا في التنظ ـ"
ج ش أىل السنة )ك( سرا ا الصضب اإلسالمي)ك( الطائفة المنالكرةج ش )بمف فييا 
كانكف  21كفقًا لب اف مشترؾ الدر في ( مجمس شكرػ المجاىديف)إلى ( كالجماعة

الرسمي كفي اليـك التالي أعمنت ب اف مكقع مف قبل الناطق . 2006( يناير)ثاني 
ذا المجمس عراقي، كىذه بأف األمير الذؼ يرأس ق( أبك م سرة العراقي)باسـ التنظ ـ 

لـ  الدر . الكرتو في األذىاف" لعرقنة"إشارة أخرػ عمى محاكات التنظ ـ المستمرة 
. حكؿ إنشاا ىذا المجمس( أنالار السنة)كا عف ( الج ش اإلسالمي)رد فعل ا مف 

مف المحتمل أف  ككف الشرخ الرئ سي ىك بيف التنظ ـ كىاتيف المجمكعتيف ل س بسبب 
كلكج ة كلكف بسبب التنافس عمى السمطة بيف ثالثة مجمكعات كبيرة خالفات أيدؼ

 .كذات إدارة ذات ة نسب اً 



 قرااة التمرد العراقي: بكمماتيـ أنفسيـ
 17صفحة   2006( فبراير)شباط  15 –حكؿ الشرؽ األكسط  50رقـ  كرايسز جروبتقرير 

 

 

 

(: إلى الوقت الحاضر 2005من منتصف )الثالثة  المرحمة. ج
الثقة 

ككنيـ قد شقكا طريقيـ في خضـ المراحل الثالثة األكلى مف المنافسة 
كقد . كااندماج، يبدك أف حركات التمرد قد اكتسبت ثقة عال ة بالنفس
 اختفى جزا كبير مف تمؾ المؤشرات األكل ة عمى التردد كالشؾ

الذات كمحاكلة إثباتيا أمكرا نادرة الحالكؿ، فقد أالبح تبرير . بذكاتيـ
كبدا مف ذلؾ أالبحت المجمكعات المسمحة تالدر ب انات رسم ة بم صة 

عندما تكاجو -كمكجزة، كما كأضحت تتحمل مسؤكل ة أعماليا أك 
ف ما يختص باألمكر المذىب ة، . تالدر نف ا مكجزا -بادعااات تجرميا

مف الكثائق كالنالكص  فإنيـ اآلف يخرجكف إلى العمف مجمكعات
كتتالرؼ حركات التمرد ككأنيا قد . (106)المكثكقة كالمدعمة بشكل جيد

اعدالة العمم ة : أثبتت قضيتيا مسبقا في تب انيا لكال األمريف التالييف
الس اس ة التي تحظى بدعـ مف قبل أمريكا، كالخطر الذؼ تشكمو 

. (107)دة الدكلةالحككمة العراق ة كالمتيمة بأنيا قد قكضت كحدة كس ا

كتظير حركات التمرد ثقة أكبر بكثير في نتيجة الالراع العسكرؼ، 
التقدـ في  –كما كيتجاىمكف  –بحيث  قممكف بشكل ركتيني مف شأف 

أك ( اانتخابات أك ااستفتاا الشعبي حكؿ الدستكر)العمم ة الس اس ة 
ىناؾ كجو دعائي . التقارير عف نجاحات أمريك ة في أرض المعركة

ذلؾ بالطبع، حيث تسعى الجماعات لتعزيز الركح المعنك ة لقكاتيا ؿ

 

 
كاف ىناؾ ردة فعل سريعة عمى الكث قة التي تـ نشرىا في تشريف أكؿ  (106)
مف قبل مكتب مدير ااستخبارات الكطن ة األمريكي، كالتي  2005( أكتكبر)

إلى ( القاعدةالرجل الثاني في )تخمص إلى ككنيا رسالة مف أ مف الظكاىرؼ 
تـ تحدؼ الحة . الزرقاكؼ تضع إستراتيجيتو المناىضة لمش عة محل تساؤؿ

ىذه المزاعـ زائفة كمنبثقة مف "الرسالة عمى الفكر مف قبل الزرقاكؼ نفسو بزعـ أف 
بعد ذلؾ أشار إلى عدد (." أؼ البيت األب ض)مخيمة الس اسييف في البيت األسكد 

آرائيـ "إللكتركن ة التي تحكؼ كتاباتو حتى يتسنى لمقراا تككيف مف المكاقع ا
 تنظ ـ القاعدةطالع  ب اف  ." الشخال ة ح اؿ مالداقيتو كمكقفو كرجل ديف

 .2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  13الالادر في 
الطريقة التي تالكر فييا الدعا ة لحركات العال اف الجيات الحاكمة  (107)

أعضاا مف المجمس اانتقالي . 2003ات كي منذ العراق ة قد تصيرت بشكل دراـ
كلكف . الحاكـ ك حككمة عالكؼ تـ كالفيـ عمى أنيـ منبكذكف عاجزكف كعق ميف

يتـ النظر إلى الحككمة عمى أنيا جبية طائف ة  2005منذ انتخابات يناير 
كش ع ة تعمل بناا عمى رؤ ة إستراتيج ة إيران ة باإلضافة إلى أنيا متعاكنة مع 

. ا ألسباب انتيازية محضةأمريؾ

كلكف مف الخطأ اختزاؿ األمر . (108)بينما تحاكؿ تدمير معنك ات أعدائيا
. لمجرد ىذا التعميل

في البدا ة . لقد احتممت كجية نظر حركات التمرد تطكرا كبيرا فأكا،
 ككف مف ستالكركا كالكركا الكجكد األمريكي عمى أنو باؽ كأنو 

الالعكبة لدرجة كبيرة الق اـ بطرده، كاعتبركا الراعيـ طكيل األمد، كأنو 
جياد غير محدد المدة  عتمد مدػ نجاحو عمى األمر المفركغ منو كىك 

، . كلكف لـ  عد ىذا ىك الكضع القائـ. (109)أف الجياد فعال حاالل اليـك
 سنده ، (110)تبمكر تالكر انتالار كمي كانسحاب أنيق لمقكات األجنب ة

في ذلؾ تالكرات حكؿ خسارة أمريكا لمشرع ة كتذبذبيا الالريح، بما في 
ذلؾ إعالناتيا الدكرية عف تصييرات في نشر قكاتيا مف منطقة إلى أخرػ، 

كانخفاض الدعـ الداخمي في األكساط األمريك ة لمحرب باإلضافة إلى 
ب تعالي األالكات المناد ة مف قبل س اسييف معركفيف في الالح انسحا

. (111)سريع

 

 
إف : "ىدؼ رئ س في ىذا النكع مف الحركب ىك تحط ـ معنك ات العدك (108)

ممارسييا  سعكف إلى إقناع القادة الس اسييف األعداا بأف أىدافيـ اإلستراتيج ة 
، حسب "إما أنيا غير مجد ة أك أنيا مكمفة جدا بالمقارنة مع الفائدة المرجكة

. في العمل المقتبس .تعبير تكماس إكس ىامس
أف القكات  –كىك اعتقاد منتشر في اإلقم ـ  –اعتنقت جماعات العال اف فكرة  (109)

األمريك ة قد تعمدت اتخاذىا لمكاقع متقدمة تستكلي عمييا في أراضى خالكميا 
الحجج التي . لتتخذىا منطمقا لتقدـ جديد كجزا مف الس طرة الصرب ة الجديدة

سكاا مف )ف قبل اإلدارة األمريك ة لتبرير الحرب استخدمت كما جرت العادة ـ
خالؿ الكجكد المزعـك ألسمحة الدمار الشامل أك اليدؼ المعمف مف أجل التأس س 

تـ استبعادىا عمى الفكر؛ فقد قيل أف الصزك األمريكي المكمف منطقي ( لمد مقراط ة
را سز جركب ؾ لػمقابالت . في حالة كاحدة كىي أنو جزا مف جيكد إمبريال ة كبرػ 
( مايك)كأ ار  2003( نكفمبر)مع أعضاا مف المعارضة المسمحة، في تشريف ثاني 

الجديد في األمر ىك الحس . ىذا التأكيل لممطامح األمريك ة ا يزاؿ شائعا. 2004
 الفرسافمف  2006طالع  في عدد يناير . المتنامي بأف ىذه األىداؼ يتـ مقاكمتيا

أف تسكد في العالـ مف "ططات األمريك ة مف أجل كالتي تخالص مقاا حكؿ المخ
 ".خالؿ فرض الس طرة عمى منابع البتركؿ في العراؽ كفي المنطقة

ينادؼ إلى تكثيف اليجمات في  2006يناير  3في  لج ش المجاىديفب اف  (110)
إف مثل ىذه التالريحات ". النالر قريب"السنة الجديدة بحيث يجادؿ أف 

. يداالمتفائمة تعتبر أمرا جد
كالذؼ اشتمل عمى تقرير  الفرسافمف  2006عمى سبيل المثاؿ عدد يناير  (111)

، كالذؼ  شتمل عمى "خسارة أمريكا الفعم ة لمحرب"خاص يناقش األسباب كراا 
ضمف ". حتمي"تخميف متفااؿ حكؿ تكقعات انسحاب أمريكي كالمعتبر عمى أنو 

عمم ة كبيرة كاحدة كل شير ": المقاات المنشكرة كذلؾ ىناؾ كاحد منيا بعنكاف
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عندما تصادر أمريكا، ا تشكؾ حركات التمرد بأف قكات األمف 
. (112)كالمؤسسات العراق ة ستنيار بسرعة

كثان ا، ىذه الجرأة حديثة العيد تـ مالحظتيا ل س فقط مف خالؿ الب انات 
، بل أ ضا مف خالؿ ال اغات تعبيرية أكثر (113)العمن ة لحركات التمرد

تعاطفيف معيا عمى مكاقع الدردشة في عفك ة مف قبل عسكرييف ـك
. (114)اإلنترنت

 

 

بينما يتحمل تحالف الش طاف، "، كآخر بعنكاف "ستككف كاف ة ليزيمة األمريكاف
تنظ ـ . 2006عدد يناير  األنالارطالع أ ضا في ". سيبقى األمريكاف كحدىـ

كالذؼ  عتنق نظرة أكثر إسالم ة، يرػ كذلؾ أف اارتفاع المفاجئ في  القاعدة
طالع، . أفصانستاف كعالمة مشجعة في اقتراب النالرأمريكا في  داليجمات ض

كتالريح  2005( نكفمبر)تشريف ثاني  23عمى سبيل المثاؿ، ب انيـ الالادر في 
". النالر لنا"بعنكاف  2006يناير  19آخر الدر في 

–مع أف المتمرديف  أخذكف الكحدات النخبك ة عمى محمل الجد  (112) كخالكالا  
إا أف  –ذئب  كمصاكيرالالقر ئف ة كالعرق ة مثل تمؾ المرتبطة بالميم ش ات الطا

. الكـ األكبر مف القكات العراق ة يتـ ااستيزاا بيا كصير متمتعة بالكفااة كجبانة
أؼ مؤشر إلى الضعف، خالكالا مف طرؼ الكحدات المشتيرة بكفااتيا، 

طالع عمى سبيل . تقتنص عمى الفكر مف أجل ااستيزاا بالجياز األمني ككل
ليجماتيـ ضد مككب الرئ س جالؿ الطالباني  ج ش أنالار السنةكالف المثاؿ 

إذا كانت الحما ة : "كلردة الفعل المذعكرة لحراسو 2005( أغسطس)آب  25في 
في مقاؿ " الحثيثة لمرئ س تتالرؼ بيذا الشكل، فماذا عف بق ة الجياز األمني؟

ببناا  جامع ، قامت2005( سبتمبر)نشر في عدد أيمكؿ " مف  حمي مف؟"بعنكاف 
تحميميا حكؿ التكقعات لمستقبل حركات العال اف عمى فرض ة أف القكات العراق ة 

". محم ة مف قبل األمريكاف"ستنحل إذا لـ تكف 
بشائر "الكثير مف التقديرات حكؿ العمم ات العسكرية تأتي اآلف تحت عنكاف  (113)

لع ، عمى طا. 2005، كىك تعبير انتشر بشكل أكبر منذ منتالف عاـ "النالر
كالذؼ  شتمل  حالاد المجاىديفمف  2005( سبتمبر)سبيل المثاؿ، عدد أيمكؿ 
بشائر النالر في مدينة حديثة، ك بشائر النالر في مدينة عمى أبكاب بعناكيف مثل 

، جامع، "بشائر النالر كالتمكيف في جياد العراقييف"؛ أ ضا طالع  في المكالل
. 2005( يكليك)تمكز 

منتدػ الفردكس لصرؼ دردشة مثل ة كرا سز جركب بناا عمى مراقب (114)
(http://71.41.70.243/forums/) ظير عمى المشاركات غير الرسم ة  ،

في : رساات مبتيجة مف ىذا النكع كانت قد أذكت دعا ة المتمرديف. التفاؤؿ المتزايد
جمع اقتباسات مف مستخدمي اانترنت الذيف زاركا  الفرسافمف  2006عدد يناير 

 ".بالتالكيت لمنالر"الرسمي، كالذؼ قامكا مف خاللو  الج ش اإلسالميقع مك

السياسات المعمنة لحركات التمرد . 3

منشكرات كب انات حركات التمرد عمى اإلنترنت غالبا ما يتـ الرؼ 
النظر عنيا عمى أساس أنيا معمكمات مصمكطة، كينظر إلييا بشكل 

أساسي كخالكالا مف قبل اإلعالـ الصربي عمى أنيا دائل عمى 
كمع أف كال التكجييف كث قي الالمة . نقسامات كالنزاعات الداخم ةاا

، (خالكالا عمى مكاقع اإلنترنت اإللكتركن ة)بالمكضكع إا أف الب انات 
كىك كجكد حكار : كالتي يتـ بحثيا في ىذا التقرير، تظير بعدا ىاما آخر

مستمر بيف الجماعات المسمحة عمى كفة كبيف ىذه الجماعات 
تشمل المكاض ع المطركحة . ؤيدييا عمى الكفة األخرػ كمحاربييا ـك

طب عة الالراع كااستراتيج ات المكضكعة إل قاع اليزيمة في العدك 
باإلضافة إلى الدركس كالعبر المتعممة مف كل مف الالراعات األخرػ 

كيتـ تكزيع معمكمات عف تقن ات . (115)كالمعارؾ السابقة في العراؽ
 –تركيب كاستخداـ أجيزة المتفجرات باألخص حكؿ  –عسكرية جديدة 

كتستخدـ المكاقع . (116)مف خالؿ مقاات ككتيبات كأفالـ فيديك
اإللكتركن ة مف أجل إعالف مكاقف س اس ة جديدة كتحالفات كتصييرات 

استراتيج ة كلمتجاكب مع آخر األنباا أك لمتعميق عمى ك ف ة تصط ة 
. اإلعالـ الصربي لمالراع

 

 
في الفمكجة  2004( نكفمبر)عمى سبيل المثاؿ أليمت معركة تشريف ثاني  (115)

مجمكعة كبيرة مف النالكص المتعمقة بالدركس المتعممة كما كأشعمت تطكرا ممحكظا 
" الدركس المتعممة"حميل ت. في التكت كات كالمعتقدات العسكرية لحركات العال اف

انالب عمى األىم ة اإلستراتيج ة لمدفاع عف البمدة التي تحت الحالار كالتكت كات 
األسمحة المناسبة كتقن ات الكمائف كفف القنص كطرؽ لمقابمة )المثمى في ىذه الحالة 

التأييد الشعبي )باإلضافة إلى عكامل يجب أخذىا في الحسباف ( س طرة العدك الجك ة
(. ر مخزكف احت اطي مف األسمحة، الخكتكاؼ

ىذه تتراكح بيف أفالـ فيديك حكؿ ك ف ة النع أجيزة تفجيرات مرتجمة مف كرات  (116)
مالكرة بالمصة العرب ة " مؤتمرات"مدفع ة بس طة كمف ثـ تمكيييا كتفجيرىا، إلى 

كىي " )السمسمة المركبة"الفالحى حكؿ الفنكف األكثر تعقيدا كالتي تتناكؿ تقن ات 
بيدؼ التجنيد، فإف بعض (. تفجيرات متعددة كمنتشرة كمترابطة ببعضيا البعض

األفالـ تالكر المحظات األخيرة مف ح اة متفجر انتحارؼ، كالذؼ  قدـ دكافعو كيبيف 
المكاف الذؼ في س ارتو الذؼ كضع ف و المتفجرات كما ك شرح نظاـ التفجير ثـ  قـك 

. بالتكد ع
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ياسية االستراتيجيات الس. أ

تحفظت كبريات الجماعات المسمحة مف إعالف برامج س اس ة حق ق ة 
كقد حددكا أىدافيـ المعمنة بطرد المحتل مف دكف الخكض في . ليا

شركحات حكؿ ما ىك السيناريك الذؼ س حل محل العمم ة الس اس ة 
كباألخص، لـ  كف ىناؾ رؤ ة كاضحة . الحال ة كالمدعكمة مف أمريكا

، أك أؼ ذكر إلعادة الحكـ السني (117)ة إسالم ةلتأس س جميكرؼ 
، كا المناداة لمرجكع إلى الكضع الذؼ كاف ما قبل (118)العربي
. (119)الحرب

كبدا مف ذلؾ ركزت حركات التمرد بشكل أساسي عمى الجكانب المتعمقة 
كقد كاف ىذا جم ا في المراحل األكلى مف . بالعمم ات كاآلن ة منيا لمالراع

