
املقاومة العراقية وحتوالت املستقبل 

أمحد حممود - مصر

ملخص البحث:

لقد تبين عجز القوة العسكرية األمريكية والغربية عن تحقيق االنتصار أمام مجموعات المقاومة اإلسالمية 
في العراق، ووقعت أمريكا في فخ يبدو أنها ال تجد لها مخرًجا منه، وأغلقت الطرق أمام الخروج من هذا 

المستنقع الذي أوقعت نفسها فيه منذ أربع سنوات.
المقاومة  حققتها  التي  اإلنجازات  أكبر  من  توابع  من  ذلك  لحق  وما  األمريكية،  العسكرية  انكسار  كان   
اإلسالمية في العراق؛ ومن ثم ألقى هذا االنكسار بظالله على رفقاء السالح من قوات التحالف الدولية في 

العراق؛ فاضطر الكثير منها لالنسحاب.  
التطورات،  لمواجهة  المعدة  والخطط  القادمة،  للمرحلة  المقاومة  استراتيجيات  حول  التساؤالت  وتمثل 
ا  ومدى قدرة المقاومة على التعامل مع المتغيرات التي يمكن أن ينم عنها انسحاب االحتالل، ملمًحا هامًّ
يجب على المقاومة العراقية االستعداد له بما يناسب خطورته، كما تحتاج التساؤالت حول جاهزية المقاومة 
لمواجهة السيناريوهات األمريكية للحرب األهلية، إلى إجابة واعية ومدركة لطبيعة الواقع العراقي الحالي، 

وأبعاده المستقبلية، وعالقاته بالمحتل األمريكي ودول الجوار.
 إن التحديات المستقبلية للمقاومة العراقية فيما يتعلق بتصوراتها للتعامل مع دول الجوار، ومراجعة أوضاعها 
مع تلك الدول  -في ظل تخوف األنظمة العربية لدول الجوار من فكر المقاومة العراقية- تحتاج إلى التفكير 
المنهجي والواقعي، والتخطيط على أسس علمية، بما يحقق المصلحة ويؤمن المستقبل ، وال يمكن لحركة 
تحرير أن تحاصر نفسها بافتعال عداوات مع دول الجوار، التي تعد العمق االستراتيجي لها، بَغّض النظر عن 
االتفاق أو االختالف مع سياساتها. وليس من مصلحة المقاومة العراقية صنع عداوات مع حكومات دول 

الجوار التي تساند شعوبها المقاومة.
المقاومة  فإن  والعالم؛  بالمنطقة  استراتيجية  تغيرات  عليها  والتي سيترتب  القادمة،  السيناريوهات  ولطبيعة 
مطاَلبة بتطوير أساليب تفكيرها؛ كي تحافظ على حجم اإلنجاز الذي تحقق على ساحة الجهاد، واالستعداد 

بخطط واستراتيجيات مدروسة إلفشال التخطيط المعادي. 

باحث باملركز العريب للدراسات اإلنسانية





المقاومة العراقية وتحوالت المستقبل - أحمد محمود

109

أفكار ومقتطفات

ا بالهزيم��ة؛ لما لذلك االعتراف م��ن دالالت تتجاوز اإلطار  - ال تري��د اإلدارة األمريكية االعتراف رس��ميًّ
العسكري، وفي نفس الوقت فهي غير قادرة على الصمود فترة طويلة وسط االستنزاف العسكري اليومي 
في العراق، وبس��بب تنامي الضغط الداخلي الشعبي والسياسي من الديمقراطيين الذين يريدون اإلطاحة 

بحكم المحافظين.

- نحن أمام معركة أخرى ال تقل أهمية عن المعركة العسكرية في غرب العراق على األرض، وهذه المعركة 
ستكون أشد ضراوة وأكثر ذكاء. سينزل فيها الغرب بثقله السياسي والدبلوماسي، وهذه المعركة تفرض 

على المقاومة العراقية االستعداد لمواجهة التحركات القادمة بأفكار تتناسب مع ما سيأتي مع األيام. 

- ارتف��ع ع��دد قتلى الجنود األمريكيين إلى 15000قتيل، وبلغ ع��دد الجرحى 27000 جريح، وبلغ عدد 
القتل��ى المتعاقدي��ن مع الجيش األمريك��ي 647 قتياًل، وعدد جرح��ى المتعاقدي��ن  936 جريًحا )يبلغ 

إجمالي المتعاقدين المدنيين الموجودين في العراق 100 ألف شخص(. 

- اعترف األدميرال فالون  » أكبر قائد عس��كري أمريكي في منطقة الش��رق األوسط« بأن بالده أخطأت في 
تقدير حجم قدرات القوات العراقية والمقاتلين العراقيين، وأخطأت في حس��اباتها بش��أن قدرة القوات 

العراقية على تولي مهمة األمن في العراق، وأخطأت في الوقت نفسه فيما أسماه »صمود األعداء«.

- لق��د جاء الوقت ال��ذي يتحدث فيه بوش كرئيس منكس��ر ومنهزم، ففي العام الماض��ي وقف بوش أمام 
الكونج��رس كرجل يرفض التنازل ع��ن أي موقف له حول العراق؛ متهًم��ا الديمقراطيين باتخاذ موقف  
انهزام��ي إزاء الح��رب، أما هذه المرة فقد كانت المس��ألة مختلفة؛ حيث اس��تجدى بوش الديمقراطيين  
والكثي��ر م��ن الجمهوريي��ن ليتفقوا معه حول خطت��ه الرامية إلى إرس��ال المزيد من الجن��ود إلى العراق. 

)الصحافة األمريكية(.

- ارتكزت الحملة العس��كرية الحتالل العراق في مارس 2003 بش��كل أساسي إلى حملة تعبوية إعالمية 
مضللة؛ بدعوى امتالك العراق أس��لحة الدمار الش��امل، واس��تمراره في تطوير تل��ك البرامج بعد حرب 
1991. وق��د أعل��ن الكونجرس فيما بعد كذب ه��ذه االدعاءات، وثبت أن حملة الخداع الش��امل التي 

ساقتها اإلدارة األمريكية لم تكن إال لتسويق حربها على العراق وتقديم تبرير منطقي الحتالله.

- من المؤش��رات على انعكاس الحرب س��لًبا على االقتصاد األمريكي أن العجز السنوي في الميزانية  زاد 
عن 400 مليار دوالر. وزادت ديون أمريكا عن 4،5 تريليون دوالر، وانخفض الدوالر األمريكي بنس��بة 

30: %35 منذ بداية الحرب. 
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- عج��زت اإلدارة األمريكي��ة عن الوفاء بتعهداتها لش��ركات النفط األمريكية؛ وذلك بس��بب انعدام األمن 
حول آبار البترول العراقية، فعندما أدركت المقاومة ما للنفط من دور في أهداف الغزو األمريكي، قامت 
بعملياٍت هدُفها األساسي تدمير أنابيب ومصافي النفط، حتى أصبح االحتالل يستورد احتياجات جنوده 

من الخارج. 

- هذا الفش��ل األمريكي ال يعني أن المعركة انته��ت، أو قاربت على االنتهاء، ما هو قادم ربما يكون أخطر 
م��ن الذي مض��ى. ومن هنا فإن هذا البح��ث يطرح بعض الس��يناريوهات المتوقعة، ويلف��ت االنتباه إلى 

عالمات استفهام تقتضي البحث لها عن إجابات.

تسير استراتيجية االحتالل في اتجاهين.األول: يعتمد على الشيعة كأساس لحكم العراق، وتوسيع دائرة   -
المتعاونين من السنة. وفي االتجاه اآلخر، العمل على تفكيك جبهة المقاومة، وبذر الشقاق بين الفصائل 

المجاهدة السنية.  

استطاعت المقاومة أن ُتفشل فكرة الحكم المستقر بعملياتها التي استنزفت االحتالل والمتعاونين معه،   -
وفي ذات االتجاه وبس��بب التعصب المذهبي فش��ل الش��يعة المتعاونون مع االحت��الل في تقديم صورة 

مرضية عن حكومة عراقية تحظى باحترام العراقيين، فضاًل عن باقي العالم.

إن إع��داد جناح سياس��ي يحم��ل تصورات ومب��ادئ وأفكار المقاوم��ة، لن يقل  بحال م��ن األحوال عن   -
دور جناحها العس��كري، بل سيس��هم بقوة في تحقيق أهدافها إلى جانب أنه س��يقود مسيرة االنتصارات 
العسكرية ويوظفها التوظيف الصحيح، فضاًل عن توزيع األدوار في الجناح السياسي بما يتفق واألهداف 

القريبة والبعيدة .

ليس من مصلحة المقاومة العراقية صنع عداوات مع حكومات دول الجوار التي تساند شعوبها المقاومة،   -
 وال يمك��ن أن تضع المقاومة دول الجوار الس��نية في خندق ُمَعاٍد، وتس��اوي بينه��ا وبين إيران في موقفها 

من العراق.

اس��تغل األمريكي��ون التعص��ب الطائف��ي عند الش��يعة، ورغبتهم في إقام��ة حكم طائفي يرض��ي نزعتهم   -
االنتهازية.

م��ن أه��م أهداف الحرب عل��ى العراق تفكي��ك الدولة العراقية وإضعافها؛ بحل مؤسس��اتها العس��كرية   -
واألمنية، وتذويب هويتها العربية بدفع المجتمع للتمس��ك بهويات تجزيئية تقسيمية  مذهبية أو دينية، أو 

إثنية أو عشائرية على حساب الوحدة الوطنية العراقية.
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إن جي��ش مقت��دى الصدر ارتكب جرائم بش��عة لتش��ييع بغ��داد، ومارس القت��ل والتعذيب لطرد الس��نة   -
 م��ن العاصم��ة ليوجد لنفس��ه »فيدرالية الوس��ط« ليحكمها؛ بعد أن ش��عر أن الجنوب تس��يطر عليه قًوى 

شيعية أخرى.

- قد يصبح التقسيم المذموم والمرفوض اآلن  أحسن الحلول السيئة – إن جاز  التعبير – وأقلها ضرًرا على 
حياة الناس ومستقبلهم ؛ إذا استمرت الحرب الطائفية، وانعدمت وسائل االنفكاك عنها.

إذا كان��ت مصلح��ة  المس��لمين تقتض��ي وج��ود تعاه��دات أو تحالف��ات م��ع الطوائ��ف المتناقضة مع   - 
 اإلس��الم أو المتباين��ة ف��ي داخله، ف��ال بأس بذلك؛ تأس��ًيا بالرس��ول صلى الل��ه عليه وس��لم والصحابة 

رضوان الله عليهم.