عتقد التمرد بأف القكات األمريك ة ستككف متكاجدة لمدة الالراع عندما ا
كقد اعتبر . طكيمة كبالتالي اعتبركا الالراع عمى أنو جياد طكيل األمد

 

 
ااحتالؿ بعض المناشير التي أالدرت مف قبل  خالؿ األشير األكلى مف (117)

مناشير . ، كالذؼ لـ  عش طك ال، نادت بخالفة إسالم ةحزب التحرير في العراؽ
فالائل سريعة الزكاؿ مثل   –منظمة الجياد كالتحرير العراق ةأخرػ الدرت عف 

كاألىـ مف ىذا أف . فضمت جميكرية إسالم ة عمى الطريقة اإليران ة –سابقتيا 
قد دافع مرارا عف فكرة إعادة تأس س الخالفة كالمتمثمة ببدا ات  ـ القاعدةتنظي

إا أف حتى ىذه الندااات تبقى غير . اإلسالـ المنظكر إلييا عمى أنيا مثال ة
طالع النقطة . كاضحة كمازاؿ عمييا أف ترفق ببرنامج س اسي ذات مالداق ة

 .آنفة الذكر 93اليامش ة رقـ 
قد " الطب عي"كا عادة الحكـ السني " الشاذ"كضع الحالي الق اـ بإالالح اؿ (118)

كلكف الفكرة ظيرت تدريج ا فقط . أالبح بال شؾ جزاا جممة كتفال ال مف الالراع
كرا سز مقابمة . نتيجة لتنامي حس منع اانتخاب المنبثق عف العمم ة الس اس ة

مع الحفي عراقي لو اتالاات مع عدة جماعات متمردة، كانكف أكؿ جركب 
كذلؾ تظير منتد ات الدردشة عمى اإلنترنت النزعة الطائف ة . 2005( د سمبر)

مع ذلؾ لـ تقـ أ ا مف الجماعات بإعالف أف أحد . المتنام ة في فكر المتمرديف
 .أىدافيا ىك إعادة حضكر الحكـ السني

كثيرا ما يتـ ربطيـ بمسئكليف مف  ج ش المجاىديف، كالذيفجماعات مثل  (119)
،  ظيركف بعد نظر كاضح عندما يتعمق األمر بااعتراؼ بأف الحكـ السابق

كتعم قا عمى إطالؽ  2006يناير  3في ب اف إعالمي تـ نشره في . الالفحة قد قمبت
سراح مسئكليف سابقيف زعـ أنو تـ استشارتيـ مف قبل أمريكا حكؿ السبل الممكنة 

رديف، قامت الجماعة لتيدئتيـ أك استقطاب زمالاىـ السابقيف ممف تحكلكا إلى متـ
كاعتبرت ىؤاا المسئكليف عمى أنيـ خكنة كما ككالفت فكرة . ف و بازدراا المحاكلة

تعزيز شرع ة الحككمة مف خالؿ إحضار مسئكليف مف عالر الداـ إلى سدة 
كبتأكيدىا عمى أف تمؾ األ اـ قد ذىبت إلى األبد، فقد قامت . الحكـ كأمر سخيف
". خص المقاكمةالمستقبل ؼ"الجماعة بزعـ أف 

التقيد بتالكر مف ىذا النكع كسبب مرجح لتركيج تالحـ بيف الجماعات 
. كالتي تجمعيا رؤ ة لجياد خالص يتعالى عمى مالالح أك مطامح معينة

اف ببساطة في منع أمريكا مف النجاح في جعل الكضع اليدؼ المشترؾ ؾ
 ستقر، مما  طرح تساؤات أكبر حكؿ طب عة الحككمة المستقبم ة 

إف التكاجد األمريكي، بكممات أخرػ، . كالمترككة لمستقبل غير محدد
ىل أنت في الالح أـ ضد )الصر المسألة إلى تساؤؿ بس ط كمباشر 

لممكافقة عمى برنامج س اسي األمر الذؼ أجل الحاجة ( ااحتالؿ؟
. (120)مفالل

إلى حد ما، قاـ التأثير السمفي المتالاعد بدكره باعتماد فكرة البرنامج 
كعمى عكس اإلسالمييف . الس اسي بحد ذاتيا عمى أنيا غير ضركرية

الس اسييف الذيف  سعكف لمسمطة مف خالؿ األدكات الس اس ة بحيث 
منيـ، فإف السمفييف يتجنبكف ينظمكف أنفسيـ في أحزاب كما ىك معيكد 

مثل ىذه األنشطة كيركزكف عمى السمكؾ الفردؼ إذ  سعكف بذلؾ تقميد 
 عبر عف ىذا األمر أنو عندما قامت . (121)"السمف الالالح"ممارسات 

بالس طرة عمى الفمكجة ألشير فإنيـ لـ  2004الجماعات المسمحة في 
حرػ قامكا بممارسة كباأل.  قكمكا بجيد يذكر إلدارة أك تنظ ـ المدينة

" المسمميف السيئيف"سمطاتيـ مف خالؿ فرض أعراؼ الارمة كترىيب 
. (122)كفكؽ كل ىذا مف خالؿ التعاكف العسكرؼ مع جماعات مختمفة

كمف ىذا المنطمق، يتـ فيـ الجياد عمى أنو كاجب فردؼ كل س جماعي 
 عمى اعتبار أنو إلياـ منبثق عف قرااة الارمة كحرف ة لمنص –كالذؼ 

 .(123)ا  حتاج إلى تفاليل لبرنامج س اسي ( –القرآف كالسنة كالحديث)

 

 
ككجد عمى " المقاكمة كالتأييد الشعبي"بعنكاف  2005مقاؿ ظير في منتالف  (120)

كالف الالراع عمى التأييد الشعبي عمى بجامع المكقع اإللكتركني الرسمي الخاص 
كشرح المقاؿ أف ". المقاكمة"ك " ااحتالؿ"في الحرب بيف " جبية المعركة الثان ة"أنو 

عتمد عمى قدرة المتمرديف في التركيز عمى ىدؼ كاحد النالر في تمؾ الجبية ؼ
. كىك ىزيمة المحتل كتحرير البمد: ككاضح

فيـ ) Understanding Islamismبعنكاف طالع تقرير كرا سز جركب  (121)
. العمل المقتبس، في (األسممة

كدليل عمى مثل ىذا التعاكف، قامت جماعات التمرد بكضع شبكة دفاعات  (122)
الحمفاا الضارؼ كالمتكقع منذ أمد بعيد كالذؼ تـ في تشريف ثاني تحضيرا ليجـك 

: كيمسكف .ساتمر كدانيل ىػ. طالع، عمى سبيل المثاؿ، جكف ؼ. 2004( نكفمبر)
“Operation Al Fajr: The Battle of Fallujah-Part II” (عمم ة الفجر :

. 2005( يكيكؿ)، تمكز Marine Corps Gazette، (معركة الفمكجة، الجزا الثاني
فيـ ) Understanding Islamismبعنكاف طالع تقرير كرا سز جركب  (123)

. العمل المقتبس، في (األسممة
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عمى كل حاؿ فإف بعض النتائج الس اس ة اليامة كالطب ع ة تتأتى مف 
فطرد القكات األمريك ة يجب أف . كجية النظر الكم ة لحركات التمرد

بحيث ينمحي كل شيا حالل قبل أف يبدأ الفحة ممساا ينتج عنو 
تحضارىـ لمكال ة اإلسالم ة التي مفادىا أف كل ما كباس. ااحتالؿ

ينبثق عف عمل غير مشركع فإنو بالتالي أمر غير مشركع بكميتو، فإف 
الجماعات المسمحة تجادؿ أنو كككف الحرب غير شرع ة مف ناحيتيف 

، فإف المؤسسات (124)حسب التشريع اإلسالمي كحسب القانكف الدكلي
منبثقة عف الحرب ىي أ ضا غير باإلضافة إلى العمم ة السمم ة اؿ

المقاكمة، "في مقاؿ بعنكاف . شرع ة كعم و فإف عمييا أف تشد رحاليا
الجبية اإلسالم ة )جامع عارضت " ااحتالؿ، كالالراع عمى الشرع ة،

عمى أساس  2005( يناير)انتخابات كانكف ثاني ( لممقاكمة العراق ة
رب كأنيا قد نظمت أنيا تمت تحت ااحتالؿ كبمقاطعة مف السنة الع

 .(125)عمى أساس التمثيل الطائفي

بزعميا  2005كذلؾ قامت جماعات التمرد شفك ا بتفنيد استفتاا أكتكبر 
أف مناطق عرب السنة قد تـ تعريضيا لحالار مسمـ بو كأف المالكتيف 

مف السنة العرب قد تـ التحرش بيـ مف قبل قكات ااحتالؿ كحمفائيـ 
.  (126)المحمييف

كضع أنفسيـ "عراق ة الجديدة يتـ اتياميا بشكل منتظـ بػ السمطات اؿ
خمف متاريس في المنطقة الخضراا بالحبة األمريكييف كبعيدا عف 

 

 
كما تنزع جماعات المتمرديف إلى تكبيخ القانكف الدكلي كالنظاـ الدكلي عمى  (124)

األمـ المتحدة عمى كجو الخالكص يتـ النظر إلييا . أنيما غير عادليف كمتحيزيف
. جرد ختـ لقرارات أمريكاعمى أنيا ـ

خالكالا  الفرسافمف  2005( أكتكبر)طالع كذلؾ عدد تشريف أكؿ  (125)
. كالذؼ يتكالل إلى تحميل مماثل فقو الحديب ةالمقاؿ بعنكاف 

 Les sunnites d’Irak se sentent visés par les "طالع  (126)

offensives" ،في . 2005( نكفمبر)تشريف ثاني  13، ككالة األنباا الفرنس ة
أف المشاركة  جامعجادلت  2005( د سمبر)كانكف أكؿ  5ب اف مطكؿ الدر في 

الشاسعة في انتخابات ذاؾ الشير ستككف عق مة بالنظر إلى أف شركط ااقتراع 
كأضاؼ التحميل، كالذؼ جاا بتكق ع مكتب . الكم ة قد الممت لتحج ـ عرب السنة

 270مقعدا مف أالل  230ب الحركة الس اسي، بأنو عمى أقل تقدير سيذه
أكتكمات ك ا لمش عة كاألكراد بصض النظر عف عدد المشاركات العرب ة السن ة في 

لمحالكؿ عمى كالف مفالل عف األجكاا التي حدثت فييا اانتخابات . ااقتراع
 ,Extermination "طالع الج ش اإلسالمي في مناطق عرب السنة حسب رأؼ 

Exile, and Exactions against the Sunnis( " إبادة كنفي كاغتالاب
 .الفرسافمف  2006في عدد يناير ( حقكؽ ضد السنة

، كبانال اعيـ المستمر لممكاقف األمريك ة كبناا (127)"الشعب العراقي
تشجب . عم و يتـ اتياميـ بافتقادىـ لمس ادة الحق ق ة كااستقالل ة

تكر عمى أنو كالفة إلشاعة التجزئة كأنو إمارة الجماعات المسمحة الدس
عمى انتيازية الس اسييف كأنانيتيـ كدليل عمى خطط أمريك ة لتقس ـ 

.  البالد

في شأف مكضكع كاف قد أثار تخمينات كثيرة ضمف أكساط المراقبيف 
حكؿ إذا ما كانت بعض جماعات التمرد منفتحة عمى فكرة  –الدكلييف 

فإف المعارضة المسمحة كذلؾ،  –لطات العراق ة التفاكض مع أمريكا كالس
كبالرغـ مف تقارير . كبأقل الدرجات، تظير تكحدا سطح ا جديرا بااعتبار

متزايدة في األشير القريبة الماض ة حكؿ اتالاات مف ىذا النكع، لـ تقـ 
أؼ جماعة مسمحة إلى اآلف بالتمم ح مف خالؿ كسائل إعالميا حكؿ 

عمى العكس،  قكمكف بشكل متكرر بشجب  .(128)احتمال ة التفاكض
كاستيداؼ األفراد أك الجيات التي تزعـ تمتعيا باتالاات عف كثب مع 

، أك بالتحدث بالن ابة عف عرب (129)التمرد كبأنيـ يمعبكف دكر الكسطاا
في ب اناتيـ العمن ة، تقـك . (130)السنة بينما  شارككف في العمم ة الس اس ة

 

 
. 2005( نكفمبر)تشريف ثاني  7الالادر في  ج ش أنالار السنةطالع ب اف  (127)
طالع، عمى . التقارير حكؿ مفكضات قائمة قد الدرت بشكل مستمر كألشير (128)

ىذا . كلف تجد نتائج ذات فحكػ  2005( فبراير)شباط  20سبيل المثاؿ، ركيترز في 
ا  عني أف المفاكضات لـ تحدث كلكف عمى أف جماعات التمرد كانت حذرة إذ قامت 

مفكر عربي معركؼ . بإنكار أنيـ قد قامكا بذلؾ كما كشجبت كل مف قاـ بالتفاكض
بعالقاتو الكطيدة مع المتمرديف أكد أنو بينما خطكط ااتالاؿ قد تـ تأس سيا كأف 

أكل ة قد تمت بيف بعض حركات العال اف غير المحددة اليك ة كأمريكا، إا  محادثات
في مقبمة لػ كرا سز جركب . أف المكاقف كانت متباعدة بشكل كبير حكؿ المفاكضات

 .2005( د سمبر)كانكف أكؿ 
أثارت مزاعـ مف قبل أييـ السامرائي، كىك كزير سابق في المجمس اانتقالي  (129)

كجية نظر كمالالح المعارضة المسمحة إنكارا مشتركا في "  مثل" الحاكـ، تفيد بأنو
مف قبل ثالثة مف أىـ الجماعات التي تحمل نزعات  2005( يكنيك)حزيراف  30

(. ج ش أنالار السنة، كالج ش اإلسالمي في العراؽ، كج ش المجاىديف" )كطن ة"
 انا ىدد بالج ش اإلسالمي في العراؽ أالدر  2005( د سمبر)كانكف أكؿ  2في 

عمييـ "لممعارضة المسمحة كالذيف، عكضا عف ذلؾ، " تمثيميـ"ف و كل مف يزعمكف 
". أف ينضمكا إلى الفكفيا

كالذؼ اشترؾ في العمم ة  الحزب اإلسالمي،عدة جماعات قامت باتياـ  (130)
الس اس ة منذ انطالقتيا كالذؼ  عتبر أنو ممثل لمالالح عرب السنة، بأنو يب ع نفسو 

ج ش الطائفة ، انتقد 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  12ؼ ب اف الدر في ؼ. لممحتل
يدعـ دستكر "ك أنو " غير مسمـ كغير عراقي"الحزب عمى أنو  المنالكرة

، كردا عمى 2005( نكفمبر)تشريف ثاني  19في ". الالييكنييف كغير المؤمنيف
 ش جبحضكره، أداف  الحزب اإلسالميمؤتمر المالالحة في القاىرة كالذؼ قاـ 
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برفض التعاكف مع المحتل جممة كتفال ال  كل جماعات التمرد ل س فقط
كيبدك عمى تقارير . (131)بل كينتقدكنو كأعمى شكل مف أشكاؿ العار

أخرػ " كطن ة"الدرت مؤخرا حكؿ مفاكضات بيف أمريكا ك جماعات 
، أنيا مشكؾ بيا، كمع أنو (132)كاف اليدؼ منيا معاكسة ت ار الجيادييف

المرا قد يتكقع أف أ ة  ا  مكف استثناا بعض أشكاؿ ااتالاات  فإف
مباحثات جد ة مرجأة ممكف أف تنعكس مف خالؿ ب انات حركات التمرد 

( لمتحضير ألرض ة يتـ عمى أثرىا تصيير اتجاه عمني في الس اسة المتبناة)
األمر الذؼ س عطي فرالة لنكع مف اانتقادات المتبادلة بيف ىذه 

. الجماعات

لدػ جماعات التمرد تكجيات بطريقة مماثمة، كبينما  مكف أف  ككف 
تكت ك ة مختمفة حكؿ أفضل السبل الممكنة مف أجل أف يتسنى لمؤيدييـ 

مف خالؿ المشاركة فييا كمف ثـ  –قمقمة استقرار العمم ة الس اس ة 
 –، (133)تقك ضيا مف الداخل أك ببساطة مف خالؿ مياجمتيا مف الخارج

 

 

متعديف "عمى أنيـ " الحزب اإلسالميمف  حسبكف أنفسيـ ممثميف عف " المجاىديف
كانكف أكؿ  10طالع كذلؾ الب اف الالادر في ". يتحدثكف فقط بالن ابة عف أنفسيـ

 .ج ش أنالار السنةمف قبل  2005( د سمبر)
 ستحضر المتمردكف قالالا تاريخ ة مكازية لمكقت الحاضر مف أجل شجب  (131)

عمى سبيل المثاؿ، يتـ كالفيـ بأنيـ أبناا ابف . قكف عمييـ تعبير األعكافمف  طل
 –كبعد ذلؾ تحت الحكـ العباسي  –العمقمي، كالذؼ قاـ ف ما مضى بتسم ـ بصداد 

متكقعا أف يتـ تعيينو كخم فة، انتيى بو األمر في العمل في . إلى الصزاة التتار
ؤاا الذيف  عممكف مع المحتل، المعارضة المسمحة قامت بتسخيف ق. اإلسطبالت