لطبيعة الس��يناريوهات القادمة، والتي س��يترتب عليها تغيرات استراتيجية بالمنطقة والعالم فإن المقاومة   -
مطاَلب��ة بتطوي��ر أس��اليب تفكيرها؛ ك��ي تحافظ على حج��م اإلنجاز ال��ذي تحقق على س��احة الجهاد، 

واالستعداد بخطط واستراتيجيات مدروسة إلفشال التخطيط المعادي.
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تمثل المس��ألة العراقية في واقعه��ا الحالي، القضية 
األب��رز على س��احة العالق��ات الدولي��ة والصراعات 
العس��كرية؛ نظ��ًرا لم��ا س��يترتب عليها م��ن تداعيات 
إقليمي��ة وتغي��رات دولي��ة؛ ال ُينتظ��ر أن تتأث��ر به دول 
المنطقة فحس��ب، بل ليس من المبالغ��ة أن نقول: إن 
تأثيرها قد يغيِّر كثيًرا من طبيعة الصراعات المستقبلية، 
فضاًل عن تأثيرها الكبير على وضعية الهيمنة األمريكية 

في العالم.
أصيب الغرب بقي��ادة الواليات المتح��دة بصدمة؛ 
بس��بب النتائج العس��كرية الكارثية لغزو العراق طوال 
4 س��نوات. لقد عجزت الق��وة العس��كرية األمريكية 
والغربي��ة ع��ن تحقي��ق االنتص��ار أم��ام مجموع��ات 
المقاوم��ة اإلس��المية ف��ي أرض الرافدي��ن، ووقعت 

أمريكا في فخ ال يبدو أنها تجد مخرًجا منه.
ا  رس��ميًّ االعت��راف  األمريكي��ة  اإلدارة  تري��د  ال 
بالهزيم��ة؛ لما لذل��ك االعتراف م��ن دالالت تتجاوز 
اإلطار العس��كري، وفي نفس الوق��ت فهي غير قادرة 
على الصمود فترة طويلة وسط االستنزاف العسكري 
اليومي في العراق؛ وبس��بب تنام��ي الضغط الداخلي 

الشعبي، والسياس��ي من الديمقراطيين الذين يريدون 
اإلطاحة بحكم المحافظين.

إن االعتراف بالهزيمة له انعكاس��اته التي لن تقتصر 
عل��ى الع��راق، وإنما س��تمتد إل��ى وج��ود أمريكا في 

المنطقة والعالم. 
يقول هنري كسنجر : »إن خسارة أمريكا في العراق 
معناها خس��ارة الغرب كله لكل ما حققه في الخمس��ة 
ق��رون الماضية«، ويقول توني بلير: »إن هزيمة أمريكا 
في العراق هزيمة للغرب كل��ه« ، ويحدد »رئيس هيئة 
األركان األمريكي��ة المش��تركة« قيم��ة انتص��ار أمريكا 
على المقاومة العراقية بأنه يس��اوي أو يزيد في أهميته 

عن االنتصار في الحرب العالمية. )1( 
ونظ��ًرا للنتائج المترتب��ة على االنكس��ار األمريكي 
ف��ي العراق فإن ال��دول الغربية، حت��ى تلك التي تقف 
ضد الحرب، ستس��عى إلخراج أمريكا من أزمتها بما 
ش على حجم اإلنجاز  يحفظ لها ماء الوجه، وبما يشوِّ
 الذي حققته المقاومة، والذي سُيحس��ب للمس��لمين 

ضد الغرب.
نح��ن أمام معركة أخرى ال تق��ل أهمية عن المعركة 
العس��كرية ف��ي غ��رب الع��راق عل��ى األرض، وهذه 
المعركة س��تكون أشد ضراوة وأكثر ذكاء. سينزل فيها 
الغرب بثقله السياس��ي والدبلوماسي، وهذه المعركة 

املقاومة العراقية وحتوالت املستقبل 

أمحد حممود -  مصر
باحث باملركز العريب للدراسات اإلنسانية
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تف��رض على المقاوم��ة العراقية االس��تعداد لمواجهة 
 التح��ركات القادم��ة بأف��كار تتناس��ب م��ع ما س��يأتي 

مع األيام.
إن هزيمة االحتالل وإخراج��ه ليس تحريًرا للعراق 
فقط، وإنما إزاحة لالستعمار الجاثم على صدر األمة 
منذ قرون، وتحرير العالم اإلس��المي من صور عديدة 
م��ن االحت��الل، الذي ب��دأ من��ذ الكش��وف الجغرافية 

والحمالت االستعمارية وحتى اآلن.
يتن��اول البحث الواق��ع الجديد ال��ذي أفرزته نتائج 
المقاوم��ة في الس��احة العراقي��ة، ويط��رح العديد من 
األفكار والتس��اؤالت الهامة- الت��ي تحتاج إلجابات 
ح��ول  المقاوم��ة-  الفصائ��ل  م��ن  خاص��ة  واعي��ة؛ 
المتغي��رات المنتظرة على األرض في حال اس��تمرار 
االحت��الل لفترة قادمة وفي حال انس��حابه، وذلك من 

خالل المحاور التالية: 

: إنجاز المقاومة:
ً
أوال

أس��قطت المقاوم��ة هيبة أمريكا، واس��تنزفت قوتها 
العس��كرية، وأنهت الحل��م اإلمبراط��وري الذي كان 
ي��راود األمريكيي��ن منذ انف��ردت الوالي��ات المتحدة 

بزعامة العالم.
إن بيانات وزارة الدفاع األمريكية عن حجم عمليات 
المقاوم��ة -على الرغم من أن فيه��ا الكثير من التقليل 
من شأن المقاومة الحقيقية على األرض– إال أنها ُتعد 
مؤش��ًرا يمكن القياس عليه؛ بالمقارنة النسبية بين هذه 
األرقام وبين حجم العمليات المعلنة. يقول أحد هذه 
التقارير: إن متوس��ط العدد األس��بوعي للهجمات في 
العراق قد ارتفع بنسبة %22 خالل الفترة من منتصف 
أغس��طس إلى نوفمبر 2006، وارتفع عدد الهجمات 
ا ف��ي مقاب��ل 800 هجوم  إل��ى ألف هج��وم أس��بوعيًّ
ا في الفترة ما بين مايو وأغسطس 2006 )2(،  أس��بوعيًّ
وزادت هجمات المقاوم��ة بالعراق بمعدل %15 بين 

شهري مايو وسبتمبر2006. )3(
إن مالم��ح االنكس��ار العس��كري األمريك��ي لَتبدو 
واضحة من خالل قراءة الخس��ائر البشرية بين القتلى 

والجرح��ى والمرض��ى النفس��يين، وبين م��ن يهربون 
م��ن الخدمة العس��كرية، إلى جان��ب التقارير الخاصة 
بالتقييم العام للحالة العس��كرية؛ والرتباط العمليات 
باألهداف المعلن��ة والمرجوة، ولذلك تس��عى وزارة 
الدف��اع واإلدارة األمريكي��ة إلى التزوي��ر والتقليل من 
ش��أن عملي��ات المقاومة، وادعاء أنها موجهة بش��كل 
كبير إلى الطائفية. يؤكد الخبراء العسكريون أن األرقام 
المعلنة عن خس��ائر أمريكا البش��رية مجافية للحقيقة، 
وال تتف��ق وحجم العمليات الت��ي تعلنها وزارة الدفاع 
األمريكية؛ فضاًل عن الموقف العسكري على األرض 
الذي يؤكد عجز الجيش األمريكي عن الس��يطرة على 
ا، وأن المقاومة تحقق مكاسب  ا وعسكريًّ الساحة أمنيًّ

على المستوى الشعبي والعسكري.
وفًق��ا لألرقام الرس��مية م��ن قب��ل اإلدارة األمريكية 
حتى أول فبراير 2007م فإنها تش��ير إلى مقتل 3027 

عسكريًّا و2790 جريًحا. )4(
وباس��تقصاء التقارير اإلخباري��ة األمريكية والغربية 
والعربية يمك��ن الوصول إلى أرق��ام تزيد عن المعلن 

أضعاف المرات، وتعبر بجالء عن إنجاز المقاومة. 
يمكن اس��تخالص اإلحصائي��ات ذات الداللة من 
المواق��ع اإلخباري��ة األمريكي��ة وتحلي��الت الخب��راء 
العسكريين الغربيين بوجه عام- حتى فبراير -2007 

على النحو التالي: )5(
إل��ى  األمريكيي��ن  الجن��ود  قتل��ى  ع��دد  ارتف��ع 
15000قتي��ل، وبلغ عدد الجرح��ى 27000 جريح، 
وبل��غ عدد القتل��ى المتعاقدين م��ع الجيش األمريكي 
647 قتي��اًل، وعدد جرحى المتعاقدي��ن 936 جريًحا 
)يبلغ إجمال��ي المتعاقدين المدنيي��ن الموجودين في 

العراق 100 ألف شخص(.
وبلغ عدد المرضى النفسيين من الجنود األمريكيين 
مائ��ة ألف جندي. وتش��ير اإلحصائيات إل��ى أن عدد 
الذي��ن هربوا من الجي��ش األمريك��ي 5500 فرد منذ 

بداية الحرب العراقية. )6(
وتؤك��د األرق��ام أن المتوس��ط اليوم��ي لعملي��ات 
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المقاوم��ة العراقي��ة ض��د الجي��ش األمريكي حس��ب 
ا. )7( التقديرات األمريكية وصل إلى مائة هجوم يوميًّ

وإذا كانت القيادة األمريكية ال زالت تدعي التماسك 
فإن االنهيار انتش��ر وس��ط قواتها على جبهات القتال، 
ويبدو أن هذه القوات لن تستطيع الصمود. وفي مثال 
معبر عن حالة الجندي األمريكي ما حدث من الجنود 
األمريكيين في غرب الع��راق، فقد أصبح من المعتاد 
أن تناش��د قوات المارينز سكاَن محافظة األنبار -عبر 
مكبرات الصوت- التسامَح وعدم استهدافها، وتّدعي 

أنها تنوي االنسحاب من المحافظة ومن العراق.
المناش��دات عب��ر دورياته��ا بش��وارع  تأت��ي ه��ذه 
مدن الرم��ادي والفلوج��ة وهيت والقائ��م وبقية مدن 
المحافظ��ة، وج��اء ف��ي أح��د ه��ذه الن��داءات : »أيها 
المواطن��ون الكرام .. تنوي ق��وات الجيش األمريكي 
الوالي��ات  إل��ى  والع��ودة  الع��راق  م��ن  االنس��حاب 
المتح��دة، وكل جن��دي يع��ود إل��ى عائلت��ه، ومثلم��ا 
 لديك��م أطفال لدينا أطفال وعوائل، ونريد العودة لهم

 بسالمة وأمان«. )8( 
هذا االنكس��ار العس��كري للجيش األمريكي ألقى 
بظالله على رفقاء السالح من قوات التحالف الدولية 

ف��ي الع��راق، الت��ي اضطرته��ا المقاوم��ة العراقية إلى 
الب��دء في االنس��حاب. فقد أدت الخس��ائر إلى بعض 

الخالف��ات بين القوى الدولية التي كانت تعتمد عليها 
أمري��كا في الدع��م العس��كري والسياس��ي، مما أدى 
إلضع��اف التكت��ل المس��اند للغزو، مم��ا حرك بعض 
ش��عوب الدول المش��اركة في التحالف للضغط على 

حكوماتهم من أجل سحب قواتهم.
ونتج عن الضغط العسكري للمقاومة انسحاب 13 
دولة من العراق، من جملة 22 دولة هم مجموع دول 

التحالف العسكري في العراق.
كان التحال��ف يض��م : بريطاني��ا – إيطالي��ا – بولن��دا 
– نيكاراج��وا – أس��بانيا - الدوميني��كان – هن��دوراس 
– الفليبي��ن – تايالن��د – نيوزيلندا – هولن��دا – البرتغال 
– أوكرانيا – تونغا – ملدوفيا – اليابان – كوريا الجنوبية 

– أستراليا – ورومانيا – جورجيا – الدانمارك.
أم��ا ال��دول التي س��حبت قواتها بالفع��ل حتى يناير 
2007 ه��ي: أس��بانيا – هولندا – البرتغ��ال – نيوزيلندا 
– أوكراني��ا – الياب��ان – الفلبين – تايالن��د – نيكاراجوا 

– الدومينيكان – هندوراس – تونغا – ملدوفيا. )9(
ا مثل  وقد أعلنت دول أخرى أنها ستنسحب تدريجيًّ
بريطاني��ا وإيطاليا وبولندا. واإلعالن البريطاني يش��ير 
إل��ى أزمة االحتالل؛ نظًرا لكون بريطانيا أقرب حليف 

لواش��نطن في هذه الح��رب، وصاحبة أكبر مس��اهمة 
في الق��وات. لقد أقر رئي��س أركان الجيش البريطاني 
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بأن خطط الحرب التي س��بقت الغ��زو افتقرت الدقة، 
وكان��ت ضعيف��ة، واس��تندت عل��ى التف��اؤل أكثر من 

التخطيط السليم. )10(
ف��ي  ألمري��كا  العس��كري  االنكس��ار  تب��دى  لق��د 
تصريح��ات ق��واده العس��كريين والسياس��يين. فق��د 
اعترف األدميرال فالون »أكبر قائد عس��كري أمريكي 
في منطقة الش��رق األوس��ط« ب��أن ب��الده أخطأت في 

تقدي��ر حج��م ق��درات القوات 
العراقي��ة والمقاتلين العراقيين، 
وأخطأت في حس��اباتها بش��أن 
ق��درة الق��وات العراقي��ة عل��ى 
تولي مهمة األمن ف��ي العراق، 
وأخطأت في الوقت نفسه فيما 
أس��ماه »صمود األع��داء«، في 
إش��ارة إل��ى المقاوم��ة؛ مؤكًدا 
عل��ى أن الق��درة عل��ى تقوي��م 

الموقف السياس��ي واالقتص��ادي واألمني في العراق 
بش��كل صحيح كانت قاصرة، وأن أمريكا قد عجزت 

عن حسم المعركة لصالحها. )11(
تح��دث ب��وش في خطاب��ه الس��نوي األخي��ر لألمة 
األمريكية حديًثا يتس��م باالنهزامية واالنكس��ار– على 
ح��د تعبير الصحافة األمريكية- ف��ي قولها : »لقد جاء 
الوقت الذي يتحدث فيه بوش كرئيس منكسر ومنهزم، 
ففي العام الماضي وقف بوش أمام الكونجرس كرجل 
يرفض التنازل عن أي موق��ف له حول العراق؛ متهًما 
الديمقراطيين باتخاذ موقف انهزامي إزاء الحرب، أما 
هذه المرة فقد كانت المسألة مختلفة؛ حيث استجدى 
بوش الديمقراطيين والكثي��ر من الجمهوريين ليتفقوا 
معه حول خطته الرامية إلى إرس��ال المزيد من الجنود 
إل��ى الع��راق . فف��ي التاري��خ األمريك��ي الحديث لم 
يتحدث بهذه النبرة المنكس��رة أمام الكونجرس سوى 
عدد قليل من الرؤساء، ولكن ذلك هو الواقع السياسي 

والعسكري الذي أوجد بوش نفسه فيه. )12( 
عندما يحدث كل هذا نجد أنفس��نا أمام واقع مؤداه 

أن المقاوم��ة العراقية حققت بصمودها ما لم تس��تطع 
تحقيقه جي��وش نظامي��ة وال دول كبرى ف��ي مواجهة 
ق��وات الغزو األمريكي، وأن م��ا فرضته على األرض 
يمثل انكساًرا للعس��كرية األمريكية وهزيمة ال يمكن 

إنكارها أو التعمية اإلعالمية عليها. )13(
ه��ذا االنكس��ار ال يق��ف فق��ط عن��د ح��د الهزيم��ة 
العس��كرية؛ ب��ل بي��ان زي��ف األه��داف الت��ي أعلنتها 
لق��د  للح��رب،  كأس��باب 
ارتك��زت الحمل��ة العس��كرية 
الحت��الل الع��راق ف��ي مارس 
2003 بش��كل أساس��ي إل��ى 
حملة تعبوي��ة إعالمية مضللة؛ 
بدعوى امتالك العراق أسلحة 
الدم��ار الش��امل، واس��تمراره 
ف��ي تطوي��ر تل��ك البرامج بعد 
أعل��ن  وق��د   ،1991 ح��رب 
الكونجرس فيما بعد كذَب هذه االدعاءات، وثبت أن 
حملة الخداع الش��امل التي س��اقتها اإلدارة األمريكية 
لم تكن إال لتس��ويق حربها على العراق، وتقديم تبرير 

منطقي الحتالله. )14(

ا: إرهاق أمريكا اقتصاديًّ
إن الحدي��ث ع��ن انكس��ار العس��كرية األمريكي��ة 
كإنج��از ضخم حققت��ه المقاومة العراقية، يس��توجب 
التع��رف على التكلفة المادي��ة للحرب، وهو أمر هام؛ 
ألن االس��تنزاف المالي يعد من العوامل التي ُتضعف 

القوة األمريكية.
من المتوقع أن اإلنفاق العس��كري األمريكي للعام 
الج��اري 2007 س��يصل إل��ى أعل��ى مس��توياته منذ 
الح��رب الكورية ف��ي بداية الخمس��ينيات م��ن القرن 
الماضي، »إن تقديرات تكاليف حرب العراق تتراوح 
بين أق��ل قلياًل من تريليون، وما يزي��د على 2 تريليون 

دوالر. )15(
ومن المؤش��رات على انعكاس الحرب س��لًبا على 

ما  بصمودها  حققت  العراقية  المقاومة 
وال  نظامية  جيوش  تحقيقه  تستطع  لم 
الغزو  ق��وات  مواجهة  في  كبرى  دول 
األمريكي، وإن ما فرضته على األرض 
األمريكية  للعسكرية  انكساًرا  يمثل 

وهزيمة ال يمكن إنكارها
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االقتص��اد األمريكي أن العجز الس��نوي ف��ي الميزانية 
زاد ع��ن 400 ملي��ار دوالر. وزادت ديون أمريكا عن 
4،5 تريلي��ون دوالر، وانخف��ض ال��دوالر األمريكي 

بنسبة 30: %35 منذ بداية الحرب.
وتراجع مع��دل النمو االقتصادي في النصف الثاني 
م��ن عام 2006، وم��ن المتوقع أن ينخف��ض أكثر في 
العام 2007 . وتعادل قيمة النفط المستورد هذا العام 
2007 مرتي��ن ونصف ما كان عليه الحال عام 2003 

قبل الحرب.
لقد عج��زت اإلدارة األمريكية عن الوفاء بتعهداتها 
لشركات النفط األمريكية؛ وذلك بسبب انعدام األمن 
ح��ول آبار البترول العراقي��ة، فعندما أدركت المقاومة 
ما للنفط من دور في أه��داف الغزو األمريكي، قامت 
بعملي��ات؛ هدفها األساس��ي تدمير أنابي��ب ومصافي 
النف��ط، حت��ى أصب��ح االحت��الل يس��تورد احتياجات 

جنوده من الخارج. 
عين��ه  ال��ذي  األمريك��ي  الع��ام  المفت��ش  تقري��ر   
الكونجرس، الذي كش��ف الفضائ��ح التي وقعت في 
مج��ال النف��ط أثناء مرحل��ة بريمر وما بعده��ا، أكد أن 
ضرب��ات المقاومة أدت إل��ى عدم تحقيق االس��تفادة 

المرجوة لالحتالل األمريكي. )16(
إن احتالل العراق ل��م يحقق األمن ألمريكا، وتأكد 
فش��ل مقولة بوش: »إنه نجح في إبع��اد اإلرهاب عن 

أمريكا وعن مصالحها«. )17(
لق��د أثبت��ت الح��رب أن هذا الن��وع م��ن الحروب 
الذي يدور في العراق ال يمكن كس��به بقوة الس��الح، 
م من أجل كس��ب األنصار،  وال بتالل المال الذي ُيقدَّ
لكن يتم كس��بها بالمعرفة بالط��رف اآلخر )المقاِوم(، 

وبكيفية تفكيره ونوعية اعتقاداته. )18(
تتويًجا لما س��بق عجزت أمريكا وفش��لت في إقامة 
حكوم��ة عراقي��ة يلت��ف حوله��ا الش��عب العراقي من 
ناحي��ة، وتعب��ر عن مصال��ح االحت��الل األمريكي من 

ناحية أخرى.  
لكن ه��ذا الفش��ل األمريك��ي ال يعن��ي أن المعركة 

انته��ت، أو قاربت على االنتهاء، بل م��ا هو قادم ربما 
يك��ون أخط��ر من ال��ذي مض��ى. وم��ن هنا ف��إن هذا 
البحث يطرح بعض السيناريوهات المتوقعة، ويلفت 
 االنتب��اه إل��ى عالم��ات اس��تفهام تقتض��ي البحث لها 

عن إجابات.

المقاومة العراقية وسيناريوهات المستقبل: 
ترتب��ط المقاوم��ة ارتباًط��ا فاعاًل بوض��ع االحتالل 
األمريك��ي على األرض؛ س��واء في حالة االس��تمرار 
والبق��اء، أو ف��ي حالة االنس��حاب؛ وأيًض��ا بما خطط 
ل��ه االحت��الل إلش��عال الح��رب األهلي��ة كس��يناريو 
حاض��ر، ويعم��ل بقوة. له��ذا تأتي التس��اؤالت حول 
اس��تراتيجيات المقاوم��ة للمرحل��ة القادم��ة، وما هي 
الخط��ط المَعدة لمواجه��ة التط��ورات والمتغيرات؟ 
وم��دى ق��درة المقاومة عل��ى التعامل م��ع المفاجآت 
التي يمك��ن أن َيُنّم عنها كل موقف، وبمرونة تس��مح 
بتحقيق أفض��ل النتائج لمصلحة المس��لمين، وإدراك 
توازن��ات  عل��ى  والوق��وف  المس��تقبل،  حس��ابات 
األوض��اع الجديدة إل��ى جانب النجاح في اس��تخدام 
األدوات والوسائل المناس��بة برؤية أكثر عمًقا، يوازن 
بين الكفاح العس��كري والكفاح السياس��ي، ويتجاوز 
الفصائل والجماعات الصغيرة إلى الدولة ومؤسساتها 

ودستورها وقوانينها.