طالع، عمى سبيل . مؤكديف أنيـ أ ضا سينتيي بيـ األمر ألف يؤرخيـ التاريخ بالعار
. 2005( أكتكبر)، تشريف أكؿ 12عدد  األنالارالمثاؿ، 

ىذا . طالع، مثال، دكستر فمكنز كسابرينا تافرن س، في المالدر المقتبس (132)
كتـ نشره عمى مكقعيـ اإللكتركني  اإلسالميالج ش المقاؿ قد تـ ترجمتو مف قبل 

، كالتي تـ ذكرىا كذلؾ ج ش المجاىديفمع ب اف استنكارؼ مشترؾ مكقع مف قبل 
في . ككاحدة مف الجماعات المشتركة في المفاكضات نيكيكرؾ تا مز ذامف قبل 

بااشتراؾ في مفاكضات في الكقت  المجاىديفلماذا ا  قـك "مقاؿ بعنكاف 
أف  الج ش اإلسالمي، فسر الفرسافمف  2006تـ نشره في عدد يناير ، "الحالي؟

. حركات العال اف لـ  كف لدييـ أؼ سبب لمتفاكض مادامكا كاثقيف مف النالر
المعمكمات المصمكطة كاإلشاعات التي تح ط ىذا المكضكع لـ تكف إا مؤشرا عمى 

. رغبة العدك في إيجاد مخرج  حفع ماا الكجو
العمم ة الس اس ة جممة كتفال ال، آخركف كما كرد نظ ـ القاعدة تبينما يرفض  (133)

في التقارير  شجعكف عرب السنة لممشاركة كطريقة لتعقيد كا عاقة المياـ المعقدة 
مقابالت كرا سز جركب مع . أالال مف أجل تشكيل حككمة مستقرة كتعديل الدستكر

كانكف أكؿ  اف، مفكريف عربييف  قاؿ بأنيـ عمى عالقة كث قة مع حركات العص
في مطبكعاتيـ، لـ تالف أ ا مف الجماعات استراتيج ة . 2005( د سمبر)

 

مما يكحي بأف " ة مصشكشةالمعب"فإف كل ىذا يبدك كأنو يتزامف مع فكرة أف 
األكراد قد قامكا بالفعل باكتساب استقالؿ مسمـ بو كأف الش عة مستممكف 

أكثر الداات حداثة عمى ىذا التكجو الشائع كانت عمم ا . لكل مراكز القكة
مف خالؿ ردكد األفعاؿ غير الكاضحة حكؿ مؤتمر القاىرة الذؼ عقد في 

لمالالحة كالذؼ تـ مف خالؿ مف أجل ا 2005( نكفمبر)تشريف ثاني 
مع أف فحكػ ما جاا في المؤتمر، كالذؼ تـ بتنظ ـ مف . تخطي مشاركتيـ

باستثناا جماعات )جامعة الدكؿ العرب ة، كاف في إحضار العرب السنييف
إلى العمم ة الس اس ة ك إشراؾ ممثمييـ فييا، إا أف الجماعات ( التمرد

لى أنو جاا متأخرا كسطح ا المسمحة  كباإلجماع تنالمكا مف األمر ع
المشاكل الحق ق ة المتسبب بيا كالمبقي عمييا ااحتالؿ "كمنفالال عف 

. (134)"المستمر

ككنيـ حتى تمؾ المحظة قد تجنبكا بحذر المكاقف الس اس ة الكاضحة، فإف 
 2005الجماعات المسمحة الرئ س ة بالرغـ مف ذلؾ كانت قد أجبرت في 

الذؼ أعمف احتمال ة مرحمة جديدة في  أف تتخذ مكاقف كاضحة، األمر
كاستفتاا تشريف أكؿ  2005( يناير)انتخابات كانكف ثاني . تاريخ تطكرىـ

، (يناير)في كانكف ثاني . كانا ميميف بيذا الالدد 2005( أكتكبر)
كبالرغـ مف رفض شائع لالقتراع كشرعيتو، اختمفت الجماعات حكؿ أفضل 

ممالقات جداريو تيدد الناخبيف كضع  تنظ ـ القاعدة. السبل لتحد و
كبالقابل، فإف . (135)كتستحضر براىيف دين ة تبرر المجكا إلى العنف

 

 

حالاف طركادة كلكف فكرة تعقيد األمكر مف خالؿ الدخكؿ إلى معترؾ الح اة 
كانكف  23الالادر في  الج ش اإلسالميطالع ب اف . الس اس ة قد تـ اإلقرار بيا

. اانتخاباتكالذؼ  عمق عمى نتائج  2005( د سمبر)أكؿ 
كعمقت كل . جماعات العال اف بالتأكيد تابعت عف كثب مؤتمر القاىرة (134)

كاتفقكا عمى ثالثة . الجماعات الكبرػ كما كأالدرت ب انات رسم ة لشرح مكقفيا
أف المؤتمر جاا متأخرا كأف فحكاه كاف سطح ا؛ ىدفو الرئ سي كاف : أمكر جكىرية

ركيف ف و لـ يتحمكا بالشرع ة خالكالا كأف لتكفير مخرج مشرؼ ألمريكا؛ كأف المشا
خالـك الالراع الحق قييف، أؼ المقاكمة العراق ة كالمحتل األمريكي، لـ  ككنكا "

ج ش المجاىديف كتنظ ـ القاعدة طالع، عمى سبيل المثاؿ، تالريحات ". حاضريف
مف تشريف ثاني  21ك 20ك  19كالالادرة عمى التكالي في  كج ش أنالار السنة

لـ  أت أ ا منيا عمى ذكر الق اـ بتنظ ـ مؤتمر آخر شامل . 2005( نكفمبر)
. لجم ع عناالر الالراع

ف ما يخص مناخ الخكؼ كالترىيب المؤسس لو مف قبل بعض الجماعات، طالع  (135)
" Irak : attaques contre les bureaux de vote, menaces de mort 

contre les électeurs  "،؛ كليز سالؼ في 2005يناير  25 ككالة األنباا الفرنس ة
" Fear eroding Iraqi’s resolve to vote( " الخكؼ الذؼ  محك عـز العراؽ

 .2005يناير  The Chicago Tribune ،25،(عمى التالكيت
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استبعدت اليجمات ضد المدنييف كأماكف ااقتراع جامع جماعات مثل 
. بينما حثت المتعاطفيف معيا عمى مقاطعة اانتخابات

د أدت النتيجة كانت ارتباكا عظ ما، كمع أف ىجمات متفرقة تمت كانت ؽ
إلى تنفير الجميكر، إا أف ىذا األمر قد فشل في التسبب بتعطيل جدؼ 
لالنتخابات كضاعف مف ثقة الجياز األمني العراقي بنفسو كمف شعبيتو 

ىذا األمر أدػ إلى أف تتفق جم ع الجماعات الكبرػ . عمى حد سكاا
ستة مف أكثر (. أكتكبر)عمى مكقف متماثل ح اؿ استفتاا تشريف أكؿ 

الج ش اإلسالمي في العراؽ، حركات المقاكمة )منظمات نشاطا اؿ
اإلسالم ة في العراؽ، ج ش المجاىديف، جامع، الحركة اإلسالم ة 

أالدركا ب انات مشتركة في ( عالائب أىل العراؽكلممقاكمة العراق ة، 
البدا ة كانت في الف تالكيت سمبي كبعد ذلؾ، في خطكة معاكسة 

تنظ ـ . (136)ة لمناخبيف، في الف المقاطعةبررتيا مضا قات العرب السف
س اسة  –أك أجبر عمى أف يختار  –القاعدة، كالمشتير بعناده، اختار 

قاـ  2005( يناير)، كبفرؽ كبير عف كانكف ثاني (137)مناىضة لمعنف

 

 
تشريف أكؿ  12ك( أغسطس)آب  18ىذه التالريحات تـ إالدارىا في  (136)
النقض الذؼ تـ في . ليكعمى التكا( ثالثة أ اـ قبيل التالكيت) 2005( أكتكبر)

الذؼ " الضصكطات كالتحرشات كاألذػ"آخر لحظة تـ تبريره عمى أنو جاا بسبب 
اإلالدار المتأخر . عانى منو عرب السنة كالذؼ ىدؼ إلى منعيـ مف التالكيت

لمتالريح الثاني أدػ إلى الدكر تالريح ثالث فكرا بعيد ااستفتاا مما كضح بأف 
لذؼ حالل لف يتـ معاقبتيـ لمشاركتيـ في مف لـ  ككنكا كاعيف لمتصيير ا

الذيف قاكما بالتالكيت قامكا بذلؾ خطأ أك ألنيـ لـ اضطركا لذلؾ . "التالكيت
كلذلؾ ا يزالكف كمسمميف جيديف، كحق قة أنيـ قامكا . لتفادؼ سكا معاممة الشرطة

". بالتالكيت ا تعني أنيـ يكافقكف عمى الدستكر
( أكتكبر)تشريف أكؿ  13ك ( يكنيك)حزيراف  30طالع تالريحاتيـ الالادرة في  (137)

كالتي ترفض الجماعة مف خالليا الدستكر رفضا قاطعا كالمبدأ  2005مف عاـ 
الذؼ تمت عمى أساسو ااستفتااات الشعب ة، كلكف مف دكف التيديد بمياجمة 

غيث عبد األحد، كىك الحفي لد و بعض المداخل عمى . الناخبيف أك مراكز ااقتراع
ك الميم ش ات مف الذيف فضمكا  تنظ ـ القاعدةرديف، شاىد ممثميف محمييف مف المتـ

المشاركة في ااستفتااات يتعا شكف بسالـ في قرية قرب بصداد نفس اليـك الذؼ 
ذا كاشنطف طالع شيادتو في . عقدت ف و اانتخابات، بالرغـ مف التكتر الضمني

بعض المالادر زعمت . 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  27في  بكست ك ذا جارد اف
اتخذ ىذا المكقف مف دكف رغبة منو كتحت ضصكطات مف جماعات  التنظ ـأف 

مقابالت كرا سز جركب مع مفكريف عرب كعراقييف يتمتعكف بالالت مع . أخرػ 
إف تالريحاتيـ، حتى قبيل مكعد . 2005( د سمبر)حركات العال اف، كانكف أكؿ 

ككف ذلؾ بدافع منيا . كراا إستراتيج ة تشك شااستفتااات، لـ تكح بالرغبة لمسعي 
تعمل  اتكحي بأنو لمتنظ ـأك بسبب ضصكطات مف قبل آخريف، فإف الس اسة العم ا 

 

التنظ ـ بشجب اتيامات مكجو إل و مفادىا أنو قد استيدؼ ناخبيف كجزا 
 ج ش أنالار السنةأخرياف، كىما  جماعتاف. (138)"حممة دعائ ة كقحة"مف 

، قامتا فكرا بالمناداة بمقاطعة ك أعمنكا مسؤكليتيـ ج ش الطائفة المنالكرةك
عف ىجمات عمى منظمي اانتخابات بينما أكدكا أنيـ كانكا حذريف مف 

بقرااة ىذيف التالريحات معا فإنيا تكحي . (139)"المدنييف"عدـ إالابة 
رفت خطأ تكت ك ا في كانكف ثاني اعتراؼ ضمني بأف الجماعات قد اقت

كىذا  ساعد بتفسير لماذا أف عدد اليجمات يـك ااستفتاا في ( يناير)
( د سمبر)ككذلؾ خالؿ انتخابات كانكف أكؿ ( –أكتكبر)تشريف أكؿ 

. (140)قد تقمص بشكل ممحكظ  –2005

. بتجسيد آخر ليذه النزعة 2005( د سمبر)قامت انتخابات كانكف أكؿ 
 ـ القاعدة بإالدار تيديدات كلكنيا كانت بشكل محدد كمكجية فقد قاـ تنع

كقاـ . (141)في اانتخابات" نش طيف بشكل مفرط"إلى ىؤاا ممف كانكا 
بمناداة الميم ش ات كي  الج ش اإلسالمي في العراؽكج ش أنالار السنة 

ج ش كجادؿ . (142)"إسالة دـ مسمـ"ا تستيدؼ أماكف ااقتراع حتى ا يتـ 
، أؼ مقاكمة سمب ة، "عال اف مدني"مف أجل مقاطعة ك جامعك المجاىديف

مف قبل جم ع مكظفي الحككمة، كلكف الجماعتيف لـ تؤيدا خطكات 
 

 

ل ست كفاعل منفالل عف مح طو بل في بيئة عراق ة متناسقة كذات ى كم ة إلى حد 
. ما

. 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  21طالع ب اف  (138)
 2005( أغسطس)آب  13سؤكليتو عف ىجـك ـ ج ش أنالار السنةزعـ  (139)

( أغسطس)آب  19ضد المفكض ة العامة لالنتخابات في المكالل كعف ىجـك 
يؤكد التالريح . عمى الحزب الكردؼ الد مقراطي كجبية تركماف العراق ة 2005

كىك تعبير  ستثني حسب كجية  " –مدنييف"عمى أنو لـ  كف ىناؾ أؼ ضحا ا 
 فات المكظفيف الحككمييف باإلضافة إلى أعضاا نظرىـ عمى األقل بعض تالف

، حتى عندما  ككنكف غير حامميف لمسالح كغير متالميف بعمل "األعكاف"أحزاب 
. استخبارؼ ضد حركات العال اف

حسب تقارير عسكرية أمريك ة، فإف عدد اليجمات أثناا أ اـ ااقتراع تناقالت  (140)
ثـ إلى ( أكتكبر)يف أكؿ ىجـك في تشر 21إلى  2005ىجـك في يناير  32مف 
مع ارتباط بعض الحكادث بشكل أك بآخر ( )د سمبر)ىجمات في كانكف أكؿ  10

اتالاات تمت عبر البريد (. 7ثـ إلى  13إلى  16مع ىبكط نفس ااقتراع مف 
مع محمل عالي الشأف في الشؤكف األمريك ة كرا سز جركب اإللكتركني مف قبل 

ض في اليجمات تعزا كذلؾ إلى إجرااات أمن ة اانخفا. 2006العسكرية، يناير 
 .أكثر نشاطا الممت لحما ة الناخبيف

. 2005( د سمبر)كانكف أكؿ  11ب اف تالريحي،  (141)
ىذا الب اف المشترؾ، . 2005( د سمبر)كانكف أكؿ  12ب اف مشترؾ،  (142)

كالمكقع مف قبل جماعتيف مشتيريف بتشك الت ككجيات نظر مختمفة، بحد 
 .عمى التقارب المشار إل و أعالهذاتو مؤشر 
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في الكقت نفسو تحدت كل جماعات التمرد . (143)لترىيب الناخبيف
الرئ س ة شرع ة كالالح ة ااقتراع مبينيف بأف مكقفيـ ا  شكل مالادقة 

. عمى العمم ة الس اس ة

أنيا مازالت ابتدائ ة إا أف ىذه التطكرات تشير إلى إدراؾ حركات  كلك
التمرد المتزايد أنيا يجب أف تأخذ بعيف ااعتبار الحقائق الس اس ة كأنيا 
ا  مكنيا مجرد إدانة العمم ة اانتقال ة عمى أنيا باطمة، كما ا  مكنيا 

ييف في إما التركيز عمى الجانب العسكرؼ فقط أك تحديد خ ارات العراؽ
ىناؾ مؤشرات أخرػ عمى تسي س محتمل . أف  ككنكا معيا أك ضدىا

، عمى سبيل المثاؿ، 2005( أكتكبر)ففي تشريف أكؿ . لحركات التمرد
ناطقا رسم ا  ج ش المجاىديفك الج ش اإلسالمي في العراؽ عيف 

. (144)مشتركا حكؿ الشؤكف الس اس ة

رنامج س اسي بديل كانت الجماعة األكلى التي كاجيت مكضكع اتخاذ ب
في العدد  2005( سبتمبر)في مقاؿ ظير في أيمكؿ . (145)جامع

أجكبة عمى شائعات بحق "اافتتاحي لمجمتيا الرسم ة كالذؼ جاا بعنكاف 
األكلى، أنو ا . ظيرت أربع نقاط" غ اب برنامج س اسي كرؤ ة مستقبم ة

مثل  يجب عمى المرا أف يتكقع مف المعارضة المسمحة أف تتالرؼ
ثان ا، التحرير يبقى ىك اليدؼ األسمى . الجيات المؤسس ة كالقانكن ة

لمجماعات المسمحة كأنيـ لف  كشفكا عف برامجيـ الس اس ة المحددة ما 
ثالثا، مع أف الجماعات المسمحة ىي بالفعل . (146)داـ ااحتالؿ مكجكدا

 

 
. 2005( د سمبر)كانكف أكؿ  10ب اف مشترؾ،  (143)
. 2005( أكتكبر)، تشريف أكؿ الفرسافطالع  (144)
جيكد سابقة في ىذا ااتجاه انبثقت عف جماعات متكرطة بشكل غير مباشر  (145)

، قامت المنظمة اإلسالم ة العالم ة 2005في بدا ات . مع حركات العال اف
، كالتي ا تؤيد العنف كا تحتفع بعالقات عمن ة مع بحزب التحريرمعركفة كاؿ

( نكفمبر)في تشريف ثاني ." دستكر العراؽ"المتمرديف، بإالدار جديدىا المتمثل بػ 
ضد " المقاكمة الكطن ة"، كىي جماعة تؤيد فكرة حركة الكفاح الشعبي قامت ،2004