ثانًي��ا: م��ا ه��ي اس��تراتيجية المقاومة مع 
استمرار االحتالل؟

من ِعَبر التاريخ أن الحروب الصليبية استمرت عقوًدا 
طويلة، ويمكن االستفادة من بعض دروسها، التي تدل 
على أن عبء مقاومة الغزاة ال يتوقف عند جيل واحد. 
ومن هنا فإن الجدل حول انسحاب القوات األمريكية 
س��يطول، والحدي��ث عنه داخل مؤسس��ات الس��لطة 
األمريكية بجناحيها ال يعني أن االنس��حاب س��يتم في 
القريب العاجل، أو أنه سيتم بشكل كامل وفق أمنيات 
المس��لمين. إن الذي يحدد السياسة األمريكية هيئات 
ووكاالت تضع اس��تراتيجيات بعيدة المدى، ال تنتظر 
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وص��ول رئيس أو رحيل آخر، مع األخ��ذ في االعتبار 
حجم الدفع في اتجاه التسريع بالتنفيذ من قبل تيارات 

متشددة كالمحافظين.
قد يختلف الحزبان الجمه��وري والديمقراطي في 
الكثير من القضاي��ا، لكنهما في قضية الهيبة األمريكية 
ال تتس��ع الهوة بينهما، وما يحدث في العراق من فشل 
عس��كري وسياسي سيتوقف عليه مس��تقبل الواليات 
المتح��دة كقوة عالمية مهيمنة، لي��س ألمريكا وحدها 

وإنما للغرب كله.
يس��تغل الديمقراطيون الفشل في العراق ويرجعونه 
إلى س��وء تخطيط إدارة بوش، وسيعملون على كسب 
النقاط دون القبول بالهزيم��ة األمريكية، أو الحط من 
ق��در القوة العس��كرية األمريكية التي تف��رض الهيمنة 

األمريكية على العالم.
تؤكد اإلج��راءات التي تتخذها اإلدارة األمريكية أن 
االحتالل س��يبقى لمدة طويلة. من ه��ذه اإلجراءات: 
الزي��ادات المالي��ة ف��ي الموازن��ة األمريكي��ة المتعلقة 
باإلنف��اق العس��كري، وكذل��ك زي��ادة ع��دد القوات 
المرس��لة إلى العراق، باإلضاف��ة إلى خطط البنتاجون 
 المتعلق��ة بزي��ادة ق��درات الجيش األمريكي البش��رية

 وفي المعدات.
من هنا فإن بقاء القوات األمريكية وفق هذا السيناريو 
يف��رض على المقاومة التعامل معه بخطط مدروس��ة، 
تتمي��ز بالنفس الطويل، وال تنس��اق بحماس��ة وراء ما 
يت��ردد حول االنس��حاب، وحت��ى ال يتحول النش��اط 
الجهادي المقاوم إلى ردود أفعال على خطط الجيش 
األمريكي، التي تهدف في األس��اس إلى الحفاظ على 
المب��ادرة واإلمس��اك بزم��ام المعرك��ة، وع��دم إعطاء 

المقاومة أي فرصة اللتقاط األنفاس.
إن اس��تمرار االحتالل يعني أن جوهر اس��تراتيجيته 
 ل��ن تتغي��ر، وإنم��ا س��يقوم بتجري��ب أف��كار جدي��دة 

متعلقة بالتفاصيل.
 تسير استراتيجية االحتالل في اتجاهين:

األول: يعتمد على الش��يعة كأساس لحكم العراق، 

وتوسيع دائرة المتعاونين من السنة. 
وف��ي االتج��اه اآلخ��ر: العم��ل على تفكي��ك جبهة 
المقاوم��ة، وب��ذر الش��قاق بي��ن الفصائ��ل المجاهدة 

السنية.
له��ذا فإن التحدي ال��ذي يواجه المقاوم��ة دوًما هو 
ن  كيف ُتفش��ل االس��تراتيجية األمريكي��ة، وكيف تكوِّ
جبه��ة موح��دة تعم��ل عل��ى التنس��يق والتقري��ب بين 

مختلف فصائل المقاومة. 
من س��ير األحداث فإن ح��ركات المقاومة العراقية 
تعامل��ت بفاعلية ف��ي االتج��اه األول؛ لكنها لم تحقق 
لق��د  الثان��ي.  االتج��اه  ف��ي  المرضي��ة  النتائ��ج  ذات 
اس��تطاعت المقاومة أن ُتفش��ل فكرة الحكم المستقر 
بعملياتها التي اس��تنزفت االحتالل والمتعاونين معه، 
وفي ذات االتجاه، وبس��بب التعصب المذهبي فش��ل 
الش��يعة المتعاون��ون م��ع االحتالل ف��ي تقديم صورة 
مرضية عن حكوم��ة عراقية تحظى باحترام العراقيين، 
فضاًل عن باقي العالم، وكان النهج الطائفي للحكومة 
عاماًل مس��اعًدا في إفش��ال االس��تراتيجية األمريكية، 
الس��نة دفًع��ا للتخن��دق ف��ي ص��ف  ودف��ع جمه��ور 

 المقاومة وتأييدها.
ا  في االتج��اه الثاني ال يبدو أن هناك مش��روًعا فكريًّ
ا واح��ًدا يجمع ُس��ّنة العراق، ول��م ُيعلن أي  وسياس��يًّ
موقف من تيارات وفصائل المقاومة يوحي باالتحاد، 
األم��ر الذي يعط��ي فرص��ة لالحتالل ك��ي يلعب في 
المساحة التي تشيع الشقاق والخالف. وبدت أصابع 
االحت��الل تس��عى إلفس��اد ذات البين بعملي��ات تثير 

الشكوك في بعض األحيان.
أما اإلعالن عن دولة العراق اإلسالمية فكان بحاجة 
إلى مزيد من التش��اور مع باقي فصائل المقاومة، حتى 
ال يبدو األمر وكأنه مجموعة أو عدد من المجموعات 
انف��ردت به��ذا القرار دون مش��اركة الباقي��ن، وهذا ما 
يظهر حتى اآلن، فهناك قًوى مثل الجيش اإلس��المي، 
وأنص��ار الس��نة، وكتائ��ب ث��ورة العش��رين، وجي��ش 
الراش��دين، وجي��ش الفاتحين وجماع��ات أخرى لم 
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تنض��م إلى هذه الدولة المعلنة األمر الذي ُيضعف بال 
شك من صورة المقاومة.

هذه التباينات ُتخفي ورائها خالفات في التصورات 
والفكرية من فصيل  السياس��ية 
األه��داف  ح��ول  آخ��ر،  إل��ى 
من الجه��اد ورؤي��ة كل فصيل 
ل��إدارة الواقعية على الس��احة 
العراقية بكل تناقضاتها العرقية 

والمذهبية.
ومن هن��ا فإن الس��ؤال الذي 
يف��رض نفس��ه إن ل��م تس��تطع 
االجتم��اع  المقاوم��ة  فضائ��ل 

عل��ى برنامج موحد اآلن؛ حيث الظروف مواتية، فهل 
تس��تطيع فعل ذلك فيما بعد م��ع دخول عوامل أخرى 

بالتأكيد ليست مشجعة لجمع الكلمة؟ 

ا: خطط المقاومة في حالة االنسحاب:
ً
ثالث

ال شك أن مرحلة ما بعد انسحاب االحتالل تختلف 
ع��ن مرحلة بقاء المحتل، من حي��ث طبيعة التحديات 
القائمة، وحجم القوة المتواجدة، ونوع الصراع الذي 
سيتخذ أش��كااًل مختلفة مما يستتبع رؤى أكثر إدراًكا، 
وقرارات أكثر مرونة وواقعية، وتوازنات تعي جيًدا أن 
هذه المرحلة س��يترتب عليها تغير في أوضاع المنطقة 
العربي��ة، وأن األع��داء لن يترك��وا الس��احة للمقاومة 
تلعب فيها كما تش��اء، بل س��يظهرون بش��كل مباش��ر 
 وغي��ر مباش��ر لس��حب البس��اط م��ن تحته��م وحصد

 نتائج االنتصار.
وهذا الوضع المختلف يطرح التس��اؤل حول كيفية 
تح��ول المجاهدين م��ن مرحلة المقاوم��ة إلى مرحلة 
إقام��ة الدول��ة. وهذا التحول ل��ن يتم بين ي��وم وليلة، 

وإنما يحتاج إلى ترتيبات وتحوالت من اآلن. 
ويع��د هذه التح��دي أخطر من التحدي العس��كري 
الجاري، وأكثر تعقيًدا؛ إذ س��تتضاعف المس��ئوليات؛ 

ألن الدولة تحتاج إلى كوادر وخبرات فنية مختلفة.

ال ب��د من إع��داد العدة له��ذه المرحل��ة والمواجهة 
العلمي��ة والفني��ة والسياس��ية له��ا، مع وح��دة الصف 
وتق��ارب اآلراء، وإع��داد تص��ورات جاه��زة لكل ما 
يس��تجد من مواقف وأحداث، 
بقدره��ا،  ق��وة  كل  ومجابه��ة 
حت��ى ال يكون أداؤه��ا رد فعل 
غير محس��وب وغير مدروس؛ 
مم��ا قد ُيه��در المكاس��ب التي 
وُيدخله��ا  المقاوم��ة،  حققته��ا 
ف��ي فتن ش��بيهة بما ح��دث في 
أفغانستان -قبل حكم طالبان- 
الروس��ي  المحتل  بعد خ��روج 
وهزيمته، حيث تقاتلت جماعات المقاومة، وأتاحت 
الفرص��ة لألعداء الختراقهم، وتكوين جبهات معادية 
من باط��ن المقاومة، فأفس��دت بذلك اإلنج��اَز الذي 
تحقق، وفش��لت في تأس��يس الدولة القوية، مما أتاح 

الفرصة لتمرير مشاريع األعداء.
إذا نظرن��ا لح��ركات المقاومة في التاري��خ القريب 
والبعي��د نج��د أنها ف��ي معظمه��ا تبدأ بتأس��يس جناح 
سياس��ي، أو كيان سياس��ي يطرح تصوراته��ا ومبادئها 
وفلس��فتها، ويح��اول أن يكون حاضًرا على الس��احة 
الش��عبية والمحلي��ة والعالمية، ثم يؤس��س في خلفيته 
كي��ان عس��كري يداف��ع ع��ن ه��ذه المب��ادئ، ويقاتل 
المحت��ل والخصوم. والمالح��ظ أن الجناحين يدعم 
بعضهما بعًضا ويسيران في مسار واحد، وإن اختلفت 

طبيعة كل مسار عن اآلخر.
وق��د اختلفت ه��ذه الطبيعة في المقاوم��ة العراقية؛ 
حيث بدأت بالجناح العس��كري قبل السياسي؛ وذلك 
لخصوصية الش��أن العراقي الذي اعتملت فيه عوامل 
كثي��رة خارجي��ة وداخلي��ة صهرت��ه ف��ي بوتق��ة صعبة 
التركي��ب: )االحت��الل األمريك��ي – س��قوط النظ��ام– 
الصعود السياسي والعس��كري للشيعة – تعاظم الدور 
اإليراني في العراق، وفي المنطقة – الصعود السياسي 
والعسكري لألكراد في الشمال – مواقف دول الجوار 
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م��ن فصائل المقاوم��ة- حل الجي��ش العراقي– ضياع 
الس��نة بي��ن المحت��ل األمريك��ي ومتطرف��ي الش��يعة 

ومتطرفي األكراد(. )19( 

وفي هذا اإلطار فإننا نطرح بعض المقترحات 
التي يمكن البناء عليها.