. إنياا متفاكض عم و لمكجكد األمريكيتسعى إلى " مبادرة س اس ة"المحتل، بإطالؽ 
كالذؼ الدر في تشريف أكؿ  برنامج لمستقبل العراؽ بعد إنياا ااحتالؿطالع كذلؾ 

كل ىذه . كمقره بيركت مركز دراسات الكحدة العرب ةمف قبل  2005( أكتكبر)
الطركحات تأتي عمى فرض ة محك كل ما قد تـ إنجازه كنتيجة لمعمم ة الس اس ة التي 

بعد الحكـ البعثي، كبالتالي تشكل بالعكبة أرض ة لممفاكضات  مكف أف -ت ماجاا
. تكافق عمييا الرؤ ة األمريك ة

ج ش . جماعات أخرػ منذ ذلؾ الكقت قامت بإالدار تالريحات مماثمة (146)
طالع ) الحزب العراقي اإلسالمي، في إحدػ ىجماتو الشفك ة ضد أنالار السنة

، تحدػ الحاجة إلى مثل ىكذا حزب أك إلى (قأعال 132النقطة اليامش ة رقـ 
 

كنتيجة إسالم ة إا أف ا أحدا منيا ينادؼ بإنشاا جميكرية إسالم ة، ك
فإف شبح جميكرية إسالم ة عراق ة كالمختمق مف قبل أمريكا ا "لذلؾ، 

تناشد العراقييف مف أجل جامع كفي آخر نقطة، ". أساس لو مف الالحة
"( منيج ة الجياد)"قرااة كالتعميق عمى ميثاقيا ذؼ الثالثيف الفحة 

كالمنشكر عمى مكقعيا اإللكتركني، كالذؼ  عرض مكقف الجماعة مف 
ىذه المؤشرات تظل . ر متعمقة بالالراع المسمح، مثل معاممة الرىائفأمك

. بعيدة جدا عف تقد ـ بديل س اسي( بشكل طكعي)غير حاسمة كتتكقف 
كلكف إذا ما شااكا في  ااستمرار، فإف الجماعات الرئ س ة قد تدخل 

.  كمسببة لمشقاؽ –مرحمة تسي س فاعمة 

 االستراتيجيات اإلعالمية. ب

كقت قاـ المتمردكف بتطكير مسار متجانس إلى حد ما  ستيدؼ اؿ بمركر
ك عتمد عمى تكحيد ( مف المؤيديف كعراقييف آخريف كالصرب)جميكرا متعددا 

األد اف كالمكاض ع التاريخ ة أك الس اس ة كالتي مف األقل احتماا أف تقـك 
: بعض المالمح الميمة تظير كىي. بإثارة خالفات داخم ة

 عمن ا كل الجماعات . عة طائفية مناهضة لمشيعةإنكار تبني نز
تنكر التكرط في ىجمات تستيدؼ المدنييف مف الش عة بشكل 

 بالركافضحالرؼ؛ الزرقاكؼ بنفسو كاف نبيا في تسم ة العدك 
ىذا األمر بأؼ شكل مف . (147)بدا مف الش عة( أؼ المنشقيف)

 

 

أنفسيـ قد قامت فعم ا أنالار السنة تمثيل س اسي في ىذا الكقت افتا إلى أف 
ستراتيجيتيا كبرنامجيا، كالتي ستعمف عنيا ( الس اسي)كادرىا "بتطكير  الخاص، كا 

 3، طالع التالريح المتمفز ألمير الجماعة كالذؼ الدر في "في الكقت المناسب
. 2006اير يف

عمى أنو المنشق، ( ركافدكجمعيا )رافدة المعاجـ غالبا ما تنزع إلى ترجمة اإلسـ  (147)
مع ذلؾ فإف الكممة تفيـ بشكل شائع لكالف . ، أؼ الطائفيالرافدؼكالالفة ىنا ىي 

 2005( سبتمبر)أيمكؿ  14في رسالة سمع ة عمى اإلنترنت أالدرت في . الش عة
عمى الذيف " حربا شاممة"تل عفار، أعمف الزرقاكؼ عمى إثر عمم ات لمتحالف في 

اتيميـ بتشج ع اانقسامات الطائف ة كألنيـ ىـ بأنفسيـ قد أعمنكا حربا شاممة عمى أىل 
 ظير ىذا عمى أنو أقرب كضع  الل إل و . السنة في تل عفار كالقائـ كأماكف أخرػ 

لش عة مرة كاحدة فقط، في التالريح، استخدـ كممة ا: في تأييد عمني استيداؼ الش عة
كىي الكممة التي  ستخدميا كما جرت عم و العادة لكالف الركافد مقرنا إ اىا بكممة 

كيزاكجكف كجيات نظرىـ بكجيات نظر " الالميبييف"الش عة الذيف يتعاكنكف مع 
في معظـ . مع أف داات الكممة تشير بسيكلة إلى الش عة ككل" فارس ة،"كأىداؼ 

زرقاكؼ استخداـ كممة الش عة، معتمدا بدا مف ذلؾ عمى كممات أحاديثو، يتجنب اؿ
حدػ عالماتو المسجمة في استخدامو لمجمع الذؼ قمما ) رافدةأقل كضكحا مثل  كا 

إنا المعاني المختمفة لمكممة ميمة حيث أف الزرقاكؼ (. الركافد ستخدـ في المصة أؼ 
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األشكاؿ ا يدحض أف الش عة مستيدفيف عمى أساس أنيـ 
كما ىك معتقد بو  –ييف، كا عمى أساس أف الزرقاكؼ ىرطق

 سعى إلثارة  –بشكل عاـ بيف العراقييف بما فييـ السنة العرب 
تماما كما ا يدحض ىذا اإلنكارات . حرب أىم ة طائف ة

المتساكقة مع العدد الضخـ مف العمم ات اانتحارية التي 
أؼ ب كرا سز جرككلكف، لـ تجد . تستيدؼ المساجد الش ع ة

ب اف تعترؼ ف و منظمة متمردة بشكل كاضح كالريح أنيا أك 
أؼ جماعة أخرػ تشف إستراتيج ة إثن ة أك الراع عمى أساس 

إلى المدػ الذؼ جاات بو الكثائق المقدمة مف مسئكليف . طائفي
غربييف أك اإلعالـ، فإف جماعات التمرد الميمة قد تحدت ىكذا 

 .(148)منطمق بشكل مفتكح كمتسق

مف إيجاد أؼ شريط كرا سز جركب مشابو لـ تستطع كبشكل 
فيديك  ظير أف الضح ة قد قتل حالريا بسبب انتماااتو الدين ة 

كبالرغـ مف مزاعـ بتحمل مسؤكل ة العمم ات . (149)أك العرق ة
المختمفة، إا أنو ا تكجد جماعة كاحدة مف ىذه الجماعات ممف 

أؼ )ة تدعي الفضل كراا تفجيرات تستيدؼ الش عة كش ع
كىذا ينطبق بشكل . (150)(ىجمات ضد المساجد كالمالميف

 

 

دات التي تكجو إل و بأنو  سعى يمعب بيا في آف كاحد لمياجمة الش عة كإلبعاد اانتقا
تاريخ ا يرمز ىذا إلى مدرسة فكرية كلدت في القرف . إلى إشعاؿ الراع طائفي

السابع كنتيجة لبعض الجكانب في المذىب السني، حيث أف كالىما متعارضيف 
بالنسبة لعمماا . ككاف ىذا ينطبق أالال عمى فرع الخكارج مف الش عة. بشكل كبير

ىـ، بخالؼ الش عة، منشقيف عمى نفس الدرجة مف المس حييف  دةالراؼالديف السنة، 
كمؤخرا، تستخدـ الكممة بشكل متزايد كاسـ ازدرائي  طمق عمى الش عة . الالميبييف

 ستخدـ (. http://dhr12.comطالع عمى سبيل المثاؿ المكقع اإللكتركني )
لش عي األعمى ، كىي المجمس االزرقاكؼ التسم ة لكالف األحزاب الش ع ة الرئ س ة

لمثكرة اإلسالم ة ك دعكة كأؼ شخص مرتبط بيـ، ك شمل ذلؾ في المحالمة كل مف 
مع ىذه (. كىـ جدا األغمب ة الساحقة مف العراقييف الش عة)انتخب حككمة الجعفرؼ 

الال غ،  حاكؿ الزرقاكؼ إ الاؿ رسالة طائف ة في فحكاىا بينما  ككف بإمكانو أف يبعد 
 .ييد حرب طائف ةعف نفسو اتيامات بتأ

. أعاله 108طالع النقطة اليامش ة رقـ  (148)
. المتيـ كخ انتو" جرائـ"أفالـ الفيديك التي تالكر اإلعدامات تؤكد عمى  (149)

كالذؼ الدر في تشريف أكؿ   ج ش أنالار السنةطالع، عمى سبيل المثاؿ، فيديك 
رافدؼ تـ جاسكس كىك "حيث تـ تالكير اإلماـ عمي المالكي كػ  2004( أكتكبر)

". تجنيده مف قبل قكات ااحتالؿ لمحاربة كالقضاا عمى رؤكس السنة في العراؽ
ىذا ىك الحاؿ مع كل المكاقع الرسم ة التي يتـ استخداميا كما جرت عم و  (150)

طالع عمى سبيل المثاؿ قائمة . العادة مف قبل الجماعات لإلخبار حكؿ عمم اتيـ
آب  22ك 9ما بيف  ج ش أنالار السنةا الثمانيف عمم ة التي زعـ الق اـ بو

 

خاص عمى جماعة الزرقاكؼ، كالتي قامت بشكل منتظـ بإنكار 
بدا مف ذلؾ، يزعـ تنظ ـ القاعدة . (151)مثل ىذه ااتيامات

كجماعات متمردة أخرػ بشكل منتظـ أف ضحا اىـ المقالكديف 
كؿ عمى ىـ مف فيمق  بدر كمف الجكاس س أك متقدميف لمحص

كىي معمكمات تتيـ أمريكا  –كظائف في القطاع األمني 
 .(152)كالحككمة العراق ة بإخفائيا بشكل متعمد

في المحالمة، بينما ا ريب أف ااختالفات متكاجدة كأف 
الس اسات كذلؾ تختمف إا أف جم ع حركات التمرد تتخذ مكاقف 

نار عمن ة متشابية بحيث ترفض رفضا قاطعا فكرة أنيـ يذككف 
 

 

لـ يتـ شمل أؼ ىجـك عمى  .حالاد المجاىديف، كالمنشكرة في 2005( أغسطس)
ش عة عادييف؛ بالقابل تأتي القائمة عمى ذكر عدد ىائل مف العمم ات المكجية ضد 
لى  فيمق بدر كمراكز لمشرطة في األح اا الش ع ة كمقرات لألحزاب كمكاكب س ارة كا 

تشير بشكل حالرؼ إلى حالاد المجاىديف كل األعداد األخرػ مف  .ما ذلؾ
كبالمثل لـ تقـ أؼ مف الجماعات بالترحيب بشكل . ىجمات ذات طب عة عسكرية

عمى جسر  2005( أغسطس)آب  31مفتكح بالتراجيد ا التي حالمت في 
الكاظم ة حيث مات مئات مف المالميف الش عة بعد انتشار خبر عف ىجـك إرىابي 

. إلى انتشار حالة مف الرعبأدػ 
تنظ ـ عدد ىائل مف الب انات التي تنكر ىذه ااتيامات تـ إالدارىا مف قبل  (151)

طالع مثال تالريحاتيا في . بالدد اليجمات التي ليا طب عة طائف ة محضة القاعدة
أيمكؿ  2، ك في (بعد ثالثة أ اـ مسيببعيد ىجـك في ) 2005( يكليك)تمكز  19

كالذؼ ( أغسطس)آب  31ف ما يتعمق بمأساة بجسر الكاظم ة  في ) 2005( سبتمبر)
( سبتمبر)أيمكؿ  19، كفي (لـ  كف ىجكما كلكنو كاف قد فيـ كذلؾ مف قبل الضحا ا

أكتكير  7، كفي (كالذؼ  شير إلى ىجـك عمى نيركاف في السابع عشر مف الشير)
لمسؤكل ة عف كالذؼ ينكر ا)نكفمير  20، كفي (بعيد يكميف مف ىجـك في حمة)

تـ إالدار ب اف كما جرت عم و (. تفجيرات في خناقيف في الثامف عشر مف الشير
بالرغـ مف : "يناير 5كردة فعل عمى تفجيرات كربالا في  2006يناير  8العادة في 

، إا أف المنظمة تنفي رسم ا أؼ تكرط في اليجمات الركافدتجاه  تنظ ـ القاعدةكراى ة 
السخرية في أف ىذا  عطي مؤشرا كاضحا آخر عمى أف " ).األخيرة في الكربالا

في محاكلة غير منطق ة لدحض (. يدؿ عمى الش عةالركافد استخداـ الزرقاكؼ لتعبير 
ااتياـ الذؼ مفاده أف جماعتو تحاكؿ إشعاؿ حرب طائف ة، كاف الزرقاكؼ قد جادؿ 

دد أكبر بكثير مف بأف إستراتيج ة مف ىذا النكع كاف باإلمكاف تطب قيا مف خالؿ ع
اليجمات ضد أسكاؽ كمساجد الش عة، كالتي تشكل اثنيف مف أكثر األىداؼ المعرضة 

. 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  7طالع ب انو في . لميجـك
، كالذؼ نشر عش ة استفتاا تشريف أكؿ "المقاكمة كالكرقة الطائف ة"في  (152)
. ز المزعـك لإلعالـ الصربياانح ا لجامع، ناقش المكتب الس اسي 2005( أكتكبر)

كتحدػ المقاؿ أف  أتي أحد بإثبات عمى تكرط المعارضة المسمحة في ىجمات 
ضد ش عييف أبرياا مجادا بأف مثل ىذه اليجمات تؤذؼ المتمرديف مف خالؿ الدفع 

. بالش عة إلى أحضاف المحتل
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كعمى كل حاؿ فإف اإلنكار الجماعي كالمتسق . تكتر طائفي
لمجماعات المتمردة  ظير إلى أؼ مدػ أالبح المكضكع 

الجماعات التي تتعمد استيداؼ . الطائفي حساسا في نظرىـ
الش عة تعتقد بشكل كاضح بأف ثمف إعالف المسؤكل ة بشكل 

 منفتح كعمني كمناشدة أتباعيـ لشف حممة عشكاا مناىضة
كالمفارقة ىي في أف رغبة  .(153)لمش عة أكبر بكثير مف الفكائد

المتمرديف في الكقت الحاضر عمى األقل في الحفاظ عمى 
الكحدة قد  ككف السبب في كبح اانحدار نحك حرب أىم ة 

. شاممة

 بينما  ظيركف مخاكفيـ بل كافتتانيـ . التركيز عمى المصداقية
، تسعى جماعات (154)بإستراتيج ة ااتالاات األمريك ة

المعارضة المسمحة الكبرػ إلى تدع ـ مزاعميا كتقك ض المزاعـ 
المنبثقة عف خالكميـ مف خالؿ تكفيرىـ لمتفااليل كادعااىـ 

يتـ تخال ص المكارد الميمة لجمع كتالنيف . األدلة
المعمكمات، عمى سبيل المثاؿ مف خالؿ إرساؿ مالكريف جنبا 

كل ة بشكل نمكذجي  شتمل إعالف المسؤ. إلى جنب مع المقاتميف
عمى اليـك كالساعة التي تمت فييا العمم ة كبإظيار اليك ات 

الشخال ة لمرىائف أك مناظر مصرقة في التدقيق لميجمات التي 
بعض الجماعات تحتفع بإحالائ ات عف أعماليـ . شنت

بشكل متكرر في محاكلة إلبطاؿ " األدلة"يتـ عرض . العسكرية
تمؾ المتعمقة بتعداد القتمى الناتج عف مزاعـ العدك سكاا كانت 

كأمريكا متيمة بالتالريح عف أعداد لمقتمى  –العمم ات العسكرية 
تقل بشكل كبير عف خسائرىا الحق ق ة مف خالؿ استثنااىا 

لمجنكد الذيف مازالكا ينتظركف التجن س كالذيف مف قكات المرتزقة 
 

 
يؤكد أفراد ليـ اتالاات داخل حركات العال اف بأف معظـ الجماعات  (153)

المسمحة كالمتعاطفيف معيـ ا  مانعكف استيداؼ الش عة مف ناح ة المبدأ خالكالا 
كبدا مف أف ينظر إل و كخطأ شرعي، ينتقد . كأف الكثيريف يمكمكف الش عة لك التيـ

مقابمة لػ كرا سز جركب مع الحفي عراقي لو ". خطأ تكت كي"السمكؾ عمى أنو 
. 2005( سمبردؼ)اتالاات مع حركات العال اف، كانكف أكؿ 

تشريف  29في ب اف الدر في . تنظ ـ القاعدةىذا الح ح حتى بالنسبة إلى  (154)
أحد أكثر : "، أتى تحميل الناطق الرسمي عمى النحك التالي2005( أكتكبر)أكؿ 

األساليب الدعائ ة األكثر فعال ة لدػ الالميبييف، كالذؼ  عتمد عمى كشف جزا مف 
لمختارة إلى النقطة التي عندىا تككف النتائج الحق ق ة فقط كغزؿ ىذه الحقائق ا

المنطق ة التي  مكف لممرا التكالل إلييا ىي عبارة عف العكس تماما عما  حالل 
عمى أرض الكاقع، كأخيرا بق اميا بنشر ىذه النتائج، تجد الدػ ليا في عدد ىائل 

". مف التحم الت كالدراسات في أقطاب العالـ اإلسالمي

ف مف كسائقي الشاحنات كمدنييف آخريف ممف  عممكف كمكظفي
أك تمؾ التي تعنى باعتقاؿ شخال ات –، (155)قبل قكات التحالف

كيتـ إبراز الكر . (156)عمى مستكػ عاؿ مف حركات التمرد
آلل ات العدك التي تـ تدميرىا تماما كما ىك األمر بالنسبة إلى 

 .خسائر العدك

 حتى كىـ مشتبككف في أشكاؿ  .حركات التمرد" شرفية"التأسيس لـ
ىر أف حركات التمرد ميتمة بشكل متزايد كحش ة مف العنف،  ع

بشكل متعاكس بشكل حاد مثال مع  –بمكضكع الكرتيـ الخارج ة 
كفقا لذلؾ فإنيـ . الجماعات الجياد ة الجزائرية في التسعين ات

ينزعكف إلى ردكد أفعاؿ فكرية كقك ة عمى اتيامات تشف مف قبل 
لفزة لمتمرديف تـ أمريكا كالمسئكليف العراقييف كأ ضا عمى اعترافات مت

القبض عمييـ خالكالا عندما تنطكؼ ىذه ااتيامات عمى تيـ 
، أك في (157)"المنحرفة"بالسرقة أك ااغتالاب أك التالرفات 

، أك قتل المدنييف (158)اتياميـ بالنفاؽ الديني أك العجز األيديكلكجي
 

 
مف قبل  2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  20المثاؿ، ب اف طالع، عمى سبيل  (155)

اإلعالـ في ىذا " أكاذيب"بالدد تعداد المكتى األمريكي كخالالة تنظ ـ القاعدة 
كما كقامت . التي يرتكبيا المحتل" لمجرائـ اليكم ة"المجاؿ كالتصط ة المنتظمة 

تحتكؼ عمى " قبكر جماع ة"حركات التمرد بإنتاج أفالـ كثائق ة تخمص إلى إظيار 
. جنكد أمريكييف تـ التخمص منيـ بشكل سرؼ لمتقميل مف حجـ الخسائر المعمنة

، سخر 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  5كعمى خالؼ ذلؾ، في الب اف الالادر في 
الذؼ قاـ بيا " الستار الحديدؼ"مف تقارير حكؿ مكت متمرديف خالؿ عمم ة  التنظ ـ

. متمرديف الذيف ادعى التحالف قتميـالتحالف حيث تحدػ عدكه إلظيار جثث اؿ
شف "كحسب ما جاا في الب اف، فإف الشيا الكحيد الذؼ قاـ بو العدك ىك أنو 

". ىجكما مسعكرا ضد مدنييف عزؿ
عمى كجو الخالكص كاف قد تيكـ عمى تالريحات أمريك ة  تنظ ـ القاعدة (156)

في تشريف أكؿ . كؼ متكررة بشأف اعتقاؿ عدة رجاؿ ممف  شكمكف الذراع ال ميف لمزرقا
، تحدت الجماعة كزير الداخم ة حتى  قدـ عمن ا أ ا مف األعضاا 2005( أكتكبر)

تشريف أكؿ  18في بيناىا الالادر في . الثمان ة الذيف أكىمت الناس بأنيا قد أسرتيـ
، الرح أبك م سرة العراقي في رد عمى تقارير حكؿ مكت قائدىا المحمي في (أكتكبر)

نا في القائـ بإخبارنا بأنو مازاؿ عمى قيد الح اة بعكف هللا كىذا مؤشر قاـ أخك: "القائـ
كبالنسبة إلى  .مجاىدآخر أف األمر  حتاج ألكثر مف مجرد تالريح رسمي لقتل 

األسرػ المالرح عنيـ فمتظيرىـ القكػ المتعاكنة مع المحتل إلثبات بأنيـ  قكلكف 
". عمكاكلكنيـ لف  فعمكا كل س بإمكانيـ أف يف! الحق قة

ااعترافات المتمفزة كثيرا ما تتضمف مزاعـ حكؿ تالرفات مثم ة بيف  (157)
. المتمرديف

 In brothers, two faces "طالع، عمى سبيل المثاؿ، سكلكمكف مككر،  (158)

of the Iraq insurgency( "بيف األخكة، كجياف لمتمرد العراقي) لكس أنجمس ،
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كل الجماعات تقـك بتمم ع الجكانب األكثر . (159)مف دكف قيكد
في جيادىـ، بما في ذلؾ العنف الشديد كالدكافع استحقاقا لمشجب 

، كتقارير منقكلة عف (160)النقد ة كراا بعض حاات أخذ الرىائف
تالرفات أخرػ تنـ عف . (161)ارتباطات ليـ مع عالابات إجرام ة

ااىتماـ المتزايد بأىم ة الكرة المتمرديف الخارج ة كىك مؤشر 
التأييد الشعبي،  عمى أف حركات التمرد تالب اىتماما متزايدا عمى

في بعض . (162)عمى األقل في المناطق التي  عممكف بيا
الحاات قامت ىذه الحركات بتعك ض المدنييف عف خسائر 

، أك بسبب (163)متعمقة بالحرب بما في ذلؾ أضرار في الممك ة
اعتقاات عشكائ ة كاف سببيا نشاطات المتمرديف في 

 –ت األكثر تطرفا بما فييـ الجماعا –المتمردكف . (164)المنطقة
أعماليـ "متحمسكف بشكل متزايد نحك إعالف خالالة 

 

 

( مارس)آذار  14نباا الفرنس ة، ؛ ككالة األ2005( مايك)أ ار  19تا مز، 
2005 .

. كما جرت عم و العادة ىذه ااتيامات يتـ شجبيا عمى أنو مجرد افترااات (159)
ااعتراؼ في شريط فيديك  تنظ ـ القاعدة، أالدر 2005( سبتمبر)في أيمكؿ 

كشرح بأنو تمقى أكامر ارتكاب جرائـ شن عة ضد المدنييف . لعضك فيمق بدر
. بمـك المتمرديف كأف  قـك بعدىا

جكرج مالبرنتك، كىك الحفي لد و اتالاات غير مباشرة مع حركات  (160)
التمرد ككاف في كقت ما رىينة، قاـ بتحميل األىداؼ المال ة كراا عمم ات 

. 2004( أبريل)ن ساف  Le Figaro ،14ااختطاؼ، 
بالق اـ  لقرااة شيادة حكؿ التعاكف بيف خم ة تمرد إسالم ة كبيف مجـر معركؼ (161)

 The "بعمم اتو في العالـ المحمي السفمي ااقتالادؼ، طالع د فيد إندرز، 

business of Jihad( "تجارة الجياد) ،2005( مارس)آذار  7، ذا ن شف .
 2005اإللكتركني في منتالف   جامعحسب مقاؿ نشر عمى مكقع  (162)

" عقد مقدس"جد فإف النالر  عتمد عمى تكا" المقاكمة كالتأييد الشعبي،"بعنكاف 
كىذا بالتالي يتطمب مف المتمرديف التالرؼ . بيف المقاتميف كالسكاف المدنييف

كتجنب بقدر المستطاع قتل العراقييف األبرياا كحما ة " بطريقة ائقة أخالق ا،"
. األكثر ضعفا كالعمل عمى التعك ض عف نكاقص الحككمة

لت التقارير بأف بعض قا 2004خالؿ الحالار الثاني لمفمكجة في نكفمير  (163)
طالع حسيف عمي كعمي . المتمرديف تممككا بيكتا مف المدنييف ألغراض عسكرية

 Insurgents Bought Homes of Fleeing Fallujans. Arab "مرزكؽ، 

and Foreign Fighters in Fallujah Have Been Paying many 

Times the Market Rate to Rent and Buy Property ( "متمردكف اؿ
المقاتميف العرب كاألجانب كانكا قد دفعكا عدة , اشتركا بيكت الياربيف مف الفمكجة

تقرير عف أزمة العراؽ رقـ  ،(أضعاؼ سعر السكؽ استئجار أك شراا ممتمكات
 .2004( نكفمبر)تشريف ثاني  10، 89

. في المالدر المقتبس. طالع، عمى سبيل المثاؿ، د فيد إندرز (164)

المكاطنيف "، كاانتقاـ المزعـك مف أجل (165)"الحسنة
 ظل ىذا نداا يبعد كل البعد عف إستراتيج ة . (166)"المظمكميف

المنظمة؛ يبقى التأكيد عمى عمم ات الميم ش ات " القمكب كاأللباب"
لى فشل أمريكا كالحككمة العراق ة كيبدك أف المتمرديف معتمديف ع

 .كخطكاتيـ الخاطئة كذلؾ مف أجل استقطاب تأييد شعبي

 عمى العكس مف الشرف ة المزعكمة لمجماعات  .تجريم العدو
المسمحة، فإف قكات التحالف كالقكات العراق ة متيمكف بكل أنكاع 

األعماؿ السيئة كاإلسااات حتى يتسنى مف ىذا المنطمق تبرئة 
ظيار الالراع في أكمح حااتوساحة اؿ الب انات العمن ة . متمرديف كا 

المستمرة تخمص إلى جدكلة أعداد الخسائر في المدنييف كالناتجة 
، كالب انات تالف (167)عف إطالؽ نيراف قكات التحالف كالعراؽ

كحشيتيـ بشكل ركتيني كالمنشكرات تعيد نشر شيادات مكاطنيف 
مقرطة أك إعادة بناا كبعيدا عف السعي كراا د. (168)ساخطيف

بما فييا  –الدكلة، فإف أمريكا مالمة مف قبل كل جماعات التمرد 
خضاعيا بمساعدة مف  –األقل تطرفا  لمحاكلتيا لتدمير البمد كا 

 

 
أنيا قد األنالار ، زعمت 2005( أكتكبر)ا الالادر في تشريف أكؿ في عدده (165)

إلى أحد أفراد  –مف دكف أؼ مقابل  –تـ شكرىا مف قبل عراقي إلرجاع الحرية 
. عائمتو كاف قد احتجز مف قبل مجرميف طالبكه بفد ة

 ج ش أنالار السنة، الرح 2005( أغسطس)آب  24في ب اف الدر في  (166)
تـ اتيامو بترجمات منحازة .  عمل مع القكات األمريك ةعف إعداـ مترجـ عراقي 

لعرب السنة كأدت إلى اعتقاات غير " كراىيتو"عمى أساس أنيا كانت خارجة عف 
لتخم اليـ مف " رضاىـ كشكرىـ"حسب الب اف، قاطني المنطقة عبركا عف . مبررة

. معذبيـ
 100الي ، نقل أف حك2005( يكليك)، نشر في تمكز لجامعفي أكؿ عدد  (167)

سبتمير  2مدني قد قتمكا أثناا غارات جك ة ىائمة عمى مدينة القائـ؛ كبالمثل في 
بأف القكات األمريك ة كانت كردة فعل عمى ج ش أنالار السنة كفي ب اف ليـ زعـ 

عدد كبير مف الضحا ا "قتل أحد جنكدىا فتحت نيراف ىيمككبتر تابعة ليا عمى 
، تـ تحميل إطالؽ نار 2005( سبتمبر)كؿ أيل 4في ب اف الدر في ". المدنييف

المدنييف األبرياا "عشكائي مف قبل الشرطة العراق ة المـك في التسبب بمقتل عشرات 
". في السكؽ كالدكر المح طة مكتب شرطة اليرمكؾ

يخالص عددىا الالادر في ". الرخة األسى"تمقب أحد فركعيا  األنالار (168)
شيادة امرأة بشأف اعتقاؿ خمس الفحات ؿ 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ 

حسب شيادتيا، ىدد آسريو األمريكييف باغتالابيا أماـ عين و . كاستجكاب زكجيا
مما دفعو لمتقدـ باعترافات زائفة بالذنب كباتيامات أخرػ ا أساس ليا مف 

أكثر "قالت بأف المترجـ قاـ طكاع ة بتحريف معاني كمماتو كأنو كاف . الالحة
كزعمت أنو تـ اعتقاليا ف ما بعد كحبسيا بعد أسبكع ". ىـعدكان ة مف الكفار أنفس

. في زنزانة لمرجاؿ
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مرارا  قـك المتمردكف باستحضار ااستعارة . (169)"أعكاف انتيازييف"
ب لكالف س اسة التحالف تجاه العر" الحالار"المجازية المتعمقة بػ

السنييف كالتي  قاؿ أنيا تشمل عدة أشكاؿ مف التمييز كمطاردات 
، باإلضافة إلى (170)عمى نطاؽ كاسع كغارات جك ة عشكائ ة

، كاست الئيا (171)اعتقاات عشكائ ة كاغت اليا لألمة
بعكسيا نفس . (173)، كلتدن سيا كتدميرىا لممساجد(172)ااقتالادؼ

ـك المتمردكف مرارا   باتياـ ااتيامات التي  كيميا إلييا الحمفاا، يق
تشتبؾ فييا قكات أمريكا في ىجمات " حرب قذرة"أعدائيـ بشنيـ لػ

عسكرية ثقيمة بينما تعطي عقكدا فرع ة لمتعذيب كااختفااات 
، كىـ  شممكف فيمق (174)المفركضة كالتي  طبقيا حمفائيا المحمييف

 

 
تقـك مطبكعات المتمرديف بشكل منتظـ باتياـ أمريكا بالتركيج لألجندة  (169)

. 2005( يكليك)، تمكز جامعطالع، مثاؿ . اإلسرائيم ة
 2005( سبتمبر)طالع، عمى سبيل المثاؿ، فيمـ الفيديك الكثائقي في أيمكؿ  (170)

حكؿ قالف كربالا، كىي بمدة الصيرة في محافظة األنبار، تـ نشره عمى 
عمم ات التحالف ." أحد سكاف ىذه البمدة الشييدة"اانترنت مف قبل مجيكؿ اليك ة 

كالعمم ات العراق ة في تل عفار سمحت بتزايد عدد مف التالريحات التي شجبت 
ادر في تشريف ثاني الصالج ش اإلسالمي طالع ب اف . القالف بال ىكادة

 .الالادر في اليـك التاليتنظ ـ القاعدة أك ب اف  2005( نكفمبر)
 23في  لكس أنجمس تا مزطالع . 2004اغت اات عديدة تـ نقميا إخباريا منذ  (171)

. 2004( د سمبر)كانكف أكؿ  25؛ ركيترز في 2004( نكفمبر)تشريف ثاني 
تشريف ثاني  25ة التي تمت في أعطت الجماعات المسمحة تصط ة كاسعة لممقابل

مع الشيخ عبد الكريـ المختار، كىك عضك في مجمع العمماا  2005( نكفمبر)
لـ يدؿ فقط . المسمميف كقد تـ اعتقالو مرتيف مف قبل قكات التحالف ككزارة الداخم ة

بأقكاؿ حكؿ اغت اؿ الزعماا الدينييف مف المسمميف السنة بل كأ ضا حكؿ اعتقاات 
. كانحرافات تمارس ضدىـ في السجفعشكائ ة 

ىناؾ تقارير أفادت بأنو تـ قطع الم اه عف البيكت قبيل شف ىجمات ضد  (172)
حركات العال اف، كىي ممارسة بررىا الج ش األمريكي عمى أنيا تيدؼ لحما ة 

طالع عمى سبيل المثاؿ، . المدنييف في المنطقة كذلؾ في دفعيـ إلى اليرب منيا
مف جيتيـ،  الف المتمردكف . 2005( مارس)آذار  31رنس ة، ككالة األنباا الف

. حالارات اقتالاد ة كاسعة النطاؽ مالممة لمعاقبة مجتمع عرب السنة جماع ا
 شير إلى حديثة، حيث يزعـ أف  األنالارمف  2005( أكتكبر)عدد تشريف أكؿ 

بشكل الم اه قد تـ قطعيا في النيار كالكيرباا في الميل كأف الطعاـ يتـ تدميره 
 .عشكائي عمى أرض ة أنو ممكف أف  فيد المتمرديف

 2005( نكفمبر)عمى الفكر بعد ىجمات عمى القائـ في تشريف ثاني  (173)
. الدرت عدة ب انات تشجب تدمير المساجد( عمم ة الستار الحديدؼ)
عددا خاالا مف  الج ش اإلسالميخالص  2005( أكتكبر)في تشريف أكؿ  (174)

كتضمف المقاؿ . كمة في اإلسكاف، كىك حي سني في بصدادلممذبحة المزع الفرساف
آب  11تفااليل عف عمم ة مشتركة مزعكمة بيف كزارة الداخم ة كفيمق بدر تمت في 
 

 .(175)بدر كالالقر كالمصاكير العسكرييف الذئب كالحرس الكطني
كأمريكا مدانة باعتمادىا عمى فرؽ مكت طائف ة األسس كبتجاىميا 

 .(176)لعدد ىائل مف الجرائـ المرتكبة ضد عرب السنة بشكل عاـ

 بعيديف كل البعد عف ااعتراؼ . نقض اتهامات بالطائفية
باتيامات فحكاىا أف بعض المتمرديف م اليف إلى إثارة حرب 

ىـ الضامنيف لمكحدة الكطن ة طائف ة، فإف القكات المسمحة تزعـ بأف
كما كيتيمكف بشكل منتظـ أمريكا بمجكئيا إلى إستراتيج ة فرؽ 

مثميا مثل إسرائيل  –كأف األخيرة تسعى  ،(177)تسد التقميد ة
 

 