-1 إن إع��داد جن��اح سياس��ي يحم��ل تص��ورات 
م��ن  بح��ال  يق��ل  ل��ن  المقاوم��ة،  وأف��كار  ومب��ادئ 
األح��وال ع��ن دور جناحها العس��كري، بل سيس��هم 
بقوة في تحقيق أهدافها إلى جانب أنه س��يقود مس��يرة 
االنتصارات العسكرية، ويوظفها التوظيف الصحيح، 
فضاًل عن توزيع األدوار في الجناح السياسي بما يتفق 
واأله��داف القريب��ة والبعيدة، وبم��ا ُيمِكن من تخطي 

بدايات المرحلة السياسية بنجاح وواقعية.
-2 الدعوة للجناح السياس��ي والمشروع السياسي 

للمقاومة العراقية تستتبع توسيع 
دائ��رة الح��وار بي��ن الفصائ��ل، 
والدع��وة إل��ى وح��دة الصف، 
والتقري��ب بين وجه��ات النظر 
ونقاط الخالف قدر المستطاع؛ 
إلى جانب تفعيل المشاركة بين 
قيادات فصائل المقاومة، وبين 
شيوخ العش��ائر ووجهاء السنة؛ 

كتدعيم شعبي وسياسي للمقاومة.
ا  -3 تبني المقاومة برنامًجا إلعداد كوادرها سياس��يًّ

بالكيفية المتاحة.
-4 قبول فصائل المقاومة للتحكيم من قبل العلماء 
ف��ي حال��ة الخالف��ات، خاص��ة القضاي��ا التي تتس��م 
بالحيوي��ة واتس��اع التأثير. فض��اًل عن أهمية اس��تفادة 
المقاومة من كل الطاقات الموجودة، وتقدير واحترام 
كل من ساهموا في الجهاد، حتى ولو بالكلمة، وإنزال 
األفاض��ل منازلهم. وال يدفعهم التناف��س إلى التقليل 

من قدر أصحاب الفضل. 
وفي هذا اإلطار على المقاومة أن تس��تفيد من جهد 

هيئة علم��اء المس��لمين، والبناء عل��ى العالقات التي 
ش��يدتها في الداخل والخارج، وهي التي كان لها دور 
مشهود في إعالن الجهاد منذ بداية الغزو، األمر الذي 

غرس األساس الشرعي للجهاد في أرض العراق.
-5 إن حركات المقاومة في كثير من أحوالها تشكل 
حكوم��ة مؤقتة )في المنف��ى( يكون لها مه��ام مرتبطة 
بمرحلة ما بعد االنس��حاب، والتجهيز لتولي السلطة، 
مع وض��وح الرؤي��ة واأله��داف، ووج��ود تصورات 

لمعظم المتغيرات المحتملة أو المتوقعة.
ولنا أن نثير التساؤل عن تصورات المقاومة للتعامل 

مع دول الجوار.
إن ملف العالقات مع دول الجوار يجب أن يحتوي 
على تص��ورات واضح��ة لط��رق التعامل معه��ا؛ إلى 
جانب الموازنة بين تاريخ هذه العالقات والحساس��ية 
البالغ��ة في التعامل مع المقاوم��ة في وضعها الجديد، 
ومراجع��ة ه��ذه األوض��اع بما 
ويؤم��ن  المصلح��ة  يحق��ق 
المس��تقبل، ولذل��ك أثرنا عدة 
اعتبارات تس��اعد في اإلحاطة 

بهذا السؤال أهمها:
- في ظ��ل تخ��وف األنظمة 
العربي��ة لدول الج��وار من فكر 
المقاومة العراقية، وما ارتبط بها 
من قالقل وتفجيرات نسبت للقاعدة أحياًنا، ولفصائل 
أخرى أحياًنا ثانية لن تكون هناك أجواء هادئة تس��مح 
بالحوار وتحس��ين العالقات، م��ع أهمية تأمين حدود 
الدولة الناشئة وتقوية أواصرها، مما يستتبع المراجعة 
بمنطق المصالح والمفاسد. ال بد من النظر إلى ما هو 
أبعد وفتح صفح��ات جديدة في كتاب هذه العالقات 
. أم��ا دول الج��وار الغي��ر عربي��ة )تركيا وإي��ران( فإن 
مواقفه��ا س��تأخذ منًحى آخر بعد االنس��حاب، يراعي 
حماي��ة مصالحها، ويحاول تحقيق مكاس��ب حس��ب 
الوضع الجدي��د للمقاومة، فعل��ى المقاومة أال تتأخر 
ع��ن فه��م ودراس��ة ومراعاة تل��ك المصال��ح، ووزن 

إذا كانت سياسات بعض دول الجوار غير 
فإن  األمريكي،  اإلرهاب  بسبب  مرضية؛ 
تغييرات  عليه  سيترتب  االحتالل  زوال 
ستفرض  المنطقة  في  كبرى  استراتيجية 

أوضاًعا وسياسات جديدة
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األم��ور بالكيفية الت��ي تحقق االس��تقرار والهدوء في 
الفترات األولى لبناء الدولة.

- ليس بعيًدا ع��ن المقاومة إدراك حقيقة التطلعات 
والمصالح التركية واإليرانية، ومدى توافق مصالحهما 
مع نظام الدولة الناش��ئة بعد االنس��حاب، مما يستتبع 
حس��ابات وتصورات بديلة تتعامل مع الواقع بش��كل 
يؤم��ن النظ��ام الجدي��د ويحميه م��ن المؤام��رات من 
ناحية، وم��ن ناحية أخرى يمد جس��ور المصالح التي 
تؤم��ن الداخ��ل العراقي المرتب��ط بمصال��ح كليهما، 
فضاًل عن التوازنات التي يجب أن تراعي الحكمة في 

سياسة األمور، وتتجاوز تداعيات الماضي.
ال نعرف م��دى تعاظم الق��وى الش��يعية أو تفككها 
أو ضعفه��ا فيم��ا بع��د االنس��حاب؛ لذلك ف��إن على 
المقاوم��ة ط��رح تص��ورات بديلة له��ذه االحتماالت 
م��ع ترك أبواب العالقات مفتوحة، فقد يس��تلزم األمر 
الدخول في تحالفات مع السعودية للوقوف أمام المد 
الش��يعي في العراق وف��ي الخليج؛ لحماية الس��نة، أو 
عمل تحالف قوي يدعم الس��نة ويحميها، نفس األمر 
ينسحب على األردن وسوريا، فعلى المقاومة أن تعي 
متغيرات المرحلة جيًدا، وتدخل الس��احة وهي تدرك 

أبعادها وأدواتها.
وه��ذا األم��ر يحتاج إل��ى دراس��ة واقعي��ة للمنطقة 
ا، وتفهم للطبيعة المعقدة للعالقات  ا وسياس��يًّ جغرافيًّ
السياس��ية في زمن الهيمنة األمريكية وتراجعها. وهذا 
األم��ر يقتض��ي مراجع��ة فصائ��ل المقاوم��ة لمواقفها 
االنعزالي��ة والمعادية أحياًنا لحكوم��ات دول الجوار 
الس��نية. فم��ن الواضح أن بع��ض فصائ��ل المقاومة؛ 
خاصة المرتبطة بالقاعدة تغالي في مواقفها تجاه دول 
الج��وار، وتعلن الع��داء المطلق لها، وه��ذه المواقف 
تدف��ع بع��ض الحكومات إل��ى رد فعل أش��د، واتخاذ 

مواقف سلبية تجاه الملف العراقي بالمجمل.
نفس��ها  تحاص��ر  أن  تحري��ر  لحرك��ة  يمك��ن  ال   -
بافتعال ع��داوات م��ع دول الجوار، الت��ي تعد العمق 
االستراتيجي لها بَِغّض النظر عن االتفاق أو االختالف 

مع سياس��اتها؛ ألن الدع��م ال يتوقف فقط على الدعم 
السياس��ي الحكوم��ي. ولي��س من مصلح��ة المقاومة 
العراقية صنع عداوات مع حكومات دول الجوار التي 
تساند شعوبها المقاومة، وال يمكن أن تضع المقاومة 
دول الجوار الس��نية ف��ي خندق ُمَعاٍد، وتس��اوي بينها 

وبين إيران في موقفها من العراق.
- إن االنتق��ال من المقاومة إل��ى الدولة يحتاج إلى 
تغيير شامل في الموقف المتعلق بالعالقات الخارجية؛ 
ألن المقاوم��ة ف��ي حاج��ة إل��ى كس��ب األصدق��اء، 
الخصوم��ات  افتع��ال  ولي��س  المخالفي��ن،   وتحيي��د 

وصناعة األعداء.
وإذا كانت سياسات بعض دول الجوار غير مرضية؛ 
بس��بب اإلره��اب األمريك��ي، ف��إن زوال االحت��الل 
سيترتب عليه تغييرات اس��تراتيجية كبرى في المنطقة 

ستفرض أوضاًعا وسياسات جديدة.

رابًعا: سيناريو الحرب األهلية:
ه��ذا القضية من أهم القضاي��ا التي تحتاج إلى وعي 
وإدراك لطبيع��ة الواق��ع العراق��ي الحال��ي، وأبع��اده 
ودول  األمريك��ي  بالمحت��ل  وعالقات��ه  المس��تقبلية، 

الجوار إيران وتركيا والسعودية وسوريا.
لق��د كان واضًح��ا منذ اليوم األول لغ��زو العراق أن 
الواليات المتحدة تلعب على الورقة الطائفية، وإثارة 
الخالف��ات المذهبي��ة. ولم يك��ن نظ��ام المحاصصة 
إال أح��د مظاه��ر ه��ذه السياس��ية. ول��ذا فقد اس��تغل 
األمريكي��ون التعصب الطائفي عند الش��يعة ورغبتهم 

في إقامة حكم طائفي يرضي نزعتهم االنتهازية.
من أهم أهداف الحرب على العراق تفكيك الدولة 
العراقية وإضعافها بحل مؤسساتها العسكرية واألمنية، 
وتذوي��ب هويته��ا العربية بدف��ع المجتمع للتمس��ك 
بهويات تجزيئية تقس��يمية مذهبية، أو دينية، أو إثنية أو 

عشائرية على حساب الوحدة الوطنية العراقية.
إذا اس��تعرضنا مواق��ف الش��يعة واألك��راد وأه��ل 
السنة من تقس��يم العراق، س��يتضح لنا أهمية مراجعة 
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والمفاس��د  بالمصال��ح  األم��ور  ووزن  الحس��ابات، 
واختيار أنس��ب األوض��اع، وإن تطلب األم��ر اختيار 
أحس��ن األوض��اع الس��يئة، إن كانت كلها س��يئة؛ تبًعا 

لمتغيرات الواقع على األرض. 
ال تمانع القوى الش��يعية ف��ي قيام فيدرالي��ة كردية، 
لكنه��ا تدعو بإص��رار إلى قيام فيدرالي��ة أو فيدراليات 
جنوبية وفي الفرات األوسط؛ تش��بًثا بتوزيع الثروات 
الت��ي  التاريخي��ة  والمظلومي��ات  والخصوصي��ات 

يتحدثون عنها. )20(
والق��وى الكردي��ة تص��ر عل��ى الفيدرالي��ة الكردية 
ف��ي مناطق الش��مال، وتتبادل االعت��راف والمنافع مع 

الش��يعة، من أجل تنفيذ التقسيم جنوًبا وشمااًل. وأكبر 
دلي��ل على ذلك ما تم تنفيذه بالفعل من تهجير العرب 
من كركوك، وإعطائها خالصة لألكراد، حسب االتفاق 

في الدستور العراقي على ذلك. )22(
أما المقاومة ففيها اتجاهان: 

األول : يرف��ض فك��رة الفيدرالي��ة. والثان��ي: نفّذها 
فعاًل، بتشكيل دولة العراق اإلسالمية، ورسم حدودها 
في بغ��داد واألنب��ار وديالى وكركوك وص��الح الدين 

ونين��وى وأج��زاء من بابل وواس��ط. وكان تفس��يرهم 
��ا على أمري��ن: أنهم اعتب��روا هذه  له��ذا االختيار مبنيًّ
الدولة بداية لالنطالق منها إلى تحرير ش��امل العراق 
في إطار دولة إسالمية سنية، واعتبروا أن هذا التقسيم 
يضمن حقوق المس��لمين وال يضيع دماء الشهداء وال 

تضحيات المجاهدين. )23(
هناك من تحفظ على توقي��ت إعالن إمارة العراق-
وس��ط فعالي��ات ومالبس��ات الحديث عن التقس��يم، 
وع��ن تطبيقات ذل��ك التي تجريها الحكوم��ة العراقية 
تكريًس��ا  واعتب��اره  الش��يعة-  متطرف��ي  وميليش��يات 
للفيدرالي��ة، ويترتب عليه مخاطر على أهل الس��نة في 

التجمع��ات الفيدرالي��ة ف��ي الجنوب والوس��ط، وقد 
يحف��ز ذل��ك المتطرفين الش��يعة لتصفية الس��نة الذين 