كزعـ المتمردكف أف اعتقاات كاسعة قد حدثت كبعد ذلؾ كشفكا . 2005( أغسطس)
القبض النقاب عف جثث مشكىة قرب الحدكد اإليران ة لألشخاص الذيف تـ إلقاا 

عدد كبير مف أفالـ الفيديك اليادفة إلى تكثيق مثل ىذه الجرائـ تـ نشرىا . عمييـ سابقا
 .ج ش أنالار السنة كتنظ ـ القاعدةمف قبل 

كثيرا ما  شار إلى فيمق بدر عمى أنو فيمق غدر، ك طمق عمى الحرس  (175)
. الكطني تسم ة الحرس الكثني

 2005( أغسطس)آب  12في الالادر  ج ش أنالار السنةطالع ب اف  (176)
إف مزاعـ ". بمباركة أمريك ة"كالذؼ يزعـ بأف فيمق بدر قد اشتبؾ في أعماؿ كحش ة 

في . المتمرديف بال شؾ قد سكعدت بسبب تالرفات مف قبل التحالف كأنالاره
. تقرير لػكرا سز جركب س الدر عما قريب سيتـ معاينة ىذه التالرفات عف كثب

في النالف األكؿ مف  ج ش دمحمة الدرت عف في مطبكعة دعا ة س اسي (177)
لقد بدأ الكالب األمريكاف بإشاعة اانقسامات بيف : "أكدت الجماعة فييا 2004

األمر الضمني ىنا ىك خطة لمتقس ـ . الشعب تحت ذريعة التخمص مف البعث ة
حتى  ككف الناس مشصكلكف في محاربة بعضيـ " فرؽ تسد"حسب الشعار القد ـ 

ستركف . بح العراؽ ممعبا لمكالب األمريكييف كلمخكنة كلمعمالاالبعض كحتى تص
كيف أنيـ بعد فترة سينشركف الفتنة بيف السنة كالش عة كبيف األكراد كالعرب، كبيف 

األب . المسمميف كغيرىـ مف األد اف كذلؾ مف أجل دفعيـ لمقتاؿ داخل بيكتيـ
 2005( مارس)آذار  طالع كذلؾ ب اف الدر في". س قتل ابنو كاألخ س قتل أخكه

في )بعد اانتخابات األمريك ة الفاشمة في العراؽ : " قكؿ ج ش المجاىديفمف قبل 
لقد بداكا بالفعل بإرساؿ . ، سيمعبكف اآلف عمى الكرقة الطائف ة(2005يناير 

المرتزقة لتدمير الكنائس كالمساجد عمى حد سكاا مف أجل تكفير األرض ة لحرب 
مكف بتدريب خكنة محمييف أكثر فأكثر مف أجل الق اـ س قك. كاضطرابات أىم ة

بعمم ات لمشرطة كاعتقاؿ أؼ شخص ا يتقبل الد مقراط ة المفركضة عمى فكىة 
المرتزقة المحمييف سيمعبكف دكر أك اس رمم ة لحما ة أس ادىـ، كذلؾ عندما . بندق ة

ؼ حزب كبتعبير الالح المختار، كىك دعائي سابق ؼ". نختار بأف نشف ىجكمنا
اليدؼ الرئ سي ألمريكا ىك تحكيل العراؽ مف "البعث تحكؿ إلى مؤيد لممتمرديف، 
لتحقيق ذلؾ عمييا أف تشجع كل أنكاع الالراع . دكلة قكة كمكحدة إلى دكلة ضع فة

لذلؾ أمريكا ل ست ميتمة .  كااضطرابات، عمى أرض ة اانتماا الطائفي كالعرقي
المختمفة؛ بل عمى العكس إنيا تعمل عمى إشاعة اانسجاـ بيف األجندات في 

اإلسرائيم ة، لتقس ـ العراؽ إلى ثالثة -أساس أجندة قد مة، كىي األجندة األمريك ة
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يراف كبالمثل، كبخالؼ األحزاب . إلى تدمير الشعب –،(178)كا 
، فإف األحزاب الش ع ة الحاكمة محممة مسؤكل ة (179)الكرد ة

طرة عمى الدكلة عمى حساب عرب السنة كتتـ السعي لمسي
. (180)العرقي لتحقيق أىدافيـ" التطيير"إدانتيـ بمجكئيـ إلى 

الجماعات المسمحة كذلؾ تزعـ بأف الميم ش ات قد قامت بالتسمل 
بشكل كبير إلى القطاع األمني خالكالا كحدات مرتبطة بكزارة 

عي الداخم ة كالتي كثيرا ما تكالف كإقطاع ة لممجمس الشي
 .األعمى لمثكرة اإلسالم ة

كمع أف جماعات المتمرديف قد التزمت بنص متجانس بشكل استثنائي، 
الجم ع جزئ ا  ستيدؼ جميكرا غرب ا كلكنيـ . إا أف ىناؾ فكارؽ بينيا

البعض  أمل في أف  ستميل الرأؼ .  قكمكف بذلؾ بدافع أىداؼ مصايرة
كفي سعييـ لمناىضة . العاـ الصربي مف خالؿ تقد ـ الكرة مختمفة لو

الج ش اإلسالمي في الصرب ة، فإف جماعات مثل " المعمكمات المضممة"
كافة "قامت عم و بإنتاج أفالـ فيديك بالمصة اإلنجميزية مكجية إلى  العراؽ

 

 

اآلف مف الضركرؼ ليا أف تبقي جم ع الجيات عمى قتاؿ ف ما . أجزاا الصيرة
 Arab Monitor ،27، "بينيا لتعبيد الطريق مف أجل س طرة كاممة عمى العراؽ

. 2005( يكليك)تمكز 
الشككؾ حكؿ نكا ا إيراف كاف أمرا شائعا منذ زمف طكيل بيف عرب  (178)

مقابمة لػ . السنة كتـ ااعتراؼ بيا بشكل عمني مف قبل قادة رف عي المستكػ 
كرا سز جركب مع الشيخ ميدؼ الالح الالميدائي، كىك إماـ سمفي مف 

. 2004( أكتكبر)مسجد ابف ت م ة في بصداد، تشريف أكؿ 
مف المثير لالنتباه أف البشمركة األكراد، بينما ىـ مدانكف بدعميـ لمقكات  (179)

األمريك ة كتسييل عمميـ، إا أنيـ غير متيميف بضمكعيـ في حرب قذرة ضد 
طالع، عمى سبيل المثاؿ، . العرب السنة كذلؾ ألنيـ ىـ أنفسيـ مف السنة

ألكراد عمى أنيـ ا  عتبر المتردكف ا. 2005( أكتكبر)، تشريف أكؿ الفرساف
مف .  حممكف نكا ا لمس طرة عمى الحككمة المركزية بل بالرغبة في اانسحاب منيا

تالريحات المتمرديف ف ما . ىذا المنطمق فإنيـ كلممفارقة  شكمكف أقل خطرا عمييـ
يخص عمم ات  تل عفار تشير إلى الدكر الذؼ لعبتو الميم ش ات الش ع ة 

 .ؼ الذؼ لعبتو البشمركةكبتجاىل تاـ لمدكر الجكىر
، 2005( أغسطس)آب  18، الج ش اإلسالمي في العراؽطالع كذلؾ ب اف  (180)

كالذؼ يزعـ بأف أحزاب الش عة قد اجتمعت بشكل سرؼ في البالرة في أكاخر ن ساف 
حسبما جاا في ". التطيير العرقي"كاتفقت عمى تطبيق س اسة  2005( أبريل)

إبراى ـ الجعفرؼ إلى عكدة المميكني ش عي المنفييف الب اف، فقد سعى رئ س الكزراا 
مف إيراف إلى جنكب العراؽ، بينما تـ الطمب مف فيمق بدر أف تشف حممة اغت اات 

–س اس ة ضد شخال ات مف السنة كمؤيدييـ مف الش عة  بما فييـ أتباع المقتضى  
. كبأنو حميف ليـ" العراقي الجيد"الالدر كالذؼ تـ كالفو بػ 

" كحل"، كمكاد أخرػ تسعى إلى كالف عمق (181)"الناس في العالـ
 .التحالف

تمحكرا حكؿ الجياد، كالتي كلكف ل س ىذا ما تقـك بو الجماعات األكثر 
تعمل مف منطمق أنو مف غير المجدؼ محاكلة إقناع الجميكر الصربي مف 
خالؿ الحجج كأنو عمى كل حاؿ فإف مكاطني األنظمة الد مقراط ة يجب 

كا )أف  قعكا تحت طائمة المسائمة لتالرفات قادتيـ الذيف قامكا بانتخابيـ 
الذيف تـ إعادة  – كا كبريطان ا كما ىك الحاؿ في أمر –داع لذكر ىؤاا 

عمى كجو الخالكص فإف اليدؼ ىك  تنظ ـ القاعدةبالنسبة إلى (. انتخابيـ
كيدؿ اختالؼ تناكؿ الجماعات لمكضكع أخذ . (182)الترىيب كبث الرعب

بينما تميل الجماعات التي تتحمى : الرىائف عف ىذه ااستراتيج ات المصايرة
بالمطالبة بانسحاب )ىائف كأكراؽ مقا ضة بنزعات كطن ة أكبر باستخداـ الر

بشكل عاـ تنظ ـ القاعدة ، فإف (قكات معينة أك إخالا سبيل سجناا معينيف
 ستخدـ أفالـ تحكؼ اعترافات كا عدامات إلثبات تصمصميا كقكتيا 

. (183)كعنادىا

 االستراتيجيات العسكرية. ج

ابتكاراتيـ  تحميل ااستراتيج ات الحرب ة لممتمرديف غالبا ما يركز عمى
بشكل أساسي تحسيناتيـ عمى استخداـ أجيزة تفجير  –التقن ة 

 

 
الالييكن ة "دثة معينة، محت النسخة اإلنجميزية إشارات إلى مخططات في حا (181)

( مارس)فيمـ فيديك الدر في آذار . كالتي تـ استخداميا في النسخة العربي" األمريك ة
 ا شعب أمريكا، نكد أف : "يبدأ عمى النحك التاليج ش المجاىديف مف إنتاج  2005

". نقاسمكـ بعض األفكار حكؿ الحرب في العراؽ
يتبدػ ىذا جم ا في التالريحات العديدة التي قاـ الزرقاكؼ بإالدارىا في  (182)

اليجمات عمى فندقيف يتـ استخداميما كمقر لالحفييف أجانب مق ميف في . 2005
المسؤكل ة تنظ ـ القاعدة  ، كالذؼ زعـ2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  24بصداد في 

اؿ الالحفييف األجانب ىناؾ أ ضا كاف اليدؼ ىك استغ. عنو، ىك مثاؿ آخر
. مف أجل ترىيب جميكرىـ في بالدىـ

في رسالة . ىنالؾ بالطبع نزعات كأنماط عامة بدا مف قكاعد المبة كسريعة (183)
الج ش ، الرح 2006يناير  5بالمصة اإلنجميزية مكجية إلى الشعب األمريكي في 

ـ أبنااكـ كبناتكـ يرسل إل كـ الشعب العراقي بتح اتو ك شكركـ عمى إرسالؾ: "اإلسالمي
 2006نعدكـ بأف . ل البحكا أىدافا يتدرب عمييا ج شنا المتنامي بشكل مستمر

ما عم كـ إا أف تنتظركا كالكؿ التكابيت كأك اس . 2005ستككف أسكا بكثير مف 
". الجثث إلى كطنكـ كفييا الجثث القذرة ألحبائكـ
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في . كذلؾ تحميل أعداد كأنكاع كمكاقع عمم اتيـ المسمحة –، (184)مرتجمة
الحق قة، قد قاـ المتمردكف بإنتاج تكثيق مكثف عمى اإلنترنت قامكا ف و 

بتقي ـ األخطاا السابقة كتخميف مكاطف ضعف خالكميـ كالخركج 
بينما لـ تقـ أؼ مف الجماعات الكبرػ بإعالف . كال ات عمم ة تشصيم ةبت

استراتيج اتيا بشكل مفالل، فإف مذىبا عسكريا مف ىذا النكع تتمخض 
عف مكاقع دردشة كحكار غير رسم ة عمى اإلنترنت تنطكؼ عمى أساليب 

، أك دركس متعممة مف مكاجيات مسمحة (185)عسكرية محددة
: مذىب المشترؾ عمى أربعة أركافينبني ىذا اؿ. (186)معينة

 المعارضة المسمحة في إالرارىا عمى فرض . حرب بال احتكاك
انسحاب عمى القكات األجنب ة قد اختارت إستراتيج ة تتسـ 

الحالار الثاني . بثبات كاستمرارية المضا قات التي تشنيا
 ظير كأنو قد شكل  2004( نكفمبر)لمفمكجة في تشريف ثاني 

الكر بشكل كاضح عدـ جدكػ المجابية نقطة تحكؿ بحيث 
. المباشرة مع القكات األمريك ة أك السعي إلى اتخاذ مكاقع ثابتة

، غير المتمردكف (187)بعد نقاش كلك غاضب حكؿ ىذه النقطة
تكجييـ نحك تكجو أكثر سالسة كمركنة سعى إلى استصالؿ 

 

 
ة التفجير المرتجمة خالؿ األشير الستة األكلى مف ااحتالؿ، تسببت أجيز (184)

، ىذه األجيزة مسؤكلة عف . أمريكي 11بقتل  بالمائة مف اإلالابات  60اليـك
. 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  26 ذا كاشنطف بكست،حسب . األمريك ة

ممثميف يرفعكف " طالب"،  مكف رؤ ة لج ش أنالار السنةفي فيمـ فيديك  (185)
لدػ العراؽ الكثير . جراتأيدييـ بأدب لسؤاؿ مدربيـ حكؿ طرؽ لالنع المتف

مف المحاربيف ذكؼ الخبرة، ك عتبركف جدا بأنيـ  فكقكف كتيبات عسكرية 
. جياد ة أكثر بساطة مكجكدة في بالد أخرػ 

، قاـ ضابط سابق  ستخدـ اسـ أبك 2005( أغسطس)في منتالف آب  (186)
القر البصدادؼ المشفر في كتاباتو بنشر تحميل مطكؿ في إحدػ منتد ات 

تجنب التعارؾ : شة حكؿ عيكب المتمرديف في الفمكجة، مع تكال ات مفالمةالدرد
كجيا لكجو، ا تبقى في مكاف كاحد، انشر القكات، االرؼ انتباه القكات الجك ة 

لمعدك عف أرض المعركة، استدرج العدك مف مكاقعو، أعق تقدـ مكاكب العدك مف 
قة قبل كالكؿ الدعـ خالؿ مياجمتيـ بآف كاحد مف األماـ كالخمف، أخل المنط

. لممكاكب التي ىكجمت
، نقل أف شرخا حدث بيف المتمرديف حكؿ الس طرة عمى المدينة (187) . قبيل اليجـك

البعض كاف في الالح السرعة في األداا أمال منيـ بيزيمة القكات األمريك ة أك 
آخريف كانكا مستعديف لمتفاكض أك عمى األقل في إعادة . المكت كىـ  حاكلكف 

الدمار الكبير الذؼ حالل في الفمكجة . رىـ مف أجل إنقاذ المنطقة مف الدمارانتشا
تـ لكمو بمرارة عمى الذيف كانكا في الالح الخ ار األكؿ كالذيف اتخذكا مكاقع دفاع ة 

مقابالت لػ كرا سز . ليـ داخل المدينة، مما أدػ إلى اليجـك األمريكي الضارؼ 
. 2005جركب مع عراقييف مف األنبار، يناير 

 85أالدر مطبكعة في تنظ ـ القاعدة . مكاطف ىشاشة العدك
بكميتيا لممعركة كفييا كالف لمحالار كشيادات الفحة مكرسة 

في العدد . حكؿ عدة جكانب متعمقة باإلضافة إلى نتائج عمم ة
نشر مقاؿ  2005( سبتمبر)كالذؼ نشر في أيمكؿ  لجامعاألكؿ 

تـ أ ضا تمح ص . مطكؿ حكؿ معارؾ الفمكجة ككربالا كالقائـ
: لبمداتكتشريح التكت كات األمريك ة إلعادة الس طرة عمى ىذه ا

القالف اليائل األكلي ثـ الدخكؿ إلى البمدة مف قبل كحدات 
نخبك ة مدعمة بدبابات كىيمككبترات، كاإلخالا القالرؼ لمسكاف 

تماـ  المدنييف كالذيف جمعكا في أراض كبيرة كمكشكفة، كا 
مجمكعة متاريس متكاممة، كمنع دخكؿ المدنييف كاإلعالمييف، 

ضاا عمى جيكب المقاكمة كأخيرا استخداـ ذخائر حارقة لمق
 .المتبق ة

أكالى بالتكجو التالي ف ما يتعمق بالمناطق تنظ ـ القاعدة 
تجنب المكاجية المباشرة كالمكاقع الثابتة، ركز عمى : الحضرية

العمم ات المسمحة السريعة كالحادة في قمب البمدات المستيدفة 
كتجنب الثأر الجكؼ؛ أخمي المدف المستيدفة قبيل ضرب طكؽ 

لحالار كابحث كانتيز العمم ات؛ في حاؿ أف طكؽ الحالار ا
الذؼ ضربو العدك قد تـ فعال، قـ بشف ىجـك مف الخارج 

باستخداـ الالكاريخ كالقناالة كحكط العدك مف داخل البمدات 
 .(188)التي اعتبرىا العدك محتمة كمستسممة

مف خالؿ تمح ص مكاطف ضعف خالكميـ، تعتمد المعارضة 
، كلكف أ ضا (189)عمى المعط ات التجريب ة المسمحة بشكل كبير

كىك  بالؾ ىكؾعمى كثائق تتراكح بيف تمؾ المتعمقة بإسقاط  
إلسقاط  طائرة ىيمككبتر أمريك ة  1993الممف الشيير في عاـ 

 

 
تنظ ـ كالذؼ ادعى  2005( د سمبر)تـ اليجـك عمى الرمادؼ في كانكف أكؿ  (188)

في استعراض لمقكة، قاـ المتمردكف . المسؤكل ة عنو حسب ىذه التعم ماتالقاعدة 
 Ramadi "طالع إليف ن ؾ مايرف . بالس طرة عمى المدينة ثـ إخالاىا بسرعة

insurgents flaunt threat: U.S. dismisses reported display of force 

as hype ( "أمريكا تنفي أف استعراض القكة نمطا : متمردؼ الرمادؼ يتباىكف بالتيديد
. 2005( د سمبر)كانكف أكؿ  2، ذا كاشنطف بكست ،(دائما

كيدؼ، خالكالا  لميمفيبااعتماد عمى خبرتيـ قاـ المتمردكف باخت ار جمي  (189)
مف  2005( أكتكبر)قاـ عدد تشريف أكؿ . بسبب بطا حركتيا كعيكب كقايتيا

بتخال ص مقاؿ كامل  الج ش اإلسالمي في العراؽ،، المنشكرة مف قبل الفرساف
. ليذا المكضكع
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، ككتالكجات عف األسمحة (190)مف قبل محاربيف الكمالييف
ىذه اإلستراتيج ة في تفادؼ ااحتكاؾ قد نتج . (191)األمريك ة

ىا نتائج ميمة بحيث بترت حرية مناكرات القكات األمريك ة عف
ككضعتيـ في مكقع الدفاع كضاعفت مف انتشار كجية النظر 

. (192)بأف طب عة تكاجدىـ عدكان ة كاستفزازية

 حسب كجية نظر  .إعاقة أية محاولة لتسوية األوضاع
المتمرديف، فإف أحد األىداؼ األساس ة ألمريكا ىك في كضع 

بة  مكنيا مف خالليا فرد الس طرة كالتأس س لكضع حككمة ألعك
اليجمات عمى البنى التحت ة الكطن ة . شب و بالحالة الطب ع ة

كمحاكات تقك ض إعادة اإلعمار مبررة عمى أنيا ضركرية مف 
بينما تنكر الجماعات المسمحة أؼ ن ة . أجل تنف س المحالمة

ظاتيـ ا ، إا أف تحف(193)لمنع السكاف عف الماا كالكيرباا
تشمل التمديدات النفط ة كالتي ينظر إلييا عمى أنو جممة 

كتفال ال كجزا مف المخططات األمريك ة استصالؿ 
عمى كجو الخالكص يدعي  ج ش أنالار السنة. (194)العراؽ

 

 
. 1999الح فة أتالنتؾ منثمي برس،  سقكط بالؾ ىكؾ،مارؾ بكديف،  (190)

مع متمرد عراقي كىك ضابط استخباراتي سابق في األمف مقابمة لػكرا سز جركب 
 "طالع كذلؾ الرائد آدـ ستركالند، . 2003( نكفمبر)تشريف ثاني العاـ، 

Lessons Unlearned – Ignoring the Past ( " دركس غير متعممة– 
 .2005( فبراير)شباط  Small Wars Journal ،20،(تجاىل الماضي

حسب الحفي لو مدخل عمى المتمرديف، فإنيـ  قكمكف بشكل منتظـ  (191)
العسكرية بيدؼ التكالل إلى فيـ أعمق عف النع  بترجمة كدراسة المجالت

 Beyond Fallujah: A year with the "باتريؾ غراىاـ، . األسمحة األمريك ة

Iraqi resistance( "عاـ مع المقاكمة العراق ة: ما بعد الفمكجة) ىاربرز ، مجمة
 .2004( نكفمبر)تشريف ثاني  18 ماجازيف،

ت، فإف نتيجة ليذه اإلستراتيج ة أف حتى حسب ما كل إ سنستاد كج فرؼ كاؼ (192)
نفس " التحركات الركتين ة مف قبل القكات األمريك ة تعتبر كدكريات قتاؿ،"

. المالدر المقتبس
المكقع اإللكتركني " المقاكمة كالخدمات العامة،"طالع، عمى سبيل المثاؿ،  (193)

اذ ممجأ اتخ"كذلؾ بػ " أعكانو"، حيث يتيـ المحتل ك2005، في منتالف لجامع
ليـ في المنطقة الخضراا المتكفر فييا أجيزة التيك ة بشكل كبير، بينما  حترؽ 

". الناس بحرارة الاليف مف دكف كيرباا أك ماا
 Insurgents wage precise "طالع عمى سبيل المثاؿ، جا مس جالنز،  (194)

attacks on Baghdad fuel( " المتمردكف  شنكف ىجمات دق قة عمى نفط
مف الكاضح أف المتمرديف . 2005( فبراير)شباط  21 ذا نيكيكرؾ تا مز،، (بصداد

.  عزفكف عمى كتر الفيـ العاـ المنتشر بأف أمريكا تنكؼ الس طرة عمى النفط العراقي
الحرب السرية لمس طرة عمى نفط "، 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  جامع،طالع 

 

الفضل بشكل عمني لشنو عمم ات ضد أنابيب النفط كبنى تحت ة 
حتى أف كاحدة مف أقل الجماعات . (195)أخرػ في كرككؾ

، كالتي شجبت كبقكة بعض العمم ات األكثر جامعطرفا، كىي ت
تطرفا مف قبل بعض المتمرديف خالؿ المراحل األكلى، تالادؽ 

 .عمى مثل كجية النظر المذككرة

 المسمحيف أضحى أحد " األعكاف"اقتناص  .محاربة العدو المحمي
أكلى اىتمامات المعارضة المسمحة خالكالا كأف قكات عراق ة 

كبر قد ظيرت عمى الساحة كأف الميم ش ات قد ذات قدرات أ
مع أف الجيكد لترىيب كالقضاا عمى العراقييف . اتخذت أدكارا أكبر

إا أف العمم ة  2003المتعاكنيف مع التحالف قد بدأت بالتزايد منذ 
( سبتمبر)التي بق ادة التحالف ضد تل عفار في بدا ات أيمكؿ 

ؿ تمؾ المعركة، لعبت خال. قد شكمت جدل ا نقطة التحكؿ 2005
الكحدات العراق ة كلممرة األكلى دكرا حاسما كىي الكاقعة التي تـ 

بحمكؿ . (196)تسم ط الضكا عمييا في ب انات المتمرديف العمن ة
ج ش ك تنظ ـ القاعدة، جماعات مثل 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ 

كالمستيدؼ " العدك الداخمي"بدأت بكضكح باعتبار  أنالار السنة
 .(197)عمى سمـ األكلك اتاألكؿ 

 

 

قطاع النفط العراقي سيتـ  تالريح رئ س الكزراا الجعفرؼ المتضمف أف". العراؽ
، 2005( يكنيك)خالخالتو، كالذؼ الرح بو خالؿ زيارة لو إلى كاشنطف في حزيراف 

. تـ إدانتيا بشكل جماعي مف الجماعات المسمحة
، كالفيديك الالادر في 2005( أغسطس)طالع ب اناتيـ الالادرة في آب  (195)

سيف مف مالفاة كالذؼ  الكر استجكاب كا عداـ حار 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ 
 .الكرككؾ

 10في  كج ش أنالار السنة تنظ ـ القاعدةطالع الب انات الالادرة مف قبل  (196)
الالادر في تشريف  الفرسافعمى التكالي، كذلؾ عدد  2005( سبتمبر)أيمكؿ  11ك

" ركافد الش عة"تالريح الزرقاكؼ الرسمي حكؿ الحرب ضد . 2005( أكتكبر)أكؿ 
، اؽ . أعاله 150رأ النقطة اليامش ة رقـ جاا مباشرة بعد اليجـك

، كالذؼ جادؿ أف 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  13في  تنظ ـ القاعدةطالع ب اف  (197)
األعكاف الذيف  عممكف مع المحتل المستبد، سكاا كانكا "التركيز يجب أف يتحكؿ إلى 

، نشر 2005( أكتكبر)في تشريف أكؿ ". األعكاف مف الش عة أك الخكنة مف السنة
كالذؼ أكد أف أحد األىداؼ " أىداؼ كأغراض الجياد"مقاا بعنكاف  نالار السنةأ

المتحالفيف " الخكنة"كالمتشكمة مف " قكات األعكاف"الرئ س ة لمجياد ىي في القتاؿ ضد 
مؤخرا، أالبحت ىذه األكلك ة المالرح بيا مف قبل جم ع الجماعات ". الالميبييف"مع 

يناير  3في  ج ش المجاىديفطالع مثال ب اف ". ن ةالكط"بما فييا أكثرىا نزكعا نحك 
كالذؼ  حث المقاتميف عمى تركيز ىجماتيـ عمى األعكاف كعمى قكات كزارة  2005

إعادة "تسم ط أكبر كاف قد حالل فعال حكؿ أىم ة مياجمة األعكاف بعيد . الداخم ة
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  مف كقت آلخر  سعى . العمميات المذهمة واستعراض القوى
المتمردكف لمق اـ بعمم ات عمى نطاؽ كاسع كالتي تحتاج لتدبير 

، كحتى التنسيق بيف (199)، كتعبئة الكثير مف المقاتميف(198)ىائل
األىداؼ في ىذه الحالة غالبا ما تككف عمى . (200)الجماعات

، كيتـ متابعة التالرؼ (201)ق مة الرمزيةدرجة عال ة مف اؿ
كعمى خالؼ ما . (202)بب انات كأفالـ فيديك زخمة بشكل استثنائي

أالبح اآلف ركتين ا بشكل أكبر، أؼ العمم ات اليكم ة، فإف 
العمم ات الكاسعة تيدؼ إلى استقطاب انتباه كالظيكر في 

 

 

ف الج ش األرقاـ المزكدة ـ. 2004( يكنيك)في حزيراف " تأس س الس ادة العراق ة
بالمائة مف اليجمات تستيدؼ قكات التحالف، كلكنو مف  85األمريكي تشير إلى أف 

بما فييا )الالعب تخميف إلى أؼ مدػ كانت اليجمات ضد أىداؼ أخرػ 
. قد تـ أخذىا بعيف ااعتبار( ااغت اات الس اس ة كقتل أعضاا مف الميم ش ات

 2005يناير  30 طان ة في البر C-130طالع عمى سبيل المثاؿ، تدمير  (198)
تضمف اليجـك الكاريخ متعددة لدحض . في اليـك األكؿ عمى اانتخابات الن اب ة

لمحالكؿ عمى نتائج . النظاـ الدفاعي لمطائرة كضربيا في خمس أماكف مختمفة
( يكنايتد برس انترناشكناؿ)  United Pressالتحقيق البريطاني، طالع 

International ،23  2005 (مايك)أ ار .
كانكف  3طالع عمى سبيل المثاؿ، اليجـك عمى مركز شرطة في بصداد في  (199)

ج فرؼ كايت كتكد . مقاتال 60كالذؼ شارؾ ف و حكالي  2004( د سمبر)أكؿ 
-Resistance Strategy in the Trans "أكرنستايف كماكس س كرماف في 

Election Period (Part II): Opportunities, Effects, and 

Implications( " ( الجزا الثاني)إستراتيج ة المقاكمة في فترة اانتقاؿ اانتخاب ة
. 2005يناير  26، 948، بكل سي كاتش، رقـ (الفرص كاآلثار كالمضاميف

ج ش المجاىديف كالج ش طالع عمى سبيل المثاؿ العمم ة المشتركة بيف  (200)
، كما ىك مالكر في ضد ىيمككبتر أمريك ة في بصداد اإلسالمي في العراؽ

. 2005( أبريل)ن ساف  21الفيمـ، 
عمى سبيل المثاؿ اليجـك عمى سجف أبك غريب، ككالة األنباا  (201)

 .2005( أبريل)ن ساف  3الفرنس ة، 
عف اليجـك عمى قاعدة أمريك ة في المكالل  لج ش أنالار السنةفيديك  (202)

، مف التخط ط  ( د سمبر)ف أكؿ كانك 20) الكر المراحل المختمفة مف اليجـك
ك قدـ شرحا عف الخطة عمى لساف "( د سمبر"كانكف أكؿ  21)كالتنفيذ ( 2004

قائد مف الحركة، كطقكس تكد ع اانتحارييف كالكر لالنفجار باإلضافة إلى 
بإنتاج فيمـ فيديك مدتو ساعة كاحدة حكؿ تنظ ـ القاعدة قاـ . الدمار الذؼ حالل

، كىي عبارة 2005( أكتكبر)ريف أكؿ تش 8التي تمت في " عمر حديد"عمم ة 
أكؿ ىجـك  سبب . "عف ىجمة انتحارية متعددة كمدمجة عمى مككب أمريكي

تشتيتا لالنتباه، اليجـك الثاني  ضرب الكحدة األساس ة في المككب كالثالث 
 ستيدؼ كاحدة مف أضعف الحمقات في المككب، كالرابع  سبب تكسعا في اليكة 

". ب في العمقأما الخامس ف ضرب المكؾ

، ككف اليدؼ منيا ىك (203)العناكيف العريضة لمالحف كالتمفزة
ار اإلمكان ات الكامنة لممتمرديف كقدراتيـ لمتالرؼ أينما كاف إظو

 .(204)في أؼ كقت حتى كلك كاف ذلؾ بدفع ثمف غاؿ

 

 
ىذه تشمل بشكل ممحكظ اليجمات اانتحارية المزدكجة التي تمت في تشريف  (203)

-ضد فنادؽ فمسطيف كالشيراتكف مف جية كالحمرة كفالكر 2005( نكفمبر)ثاني 
. اند مف جية أخرػ، كالتي غالبا ما تضـ الحفييف أجانب

الشأف، بحيث عادة ا تخفي حركات العال اف إالاباتيا في أشخاص عالي  (204)
 حكلكنيـ ألغراض دعائ ة إلى قادة أكبر مف الح اة، بينما  ظير أف تضحيتيـ ا 

بمكت أبك أنس الشامي مع أنو كاف  تنظ ـ القاعدةبالتالي فقد اعترؼ . معنى ليا
أحد أعمدة الحركة بسبب الدكر المذىل كالذؼ اشتير بمعبو في معارؾ الفمكجة، 

حسب الحكا ات الفكلكمكرية )في إخالا المكقع حيث رفض حتى أكامر الزرقاكؼ 
ن ساف  2كقد مات بينما كاف يدير ىجكما كبيرا في (. التي يتناقميا المتمردكف 

تنظ ـ ضد سجف أبك غريب الذؼ تحت إمرة أمريكا، كىي عمم ة  الفيا ( أبريل)
حسبنا نقل عف ". عمم ة أبك أنس"عمى أنيا ناجحة ك شار إلييا عمى أنيا  القاعدة

مسئكليف أمريكييف، فقد كانت العمم ة حقا مدىشة كمخطط ليا بشكل محكـ كتـ 
متمردا اشترككا في العمم ة، كالتي  60ما  الل إلى . تنفيذىا بشكل محكـ كذلؾ

تضمنت ىجمات انتحارية كمدافع ىاكف بأربعيف قذ فة كىجـك كثيف مف كتائب 
. 2005( أبريل)ن ساف  2، (NBC News)طالع أخبار إف بي سي . المشاة

ج ش مف قبل   –2005( سبتمبر)أيمكؿ  2كبالمثل، تـ تسم ة ىجـك تـ في 
باسـ قائد الثالثيف مقاتال الذيف  –تـ ضد مككب في تل عفار  أنالار السنة

نقل عف القكات األمريك ة مؤخرا أف . اشترككا في العمم ة، كالذؼ قتل أثناا العمم ة
دة كعال ة الشأف مع أنو سابق ألكانو الجـز ىناؾ انخفاضا في عدد اليجمات المعق

تكاالل عبر البريد اإللكتركني مف قبل كرا سز جركب مع محمل عسكرؼ . بذلؾ
. 2006( فبراير)أمريكي، شباط 
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 مضامين سياسة التحالف: النتيجة. 4

إلى الكقت . التكجو الحالي المناىض لحركات التمرد يبدك كأنو غير مجد
عدك تدمير اؿ: الحالي، تمحكر ىذا التكجو حكؿ ثالث أركاف رئ س ة

قمع قادة التمرد )كضرب العنق ( التخمص مف أكبر عدد مف المقاتميف)
إعادتيـ إلى مكاطف لجكئيـ كالتشك ش عمى )كالتشك ش ( كالي كل الق ادؼ

لكف المعارضة المسمحة كانت قادرة عمى سد (. خطكط اتالااتيـ
حتى كلك كاف )النقص في الفكفيا كتعبئة التأييد الشعبي الضركرؼ ليا 

، كىك اليدؼ األساسي لمقكػ األمن ة تنظ ـ القاعدةحتى . (ضئ ال
. التحالف ة كالعراق ة، لـ  قـ بإظيار أؼ عالمة عمى إنياكو

إف حركات التمرد مبن ة حكؿ شبكة طم قة كمرنة بحيث تقتات عمى 
الكااات العم قة العائم ة كالعشائرية كالمحم ة، كحكؿ تحالفات مف أجل 