يعيشون بينهم.
ورأى البعض أن التقسيم لم يضم المناطق الكردية، 
وهم س��نة أيًض��ا، والتي تع��د معقل أساس��ي لجماعة 

أنصار السنة. 
 وم��ن التحفظات أن هذا التقس��يم يحرم الس��نة من 
الكثي��ر من الث��روات النفطي��ة والمعدني��ة، ومقومات 

 نسب توزيع 
السنة والشيعة واألكراد في العراق )21(

التوزيع الجغرافي
 لتجمع السنة والشيعة واألكراد 
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الدول��ة م��ن مناف��ذ بحرية وبري��ة، ويوحي بأن الس��نة 
قبلوا التقس��يم بهذا التحديد، ويؤيد دعوات التقس��يم 
والتجزيء والفيدرالية بالشكل الذي ُيضعف من هذه 
الدولة، ويخرجها في صورة كيانات صغيرة ضعيفة ال 
تق��وم لها قائمة إال بانضمامه��ا إلى دول أخرى كإيران 

وتركيا وغيرها. )24(
ولكن رغم هذا الس��جال والجدل بين الس��نة حول 
الفيدرالي��ة والتقس��يم؛ فإن الوضع على األرض س��ار 
ا نحو التقس��يم على أس��س طائفية. بل إن جيش  واقعيًّ
مقتدى الص��در ارتكب جرائم بش��عة لتش��ييع بغداد، 
وم��ارس القتل والتعذيب لطرد الس��نة م��ن العاصمة؛ 
ليوجد لنفس��ه »فيدرالية الوس��ط«؛ ليحكمه��ا بعد أن 
ش��عر أن الجنوب تس��يطر علي��ه قًوى ش��يعية أخرى، 
أهمه��ا المجلس األعل��ى للثورة االس��المية الموالي 
��د من إيران. ومن أجل هذا الهدف  لالحتالل، والمؤيَّ
دف��ع مقتدى الص��در بأتباعه إلى االنضم��ام للحكومة 
العميل��ة، واالنخراط ف��ي الجيش والش��رطة؛ ليكون 
القتل بقوات نظامي��ة. فقد طالت هذه العمليات 182 
أل��ف عائلة من الس��نة، ناهي��ك عن القت��ل والخطف 
واإلره��اب، وعملي��ات القتل بالجمل��ة، والقتل على 
الهوية التي نفذتها جماعات الصدر، ودعمها الجيش 
والش��رطة العراقي��ة؛ الحتس��اب معظم مناط��ق بغداد 

للشيعة وطرد السنة منها أو قتلهم.)25(
وق��د يصب��ح التقس��يم المذم��وم والمرف��وض اآلن 
أحسن الحلول الس��يئة –إن جاز التعبير– وأقلها ضرًرا 
عل��ى حي��اة الناس ومس��تقبلهم إذا اس��تمرت الحرب 

الطائفية، وانعدمت وسائل االنفكاك عنها.
كل هذه االعتبارات تس��توجب من المقاومة تجهيز 
إجابة تكون أقرب للواقع وأصلح للمسلمين، وأحسن 

الحلول السيئة، وتراعي طبيعة المجتمع العراقي.
يجب أن ت��درس المقاومة المل��ف الطائفي بعناية، 
وتضع ل��ه عدة بدائل؛ ألن التبس��يط والتعميم أس��هل 

الحلول، لكن نتائجه سلبية بالتأكيد.
تكم��ن أهمية هذا الموضوع في أن قوى الطائفية قد 

تأخذ أشكااًل أخرى بعد انسحاب المحتل، مما يبعث 
على إمع��ان النظر في تح��والت المس��تقبل المرتبطة 
بتغي��ر موازين الق��وى، وتعدل مس��احات المصالح؛ 
حي��ث س��تختفي ق��ًوى وتظه��ر أخرى، وس��تضعف 
ق��ًوى وتق��وى ثاني��ة، وس��تتحد مجموع��ة ق��ًوى مع 
بعضها وتنحل مجموعات أخرى، مما يس��تتبع وضع 
معايير واقعية جديدة له��ذه المرحلة. لذلك فإننا نرى 
أن الطائفي��ة والتقس��يم الطائف��ي ه��دف أساس��ّي من 
أهداف االحتالل؛ ولذلك فقد زاد واس��تعر في وجود 

االحتالل، وسيستمر بضراوة مع انسحابه.
��ا احتم��ل الطائفية،  إن الوض��ع في الع��راق تاريخيًّ
وتعاَي��ش معه��ا بدرج��ات متفاوت��ة. كم��ا أن ال��دول 
الطوائ��ف  خالله��ا  عاش��ت  المتعاقب��ة  اإلس��المية 

والمذاهب المختلفة.
وإذا كان��ت مصلح��ة المس��لمين تقتض��ي وج��ود 
المتناقض��ة  الطوائ��ف  م��ع  تحالف��ات  أو  تعاه��دات 
ب��أس  ف��ال  داخل��ه،  ف��ي  المتباين��ة  أو   م��ع اإلس��الم 
 بذلك؛ تأسًيا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 

رضوان الله عليهم.
ففي الفتوحات اإلسالمية الكبرى لم تفرض الدولة 
اإلس��المية اللغ��ة العربي��ة ول��م َتْمُح لغ��ات وأدبيات 
الطوائف األخرى، إنما دعتهم إلى اإلس��الم بالحكمة 
والموعظة الحس��نة، فأس��لم من أس��لم، وأعرض من 
أعرض، لكنهم ظلوا في إطار الدولة اإلسالمية كرعية 

من رعاياها.
من ُبْعد النظر عدُم التعامل مع طائفة الشيعة كحزمة 
واح��دة، فهن��اك فروق بين الش��يعة العرب، والش��يعة 
الف��رس اإليرانيين، فالش��يعة في الع��راق قبائل عربية 
في األصل، وهن��اك قبائل عراقية مثل ش��مر والجبور 
وغيره��ا، فق��د تجد قس��ًما م��ن القبيل��ة في الش��مال 
 ُس��ّنة، والذي��ن ف��ي الجن��وب ش��يعة، ومع ذل��ك فهم 

قبيلة واحدة. )26(
وهناك حساسيات كبيرة بين الشيعة العرب والشيعة 
الف��رس فإل��ى »فت��رة متأخ��رة بع��د الح��رب العالمية 
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ا من ش��يعة  الثاني��ة، كان��ت هن��اك أقلي��ة صغي��رة ج��دًّ
إيران؛ لذا يلزم استحضار أش��كال أخرى للتعامل مع 

الش��يعة، تتف��ق وطبيع��ة المرحلة 
وتوازن��ات الق��وى، وم��ا تفرضه 
عل��ى  المس��تحَدثة   الظ��روف 

أرض الواقع.)27(
نف��س األم��ر بالنس��بة لألكراد، 
فإن المسألة الكردية تتطلب فهًما 
وتقدي��ًرا ألبعاده��ا وتقاطعاته��ا، 

ومراع��اة المصال��ح والمفاس��د، والض��رورات الت��ي 
 ق��د يفرضه��ا الواق��ع وتقيي��م متغي��رات الق��وى ف��ي 

هذه المرحلة.
ويمك��ن دراس��ة االحتم��االت المتوقع��ة م��ن دول 
الج��وار إذا تتبعنا – على س��بيل المث��ال – موقف تركيا 
من ه��ذه المس��ألة؛ حيث ح��ذرت الحكوم��ة التركية 
من أن الس��ماح بتقس��يم العراق قد يجبر دول الجوار 
عل��ى التحرك؛ مما قد ُيدخل المنطقة في حقبة مظلمة 
جديدة، وأنها تعارض بقوة أي تقس��يم للعراق، وأنها 

عازمة على منع أي تحرك في هذا االتجاه.
 ه��ذا التخوف والترق��ب التركي ال بد من حس��اب 
تبعات��ه وتأثيراته على مس��تقبل الدولة الناش��ئة، وعلى 
حس��اب العالق��ات التبادلي��ة معه��ا؛ حي��ث يتخوف 
المس��ئولون األتراك من أن يؤدي تقس��يم العراق إلى 
تش��كيل دولة كردية بالقرب من حدوده��ا ُتْلِهم أكراد 

تركيا في جنوب شرق البالد للتمرد. )28(

الخالصة:
العراقي��ة  للمقاوم��ة  المس��تقبلية  التحدي��ات  إن 
كبي��رة، وتحت��اج إلى التفكي��ر المنهج��ي، والتخطيط 
التحدي��ات  وه��ذه  وواقعي��ة،  علمي��ة  أس��س  عل��ى 
الت��ي  الس��يناريوهات  وف��ق  وتختل��ف  س��تتنوع 
العس��كرية  المعرك��ة  تط��ورات  إليه��ا   س��تؤول 

على األرض.
لطبيعة السيناريوهات القادمة، والتي سيترتب عليها 

تغيرات اس��تراتيجية بالمنطقة والعال��م؛ فإن المقاومة 
مطالَبة بتطوير أساليب تفكيرها، كي تحافظ على حجم 
اإلنج��از ال��ذي تحقق على 
س��احة الجهاد، واالستعداد 
واس��تراتيجيات  بخط��ط 
مدروس��ة إلفشال التخطيط 

المعادي.
المقاوم��ة  انتص��ار  إن 
وكس��ر المشروع العسكري 
األمريكي هو انتصار لألمة، وبداية انعتاق المس��لمين 
من أسر االحتالل واالس��تعمار، الذي تعاني منه دول 

العالم اإلسالمي.

الهوامش : 
)1( الكاتب نيل فريجسون، جملة صنداي تايمز الربيطانية، نقاًل 

عن جريدة األهرام بتاريخ 2007/2/14 .
. 2006/11/BBC Arabic 27 )2(

االسرتاتيجية،  الدراسات  مركز  عن  نقاًل  واشنطن،  تقرير   )3(
واشنطن، بتاريخ 2006/11/1.

 )4( موقع وزارة الدفاع األمريكية، بتاريخ أول فرباير 2007.
)5( موقع )TBR( اإلخباري األمريكي.

)6( جملة الواشنطن بوست، 2000/1/2.
)7( املرجع السابق.

)8( وكالة األنباء األملانية )دبا( بتاريخ 2006/11/3.
بتاريخ:   الدولية،  التحالف  لقوات  اإلل��ك��رتوين  املوقع   )9( 

 .2007/1/ 3
)10( شبكةCNN العربية بتاريخ: 2006/11/12.

الربيطانية،  تايمز  صنداي  جملة  فريجسون،  نيل  الكاتب   )11(
نقاًل عن جريدة األهرام بتاريخ2007/2/14. 

)12( تقرير واشنطن العدد 94 بتاريخ 3 /2007/2، بعنوان: 
ملاذا جيب أن نغادر العراق؟ 

النارش  العراق،  يف  الشهداء  عقيدة  انتصار  روسن،  نري-   )13(
فري برس، نيويورك 2006.

)14( د/ جعفر ضياء جعفر، أسلحة الدمار الشامل: االهتامات 
العراق  باحتالل  اخلاصة  الندوة  إىل  مقدم  بحث  واحلقائق، 
الوحدة  دراسات  مركز  ا،  ودوليًّ ا  وإقليميًّ ا  عربيًّ وتداعياته 

العربية، بريوت ط 2006.