قادة التمرد  شكمكف جزاا ميما كلكف . معينيف قض ة كل س مف أجل أفراد
ا يكجد دليل أف أدكارىـ الفرد ة ميمة؛ فيؤاا الذيف قتمكا أك اعتقمكا قد تـ 

. استبداليـ عمى الفكر مف دكف أؼ تأثير يذكر عمى فعال ة الجماعة
المتمردكف، في ذات الكقت، كانكا  عزفكف عمى أكتار أحقاد عرب السنة 

ا تجاه ااحتالؿ كاآلف تجاه أحزاب الطائفة الش ع ة كالتي أك –المتفاقمة 
ترػ عمى أنيا تحمل ن ة الس طرة عمى المؤسسات كالمكارد الكطن ة كأنيا 

ىذه . تشف حربا عرق ة قذرة كأنيا تسمؾ طريق أجندة إيران ة بالضركرة
التركيبة مف الشبكات ااجتماع ة كالكفرة في مخزكف األسمحة كالرسالة 

ة كاألمكاؿ الكاف ة جم عيا قد سمحت لحركات التمرد باإلبقاا عمى القكؼ 
. درجة ثابتة إلى حد ما مف العنف

المعارضة المسمحة كذلؾ قد أكجدت طرقا لتفادؼ محاكات التحالف 
عمى )لمتشك ش عمييا مف خالؿ إعادة الس طرة عمى بعض المناطق 

عمى . اقع اإللكتركن ةأك التشك ش عمى المك( سبيل المثاؿ تل عفار كالقائـ
أرض الكاقع، فإف حركات التمرد  قكمكف بااستجابة إلى اإلستراتيج ة 

مف خالؿ استراتيج ة تخرج  " –امسح، اقبض، ثـ قـ بالبناا" –األمريك ة 
كعكضا عف مكاجية العدك . تراجع، أعد تكزيع قكاتؾ، ثـ دمر: عنيا

العدد الضئيل لمقكات كجيا لكجو، فإف التمرد  ستصل مركنتو العسكرية ك
األمريك ة باإلضافة إلى ىشاشة القكات األمن ة العراق ة كذلؾ مف خالؿ 

لقد أالبحت جماعات . شف ىجـك في الكقت كالمكاف الذؼ  حمك ليا

التمرد أكثر خبرة في المحافظة عمى ااتالاات عبر اإلنترنت رغما مف 
. (205)محاكات التحالف لتشك شيا

مر بو الحكار المنبثق عف المعارضة المسمحة الفحكػ كالتطكر الذؼ 
بمركر الكقت، يبدك كأف حركات .  حمل دركسا ميمة في ىذا الالدد

التمرد قد أالبحت أكثر اتحادا كجرأة كحساس ة لمطالب عناالرىا 
كمؤيدييا كما كأنيا أالبحت أكثر خبرة في التعمـ مف نجاحات كفشل 

ف تبقى ىذه النزعة ىشة كلؾ. العدك كمف نجاحاتيا كأخطائيا ىي كذلؾ
فالتجانس الذؼ عمى السطح بكل أشكاؿ تقاربو يخفي كرااه تكترا  –

مع . عم قا كالجرأة ممكف أف تككف قاليرة المدػ كلمحساس ة حدكدىا
ذلؾ فإف أمريكا تحتاج ألخذ ىذه األمكر بعيف ااعتبار مف أجل فيـ 

. قدرة التكيف المدىشة لمعال اف كلتعمـ ك ف ة مكاجيتو

رسالة المركزية ىي أف أكثر أدكات التحالف فعال ة لـ تكف ذات طب عة اؿ
ااعترافات المتمفزة لممقاتميف المتمرديف كاتياميـ .  عسكرية بل س اس ة

بإثارة النزعات الطائف ة كالكحش ة كاانحراؼ باإلضافة إلى ااستفتااات 
لى جم عيا كاف ليا تأثيرا كاضحا ع 2005المختمفة التي حدثت في 

المعارضة المسمحة بحيث أدت إلى تصيير مممكس في تالرفاتيا كأسمكب 
ىذه كانت مجرد بدا ة كلكنيا تكحي بشيا أعمق مف ذلؾ . خطابيا

عف أىم ة التحمي بالشرع ة  بالنسبة إلى حركات التمرد كالتي : بكثير
تعتمد أساسا عمى معارضة ااحتالؿ، كالصضب عمى تالرفات معينة 

. عكر المنتشر بيف العرب السنة في أنيـ تحت حالارتالدر عنيا كالش

إف إدارة حممة فاعمة لمناىضة حركات التمرد تحتاج إلى التأكيد عمى 
البعد الس اسي كاألخذ باألسمكب الخطابي لممعارضة المسمحة عمى 

محمل الجد، كما كتكج و جيكد المرا نحك منابع التأييد الشعبي الذؼ 
لمبالغ بيا مف قبل قكات التحالف كالتعذيب استخداـ القكة ا. تحظى  بو

كالمجكا إلى تكت كات تسبب أذػ كاسع النطاؽ بحق المدنييف باإلضافة 
إلى ااعتماد عمى الميم ش ات الطائف ة جم عيا تقكض شرع ة أمريكا 

كتعزز شرع ة التمرد، لذلؾ فإنيا جم عا ترجح الكفة بشكل كاضح أكثر 
. مف أؼ مكاسب عسكرية محتممة

 

 
كالتي تضـ محتكػ  الل إلى )مع أف المكاقع اإللكتركن ة لحركات العال اف  (205)

 ع البريد اإللكتركني كغرؼ قد تـ إغالقيا، إا أف تكز( جميكر كاسع بطب عة الحاؿ
المحادثة السرية تساعد المتمرديف في إرساؿ ب اناتيـ كأفالميـ الفيديك كمجالتيـ إلى 

. أتباع قميمي الحجـ كلكف  حممكف كاا كبيرا ليـ
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النسبة إلى أمريكا كلحمفائيا العراقييف، لمتكالل إلى فكز في أرض ب
المعركة ىذه عمييـ أكا أف يؤسسكا احتكار عمى شرع ة استخداـ 

مما  عني تأس س الشرع ة في استخداميـ لألساليب التي  –العنف 
ىذا .  ستخدمكنيا كلمدكلة التي بالن ابة عنيا  قكمكف باستخداـ العنف

عكضا عف ذلؾ . نا ىذا كاف أبعد ما  ككف عف التطبيقاألمر إلى يـك
فإف حركات التمرد تزدىر بناا عمى فيـ منتشر بيف العرب السنة حكؿ 

كنتيجة لذلؾ تخاطر . غطرسة كاستبداد أمريكا كالمسئكليف العراقييف
أمريكا برؤ ة المعارضة المسمحة كقد رسخت بمتانة في مناطق العرب 

  مكف لمحككمة المركزية الكالكؿ إلييا إا السنة داخل حمقة مفرغة ا
. مف خالؿ اعتدااات دكرية كتالرفات قمع ة

األمر الممح األكؿ، بالطبع، ىك في محاكلة الكالكؿ إلى مجتمع العرب 
السنة، كتصيير الدستكر كبناا شكل حكمي أكثر شمكل ة لجم ع عناالر 

ىمة كلكف بكضع ىذه النقطة جانبا، ىناؾ خطكات ـ.  (206)المجتمع
يجب اتخاذىا إلحداث تصيير راد كالي في ك ف ة شف حركات التمرد 

بالنسبة ألمريكا كحمفااىا العراقييف، ىذا األمر . لحمالتيـ اإلعالن ة
:  شمل

  المراقبة عف كثب ك الس طرة عمى، ك إذا ما اقتضى األمر
 معاقبة، تالرفات القكات األمن ة؛

 رة لممسائمة بما ف و التكقف عف ااستعانة بأكثر التالرفات إثا
التعذيب كأساليب خارقة لمعادة في ااستجكاب كالسجف 

 كالعقاب الجماعي كالقتل مف دكف محاكمة؛

  إنياا استخداـ الميم ش ات الطائف ة كمساعد كبديل لمقكات
المسمحة النظام ة، كالبدا بعمم ة نزع سالح كا  قاؼ تعبئة 

 كا عادة دمج جد ة لممقاتميف مف الميم ش ات؛

  أف تقـك أمريكا بكضع الحككمة الجديدة تحت طائمة
المسؤكل ة كأف تبيف أف العالقات طكيمة األمد كالمساعدات 
ااقتالاد ة كالتعاكف العسكرؼ المستقبمي كميا تعتمد عمى 

الخطكات التي تتخذىا األخيرة في فرض الس طرة عمى، 
كبالمحالمة، حل الميم ش ات، باإلضافة إلى كقف عمم ات 

 بدكافع س اس ة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كسطكة القانكف؛ القتل

 

 
بتناكؿ ىذه المسائل كرا سز جركب س قـك تقرير سيتـ نشره قريبا لػ (206)

 .بالتفاليل

  أف تبيف أمريكا استعدادىا، بينما ىي في العراؽ، لمتفاكض
 المفتكح عمى شركط تكاجدىا كعمى قكاعد ااشتباؾ؛

أف تقـك أمريكا مرارا   بتكض ح كعمى أعمى المستك ات أنيا تقبل أف 
أحد غيرىـ، كأنيا المالادر النفط ة لمدكلة تخص شعب العراؽ كا 

 .ستنسحب في المحظة التي تطالبيا بذلؾ الحككمة الجديدة المنتخبة

2006 (فبراير)شباط  15بروكسل /عمان  
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 ممحق ب
 

 نبذة حول انترناشونال كرايسز جروب
 

 
 

كغير  إف انترناشكناؿ كرا سز جركب ىي منظمة مستقمة غير ربح ة
قارات،  عممكف ( خمس) 5مكظف في ( مائة)100 عمل بيا  حككم ة،

كحل  مف خالؿ التحميل الميداني المكجو لممستك ات الق اد ة لمنع 
 .النزاعات المميتة

كتتكاجد فرؽ مف . يداني عتمد أسمكب عمل كرا سز جركب عمى البحث الـ
المحمميف الس اسييف داخل أك بالقرب مف البمداف الميددة بانداع، كتالعيد أك 

كاستنادا إلى المعمكمات كالتقي مات التي تردىا مف . إعادة كقكع النزاع المسمح
الميداف، فإف كرا سز جركب تضع تقارير تحميم ة عديدة، تحتكؼ عمى 

كما تالدر . اع القرار الدكلييف الرئ سييفتكال ات عمم ة، كمكجية إلى الف
الفحة  12تتككف مف  CrisisWatchكرا سز جركب نشرة شيرية بعنكاف 

تحتكؼ عمى آخر تطكرات الالراعات في المناطق المعرضة لمالراع في 
. العالـ

عمى نطاؽ كاسع بكاسطة البريد اإللكتركني  تكزع تقارير كرا سز جركب
كالنسخ المطبكعة إلى المسؤكليف في كزارات الخارج ة كالمنظمات الدكل ة، 

كأ ضا تكزع عمى نطاؽ عاـ بكاسطة مكقع المجمكعة عمى اإلنترنت 
(www.crisisgroup.org .)مف  تعمل كرا سز جركب بالقرب

الحككمات كأكلئؾ الذؼ يؤثركف عمييا، بما في ذلؾ كسائل اإلعالـ، إلظيار 
.  تحم التيا لألزمات كلتكليد التأييد لكالفاتيا الس اس ة

 ضـ مجمس إدارة كرا سز جركب شخال ات بارزة في حقكؿ الس اسة، 
كالدبمكماس ة كاألعماؿ كاإلعالـ، الذؼ  قدـ المساعدة لجمب اىتماـ الانعي 

كرا سز يرأس . ار عمى امتداد العالـ إلى تقارير المجمكعة كتكال اتياالقر
السابق، المكرد باتف؛ رئ سيا  المفكض األكركبي لمشؤكف الخارج ةجركب 

كمديرىا التنفيذؼ ىك كزير خارج ة أسترال ا السابق جارث إ فانز منذ شير 
.  ـ2000كانكف الثاني 

ب  في برككسل، كليا مكاتب يكجد مقر اإلدارة الرئ س ة ؿ كرا سز جرك
تعمل  . استشارية في كل مف كاشنطف العاالمة، كنيكيكرؾ كلندف كمكسكك

في عماف، بمصراد، شكؾ، )المجمكعة حال ا في خمس عشر مركزا ميدان ا
نيركبي، بريتكريا، بريشتينا، , اسالـ اباد، جاكارتا، كابكؿدكار، دكشنبو، 

منطقة  50حممييا في حكالي ك عمل ـ( ككيتك،سيؤكؿ، سككبي، كتبم سي
كفي إفريق ا، تشمل تمؾ المكاقع .  معرضة لألزمات عمى امتداد أربع قارات

انجكا، بكرندؼ، كككت دؼ فكار، كجميكرية الككنصك الد مقراط ة، ارتريا، 
اثيكب ا، غين ا، كركندا، كليبيريا، منطقة ساحل العاج، كسيراليكف، كالالكماؿ 

ندكن س ا، كشمير، . كؼ اكغندا كزمباب, كالسكداف كفي آس ا، أفصانستاف، كا 
بكرما، نيباؿ،ككريا الشمال ة، كالباكستاف، /كزخستاف، ككيرج ستاف، كم انمار

؛ كفي أكركبا، في ألبان ا، أرمين ا، كطج كستاف، تركمنستاف كأكزبكستاف 
أزربيجاف، كالبكسنة كىيرزجكفينا، كجكرج ا، كككسكفك، كمقكدكن ا،كمكلدكفا، 

تنجرك كالرب ا؛ كفي الشرؽ األكسط  في  المنطقة جم عيا مف شماؿ كمكف 
. إفريق ا إلى إيراف، كفي أميركا الالتين ة في ككلكمب ا كمنطقة األنديز كىاييتي

تجمع كرا سز جركب المساعدات مف الحككمات، كالمؤسسات الخيرية،   
لككاات تقدـ حال ًا كال مف الحككمات كا. كالشركات كالمتبرعيف الفردييف

ككالة عبر الحككمات الفرنككفكن ة، ككالة التنم ة العالم ة : التال ة تبرعات
األسترال ة ، كزارة الخارج ة الفدرال ة النمساك ة، كزارة الخارج ة  البج ك ة، كزارة 

الخارج ة كالتجارة العالم ة الكند ة، ككالة التنم ة العالم ة الكند ة، كزارة 
ارة خارج ة ىكلندا، كزارة الخارج ة الفنمند ة، كزارة الخارج ة التش ك ة، كز

الخارج ة الفرنس ة، كزارة الخارج ة األلمان ة، كزارة الخارج ة اايرلند ة، ككالة 
التعاكف العالم ة ال ابان ة، كزارة خارج ة امارة لختنشتايف، كزارة خارج ة 

كرية الاليف لككسمبكرج، ككالة التنم ة النيكزيالند ة، كزارة خارج ة جمو
كزارة الخارج ة الدنمرك ة، كزارة خارج ة النركيج، كزارة الخارج ة ( تايكاف)

السكيد ة، كزارة خارج ة سك سرا كزارة خارج ة ترك ا، كزارة خارج ة المممكة 
المتحدة كالكمكنكيمث، كزارة التنم ة المممكة المتحدة، ككالة التنم ة العالم ة 

.  الكا ات المتحدة

ف قائمة المانحيف مف المؤسسات الخاالة كمف القطاع الخاص، كما تتضـ
أتمنتؾ ف النتركبيز، مؤسسة كارنيجي في نيكيكرؾ، مؤسسة ككمبتكف، مؤسسة 

مؤسسة بل كمميندا  ، مؤسسة دارا الدكل ة،(ا طال ا)الندكؽ الشرؽ   فكرد،
جيتس، كمؤسسة كل اـ كفمكرا ىيكلت، الندكؽ ىنت، مؤسسة ككريا، مؤسسة 

ماؾ آرثر، الندكؽ مكريا، مؤسسة شارلز ستيكارت . ككاثريف ت. جكف د
مكط، مؤسسة أكبف سكسيتي، الندكؽ بيير كبام ال اكميد ار، مؤسسة دافيد 

كلكسيل باكارد، الندكؽ بالكشيرز، كالندكؽ سيجرد راكزنج،مؤسسة 
. رككفيمر، كمؤسسة سارلك

 2006شباط 

 wwww.crisisgroup.org مكنكـ زيارة مكقعنا عمى اإلنترنت  لمزيد مف المعمكمات

http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=6&id=1200
http://www.crisisgroup.org/


 قرااة التمرد العراقي: بكمماتيـ أنفسيـ
 36صفحة   2006( فبراير)شباط  15 –حكؿ الشرؽ األكسط  50رقـ  كرايسز جروبتقرير 

 

 

 

 ج ملحق
 

  2003أفريقيا منذ وشمالالتقارير واألوراق الموجزة الصادرة عن كرايسز جروب الشرق األوسط  
 

 
ARAB-ISRAELI CONFLICT 

Islamic Social Welfare Activism in the Occupied Palestinian 
Territories: A Legitimate Target?, Middle East Report N°13, 2 

April 2003 

A Middle East Roadmap to Where?, Middle East Report N°14, 
2 May 2003 

The Israeli-Palestinian Roadmap: What A Settlement Freeze 

Means And Why It Matters, Middle East Report N°16, 25 
July 2003 

Hizbollah: Rebel without a Cause?, Middle East Briefing 

Nº7, 30 July 2003 

Dealing With Hamas, Middle East Report N°21, 26 January 
2004 (also available in Arabic) 

Palestinian Refugees and the Politics of Peacemaking, Middle 

East Report N°22, 5 February 2004  
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