الملف  ال��م��ق��اوم��ة  ت���درس  أن  يجب 
بدائل؛  عدة  له  وتضع  بعناية،  الطائفي 
الحلول،  أسهل  والتعميم  التبسيط  ألن 

لكن نتائجه سلبية بالتأكيد
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دراسة  يف  هارفارد،  جامعة  يف  امليزانية  خبرية  ميلنز  ليندا   )15(
جائزة  ع��ى  )احل��ائ��ز  ستيغلتز  ج��وزي��ف  ود/  ه��ي  أع��دهت��ا 
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)16( د/ خري الدين حسيب، مهوم عراقية، جملة املستقبل العريب، 
عدد نوفمرب 2006، العدد 333، ص )161(، وانظر أيًضا: 

موقع مؤسسة روبيني جلوبال إيكونوميكس.
مقابلة مع فضائية  الدين حسيب، مهوم عراقية،  )17( د/ خري 
املستقبل  جملة  يف  منشورة   ،2006/9/28 بتاريخ  املستقلة 

العريب، العدد 333، نوفمرب 2006.
)18( الكاتب نيل فريجسون جملة صنداي تايمز الربيطانية، نقاًل 

عن جريدة األهرام بتاريخ: 2007/2/14.
)19( بشري موسى نافع، العراق سياقات الوحدة واالنقسام، دار 

الرشوق، القاهرة، ط 2006. 
)20( د/ حممد مورو، ما بعد اهلزيمة األمريكية يف العراق، مكتبة 

جزيرة الورد، القاهرة، ط 2006.  
»املوسوعة  أمهها:  خمتلفة  مصارد  من  جممعة  إحصائيات   )21(
احلرة  ويكيبيديا«، إحصائية موسوعة فرونت الين وورلد، 
الرشق  بدول  اخلاص  األوس��ط  الرشق  قاموس  إحصائية 
أون الين، إحصائية  اتالبيديا  األوسط، إحصائية موسوعة 
األكاديمي  دراس��ة  إحصائية  لألنباء،  برس  قدس  وكالة 
العراقي، إحصائية د/سليامن الظفريي،  العراقي د/سليامن 

إحصائية د/ طه حامد الدليمي. 
)22( شبكةCNN العربية بتاريخ 2007/2/7.

)23( بيان ملجلس شورى املجاهدين بتاريخ 1 /11/ 2006.
)24( د/خري الدين حسيب، مهوم عراقية، جملة املستقبل العريب،  
بريوت،  العربية  الوحدة  دراسات  مركز   ،2006 نوفمرب  دد 

العدد 333.
)25( شبكةCNN العربية بتاريخ 2007/1/3.

)26( سيف اخلياط، »العقدة والعقيدة، قصة الشيعية يف العراق«، 
مكتبة مدبويل، القاهرة 2006.

)27( د/ خري الدين حسيب، مهوم عراقية، جملة املستقبل العريب 
شيعة  نقاش،  إسحاق  أيًضا:  وانظر   ،2006 نوفمرب  عدد 
العراق، ترمجة عبد اإلله النعيمي، منشورات اهلدى، الطبعة 

األوىل، لندن 1996.
ملف  يف  الكردية  املسألة  الدين،  رسي  العيل  عايدة  د/   )28(

السياسة الدولية، دار اآلفاق اجلديدة، دمشق ط 2001.
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معلومات إضافية

الجماعات السنية المسلحة في العراق 

بدأت األعمال المس��لحة ف��ي العراق بعد أيام معدودة من اإلطاحة بنظام صدام حس��ين، وذلك 
في 9 أبريل/ نيس��ان 2003، حيث تصاعدت هذه األعم��ال بمضي الوقت، وظهرت جماعات 

مسلحة تتبنى عمليات.

ويالحظ الخبراء أن معظم الجماعات المسلحة هي عراقية، باستثناء »القاعدة« و»أنصار السنة«، 
ناهي��ك ع��ن أن »القاعدة«، صارت تضم في الحقب��ة األخيرة الكثير م��ن العراقيين، ففي هيكلها 

التنظيمي غالبية عراقية.

وال يعرف عدد الجماعات المسلحة في العراق على وجه الدقة، فكثير منها إما أنها أسماء وهمية، 
أو أنها عرفت حيًنا من الزمن، ثم اختفت بالس��هولة نفس��ها التي ظهرت بها. أما الجماعات التي 
بقيت مس��تمرة في نش��اطها الميداني، وتتبنى عمليات مسلحة بين الفترة واألخرى، واستطاعت 

أن تطور جسًما وخطاًبا سياسيَّْين، فهي محدودة العدد.

وفي هذا الملف نحاول أن نرصد أهم الجماعات المسلحة في العراق، وهي:

-1 تنظيم القاعدة في بالد الرافدين:

التعري��ف والنش��أة:  ب��دأ التنظيم عمله في العراق منذ س��قوط نظام الرئيس صدام حس��ين تحت 
اسم »جماعة التوحيد والجهاد«، بزعامة األردني أبو مصعب الزرقاوي. وفي 17 أكتوبر/تشرين 
األول 2004 أعلن الزرقاوي مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة أس��امة بن الدن، وغيَّر اس��م جماعته 
إلى تنظيم قاعدة الجهاد في بالد الرافدين. وتتميز هذه الجماعة بالتنظيم الجيد، والتمويل الكبير، 

ويكثر في صفوفها المقاتلون العرب.

يرفض التنظيم العملية السياسية مطلًقا، ويعتبر أن كل من يتعامل مع االحتالل »خائن ومرتد«.

القيادة: مؤسس هذا التنظيم أبومصعب الزرقاوي، واسمه الحقيقي أحمد فضيل نزال الخاليلة، 
وهو أردني الجنسية. وقد رصدت الواليات المتحدة 25 مليون دوالر لمن يدلي بمعلومات تقود 
إلى اعتقاله. وأعلنت الحكومة العراقية في 8 يونيو/حزيران 2006 عن مقتل الزرقاوي وس��بعة 
م��ن معاوني��ه في غارة جوي��ة أمريكية على منزل ببلدة هبهب في ش��مال مدين��ة بعقوبة بمحافظة 

ديالى. والتنظيم يعلن بعد أيام تعيين المدعو أبو حمزة المهاجر خلًفا للزرقاوي.

االنتش��ار الجغراف��ي:  ف��ي البداية، ترك��ز عناص��ر التنظيم في مناط��ق غرب العراق، وال س��يما 
 ف��ي محافظة األنب��ار )ومركزها الرم��ادي(، وعقب معركة الفلوج��ة الثانية في نوفمبر/تش��رين

127



128

ملف التقرير - المقاومة

الثاني 2004 انتشروا إلى محافظات بغداد وصالح الدين )ومركزها سامراء(، وديالى )ومركزها 
بعقوبة(، والتأميم )ومركزها كركوك(، وبابل )ومركزها الحلة(.

-2 مجلس شورى المجاهدين في العراق:

التعريف والنش��أة:  تش��كل هذا المجلس في منتصف يناير/كان��ون األول 2006 بهدف »جمع 
كلم��ة المجاهدي��ن ورّص صفوفهم«. ويضم المجلس س��بعة تنظيمات مس��لحة، أبرزها تنظيم 
قاعدة الجهاد في بالد الرافدين، وجيش الطائفة المنصورة، وس��رايا الجهاد اإلسالمي، وكتائب 
األهوال، وس��رايا أنصار التوحيد، وس��رايا الغرب��اء، وجيش أهل الس��نة والجماعة الذي التحق 

بالمجلس بعد أسبوعين من تشكيله. 

القيادة: أوردت تقارير إعالمية أن زعيم المجلس يس��مى عبدالله الرشيد البغدادي، وهو عراقي 
الجنس��ية، إال أن الدالئل أش��ارت إلى أن الزعيم الفعلي كان أبو مصعب الزرقاوي حتى مقتله. 
وتصدر بعض بيانات المجلس مذيَّلة باس��م أبو ميس��رة العراقي مس��ؤول القس��م اإلعالمي في 

التنظيم.

النش��اطات المسلحة:  يستهدف المجلس -مثل تنظيم قاعدة الجهاد في بالد الرافدين- القوات 
المتعددة الجنسيات والقوات العراقية وأفراد الشرطة.

-3  جيش أنصار السنة:

التعريف والنش��أة: جماعة سلفية تشكلت في سبتمبر/أيلول 2003، وتضم بين صفوفها أعضاء 
سابقين من جماعة أنصار اإلسالم الكردية، ومقاتلين عراقيين وعرب. 

األه��داف السياس��ية: هدف ه��ذه الجماعة ال يقتصر عل��ى »طرد االحتالل األجنب��ي«، بل أيًضا 
»إقام��ة دين الله وفرض ش��ريعة اإلس��الم لتحكم هذه األرض اإلس��المية«، كم��ا ورد في البيان 

األول الصادر عنها في 20 سبتمبر/أيلول 2003. 

القيادة: أمير الجماعة هو أبو عبدالله الحسن بن محمود، وبعض المصادر اإلعالمية أشارت إلى 
ا، وأنه كان عضًوا في جماعة أنصار اإلسالم. أنه قد يكون عربيًّ

االنتشار الجغرافي: تنشط بشكل رئيسي في شمال العراق، في مناطق كردستان تحديًدا. 

-4  الجيش اإلسالمي في العراق:

التعريف والنش��أة: جماعة س��نية ذات مرجعية سلفية، تش��كلت عقب سقوط بغداد، وتتألف من 
أف��راد وضباط س��ابقين في الجي��ش العراقي ومختصين بالتصنيع العس��كري، وم��ن رجال دين 

سلفيين وأبناء عشائر. وتعد هذه الجماعة من أكبر التنظيمات المسلحة العاملة في العراق.
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القي��ادة: ق��ادة الجماع��ة غي��ر معروفي��ن، لكنه��ا ف��ي 3 أغس��طس/آب 2005 أعلنت تس��مية 
ا باس��مها، وظه��ر غير مرة عبر وس��ائل اإلعالم   الدكتور إبراهيم يوس��ف الش��مري ناطًقا رس��ميًّ

محجوب الوجه.

البني��ة التنظيمية: تتألف بنية الجماعة التنظيمية )بحس��ب الدكتور إبراهيم الش��مري( من مكتب 
القي��ادة العام��ة، الذي يضم القائد العام ونائبيه، والمكتب السياس��ي، ومجلس الش��ورى، الذي 
يض��م المؤسس��ين األوائل له، وما يس��مى اإلدارات؛ مثل القيادة العس��كرية، والهيئة الش��رعية، 

والهيئة اإلعالمية المركزية، وهيئات أخرى لألمن واالستخبارات وغيرها.

-5  كتائب ثورة العشرين )حركة المقاومة اإلسالمية(:

التعريف والنش��أة: جماعة ُسنية، مس��لحة مقربة من »هيئة علماء المسلمين«، التي يرأسها الشيخ 
ح��ارث الضاري. وصدر بيانها األول ف��ي 10 يوليو/تموز 2003. وهذه الجماعة هي الوحيدة 
نت��ه تعريًفا بها وبنش��أتها، وبمرجعيتها وبنيتها  التي أعلنت ميثاًقا لها )نش��ر عل��ى اإلنترنت( ضمَّ

التنظيمية ومواقفها السياسية.

البني��ة التنظيمية: وفًق��ا للميثاق الذي أعلنت��ه، تتألف من جناحين: الجناح السياس��ي الذي يضم 
المكتب السياس��ي، وقس��م الفتوى وال�تأصيل، وقس��م األمن الجهادي، والقسم اإلعالمي؛ أما 
الجن��اح الثان��ي فهو العس��كري والذي يض��م كتائب ثورة العش��رين، التي هي معروف��ة أكثر من 
جس��مها السياس��ي. ويصل عدد الكتائب التي تؤل��ف »كتائب ثورة العش��رين« إلى أكثر من 30 
كتيبة مس��ماة على أسماء الصحابة وشخصيات إسالمية تاريخية ومعاصرة بارزة. وهذه الكتائب 
موزع��ة على قواط��ع جغرافية؛ مثل: القاطع الش��مالي، الذي يضم كتيبة أس��ود التوحيد، وكتيبة 
أسامة بن زيد، وقاطع أبوغريب، الذي يضم كتيبة جعفر الطيار، وكتيبة الزالزل، وقاطع المنطقة 
الغربية، الذي يضم كتيبة أحمد ياس��ين، وكتيبة محمود ش��يت خطاب، وقاطع بغداد الذي يضم 
 كتيبة س��عد ب��ن أبي وقاص وخال��د بن الولي��د، وقاطع ديالى ال��ذي يضم كتيبة األح��رار وكتيبة 

علي بن أبي طالب.

االنتشار الجغرافي: تتمركز في محافظات بغداد واألنبار وديالى ونينوى وصالح الدين وبابل.

التمويل: أشارت بعض التقارير اإلعالمية إلى أن الجماعة لديها إمكانات مادية كبيرة .

النش��اطات المس��لحة: تتركز نش��اطاتها العس��كرية ضد القوات المتعددة الجنس��يات، وترفض 
استهداف المدنيين أو قوات الجيش والشرطة العراقية.

-6 كتائب أبو حفص المصري:

 التعري��ف والنش��أة: جماعة تربط نفس��ها بتنظي��م القاعدة، عل��ى اعتبار أن أب��و حفص المصري 
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كان – قبل مقتله - أحد المقربين من أس��امة بن الدن في أفغانس��تان. ويرجح أن تكون الجماعة 
مكون��ة من بعض المتعاطفين مع القاعدة، الذين يس��ارعون إلى تبني الهجمات بمجرد وقوعها؛ 

حيث إن بياناتها غالًبا ما تتضمن معلومات ال تزيد عن تلك التي تذاع في وسائل اإلعالم.

البني��ة التنظيمي��ة: تبقى بني��ة وتنظيم هذه الجماعة غير معروفة بش��كل دقي��ق. ويعتقد - في حال 
صحة المعلومات عن وجودها ودورها - أن تكون قيادتها مؤلفة من أمير ومجلس شورى، على 

نسق سائر التنظيمات المشابهة.

-7 اإلسالمية للمقاومة العراقية »جامع«:

التعريف والنش��أة: تش��كلت هذه الجماعة من فصائل س��ًنية عديدة، وأعلنت عن نفسها في بيان 
صدر يوم 28 مايو/أيار 2004، وتذيَّل بياناتها باسم المكتب السياسي، وذراعها العسكرية هي 

كتائب صالح الدين األيوبي.

األهداف السياس��ية: أوضحت في البيان األول الصادر عنها، المشار إليه آنًفا، أن أهدافها تتحقق 
ب� »طرد المحتل«.

االنتشار الجغرافي: يتركز نشاط الجبهة في محافظتي نينوى وديالى.

-8 جيش الراشدين: 

التعريف والنش��أة: جماعة إس��المية س��نية، وبياناتها ممهورة بتوقيع أبو الوليد العراقي مس��ؤول 
القسم اإلعالمي، ومنشورة في موقعها على اإلنترنت. 

األهداف والسياسات: أهدافها وسياساتها متطابقة مع تلك التي تتبناها حركة المقاومة اإلسالمية 
)كتائب ثورة العشرين(.  

البني��ة التنظيمي��ة: تتأل��ف من ع��دة كتائب؛ مثل كتيب��ة الكوثر، وكتيب��ة الف��ردوس، وكتيبة جنود 
الرحمن، وكتيبة الفجر الصادق، وكتيبة مس��لم بن عقيل، وغيرها، وكل كتيبة متمركزة في منطقة 

من المناطق.

االنتشار الجغرافي: يتركز نشاطها في محافظات بغداد واألنبار وديالى.

-9 جيش المجاهدين: 

التعريف والنش��أة: جماعة سّنية، يعتقد أنها قريبة إلى الجيش اإلسالمي في العراق. وبرزت هذه 
الجماعة ألول مرة في فبراير/شباط 2005، حينما تبنت خطف صحفيين إندونيسيين، وأطلقت 

سراحهما بعد أسبوع من اختطافهما. 
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القيادة: أعلنت بصورة مشتركة مع الجيش اإلسالمي في العراق، تعيين الدكتور إبراهيم الشمري، 
ناطًقا باسمهما.  

-10 عصائب العراق الجهادية:

التعريف والنش��أة: جماعة إسالمية سّنية، والعمليات التي ادعت مسؤوليتها موجهة ضد القوات 
األمريكية، وتصدر بياناتها على موقعها على اإلنترنت. 

االنتشار الجغرافي: يبدو أنها تتمركز بشكل رئيسي في المناطق الغربية من العراق.

-11 الجماعة السلفية المجاهدة:

التعريف والنش��أة: هي إحدى المجموعات التي تنتمي إلى التيار الس��لفي الجهادي في العراق، 
ويعتق��د بعض المتابعي��ن للملف العراقي، أن هذه الجماعة لها تاريخه��ا المرتبط بتطور الحركة 
الس��لفية في البالد، بش��كل منفصل عن الفكر الس��لفي ال��ذي يعتنقه تنظيم القاع��دة، لذلك كان 

التقارب التنظيمي بينهما محدوًدا. 

األهداف السياس��ية: تجهر الجماعة بالرفض للوجود األجنبي على أرض العراق، ولممارسات 
النظ��ام العراقي الس��ابق، وترفض العملية السياس��ية في ظل وجود الق��وات الحليفة في العراق، 
وتطال��ب بتطبيق أحكام الش��ريعة، وتتع��دى األهداف السياس��ية للجماعة الواق��ع العراقي إلى 

طروحات على مستوى العالم اإلسالمي ككل.   

البني��ة التنظيمي��ة: ص��در البي��ان األول للجماعة باس��م أميرها »أب��و دجانة«، فيما يق��ود جناحها 
العس��كري في الميدان المدعو »أبو الدرداء العراقي«. وتقوم تش��كيالتها العس��كرية على شكل 

خاليا صغيرة تقوم بعمليات كر وفر سريعة. 

-12 جيش محمد:

التعريف والنش��أة: جماعة مؤلفة من عناصر بعثية وأعضاء سابقين في الجيش العراقي، وضباط 
االس��تخبارات العس��كرية، والحرس الخاص للرئيس العراقي الس��ابق، وأبناء العش��ائر وبعض 
المقاتلين العرب الذين بقوا في العراق. ويعتقد أن هذه الجماعة تشكلت في محافظة األنبار في 
ا. ويرجح محللون أنها تفككت وتوزع أعضاؤها  صيف 2003، إال أنها أخذت تنحس��ر تدريجيًّ

على الجماعات المسلحة األخرى. 

االنتشار الجغرافي: يتركز وجود هذه الجماعة في غرب العراق، خصوًصا في محافظة األنبار.

-13  ثوار األنبار :

التعريف والنش��أة: تتش��كل هذه الجماع��ة من العرب الس��نة القوميين ومؤيدي النظام الس��ابق، 



132

ملف التقرير - المقاومة

نة قوة  وأفراد عش��ائريين، وأتباع تنظيمات س��نية عراقية. والغرض من إنش��ائها هو أن يكون للسُّ
على األرض لمواجهة منظمة بدر الشيعية. وقد برزت هذه المليشيا، التي يقدر عددها بالمئات، 

إلى السطح في فبراير/شباط 2006 .

-14  الجبهة الوطنية لتحرير العراق:

التعريف والنش��أة: تتك��ون الجبهة الوطنية لتحري��ر العراق من خليط من مجموعات عس��كرية، 
إضاف��ة إلى مجموعة م��ن المثقفين المعروفين، الذي��ن يضفون على بيانات الجبه��ة بعًدا فكرًيا 
ا. ويعتق��د أن الجبهة تضم عدًدا من التيارات اإلس��المية والقومية، وعناصر  ��ا عالميًّ وأيديولوجيًّ

بعثية غير مؤيدة للرئيس العراقي السابق صدام حسين. 

البني��ة التنظيمية: وتتألف الجبهة من تجمع أكثر من عش��رة أح��زاب وجمعيات، رافضة للوجود 
األمريكي ف��ي العراقي، وتزعمها عبد الجبار الكبيس��ي، الذي ألقت الق��وات األمريكية القبض 

عليه، ويحتل موسى الحسيني منصب األمين العام فيها.   

المواق��ف والسياس��ات: صدر البي��ان األول للجبهة في 11 أبريل/نيس��ان ع��ام 2003، والذي 
حمل إعالن تأسيس��ها، وقد ت��اله الكاتب العراقي المع��روف عبد األمير الركاب��ي، من باريس، 
وتعهدت فيه الجبهة بتس��طير »ملحمة« ال تنتهي إال بتطهير أرض العراق من المحتلين، كما جاء 

في البيان.

-15 القيادة العامة لمجاهدي القوات المسلحة »المقاومة والتحرير في العراق«:

التعريف والنشأة: ينتمي أغلب عناصر هذه الجماعة المسلحة إلى كوادر سابقة من حزب البعث، 
وجنود وضباط من الجيش العراقي المنحل الذين يدينون بالوالء للرئيس العراقي السابق صدام 
حس��ين. ويعتقد المراقبون أن العمل الفعلي لهذه الجماعة بدأ مع التصدع الذي ش��هده مجلس 
ش��ورى المجاهدين، حيث خرجت منه العناصر البعثية، وكذلك أفراد وضباط الجيش العراقي 
الس��ابق، الذي كانوا أعضاء في مجموعات مختلفة داخل المجلس، وشكلوا مًعا بعد انسحابهم 

تلك المجموعة. 

األه��داف السياس��ية: تتبن��ى المجموعة ش��عارات وأه��داف ح��زب البعث العربي االش��تراكي 
المحظور، وتطالب بخروج القوات األمريكية.

-16 أنصار اإلسالم:

التعريف والنش��أة: جماعة كردية تأسست منتصف الثمانينيات، وتتبنى الفكر السلفي الجهادي. 
وأكثر أعضائها من األكراد السنة، ومعهم عدد كبير من »األفغان العرب«. 
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القيادة: مؤسس��ها ه��و نجم الدين فرج، المع��روف بالمال فاتح كريكار )وكري��كار بالكردية تعني 
العام��ل(، إال أنه ترك إمارة الجماعة في مايو/أيار 2002، وهو حالًيا مقيم في النرويج. أما زعيم 
الجماع��ة الحالي فهو وري��ا هوليري الكردي، المعروف بأبي عبد الله الش��افعي، والذي قاتل في 
أفغانس��تان. وم��ن قادتها الميدانيين رائد خريس��ات، المع��روف بأبي عبدالرحمن الش��امي، وهو 
أردني من السلط، وكان على صلة بأبي مصعب الزرقاوي، وقتل الشامي في مواجهات مع قوات 

االتحاد الوطني الكردستاني في مطلع أكتوبر/تشرين األول 2001.

االنتشار الجغرافي: تمركزت هذه الجماعة في مناطق كردستان العراق، والسيما حول حلبجة في 
محافظة السليمانية على طول الحدود مع إيران. ودخلت هذه الجماعة في صراع مسلح مع حزب 

االتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه جالل طالباني، في ديسمبر/كانون األول 2002. 

أهم املصادر:

- يس إن إن عريب:

http://arabic.cnn.com/iraq.groups/index.html   

- سويس إنفو     

    http://www.swissinfo.org/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=6561529&cKey=1143010740000


