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  400٠سبتمرب، وقررت االنتقام عرب غزو أفغانستان يف أكتوبر ٠٠استشاطت أمريكا غضبا عقب هجامت  

لإلطاحة بحركة  طالبان والقضاء عىل املالذات اآلمنة لتنظيم القاعدة. ونجح بضعة مئات من عنارص وكالة 

ق مع قوات حتالف الشامل األفغاين املخابرات املركزية والقوات اخلاصة األمريكية يف تنفيذ خطة الغزو بالتنسي

يدها يف أقل من ثالثة أسابيع من بدء ببغداد  ، لتسقط4003مريكا العراق يف مارس عام املعارض. ثم غزت أ

سقط خالل ) 4003العسكرية بالعراق يف مايو الرئيس بوش انتهاء العمليات ليعلن العمليات العسكرية. و

ولون األمريكيون هتديدات بأن محلة مكافحة االرهاب املزعوم لق  املسئأطمن ثم قتيال أمريكيا(. و ٠4٩احلرب 

 ستطال ستني دولة ولن تقترص عىل العراق وأفغانستان.

غري ولكن بمرور الوقت أيقنت أمريكا أهنا وقعت يف فخ، وأن احلرب بالعراق وأفغانستان حتولت إىل حرب 

قائد مركز األسلحة ويف تلك املرحلة برز  ملكافحة التمرد. صياغة رؤية جديدةطويلة األمد، مما استدعى  متامثلة

إصدار الدليل امليداين تدوين و، والذي أرشف عىل ٠اجلنرال ديفيد برتايوساملشرتكة بقاعدة ليفنورث بكانساس 

عملية يف ثامنينات القرن العرشين بمكافحة . وقد سبق لبرتايوس اكتساب خربة للجيش األمريكي ملكافحة التمرد

تي تشمل أمريكا لتمردات الشيوعية يف بنام وهندوراس والسلفادور يف مستهل خدمته بالقيادة األمريكية اجلنوبية الا

 يد جاليوال عن مكافحة التمردات.اعتنى برتايوس بدراسة كتب الفرنيس ديف وكذلك الوسطى واجلنوبية.

 

مرة خالل الشهر األول من نرشه عرب الشبكة مليون  ٠.5جرى حتميله ليل مكافحة التمرد بتفاعل كبري، فحظي د

عىل تطبيق ارشادات الدليل إثر توليه  امليداين . ثم نال برتايوس فرصة  اإلرشاف4002املعلوماتية يف ديسمرب 

 توىل كام ، 40٠0يف أفغانستان عام القوات األمريكية  قيادة ثم 400٩قيادة القوات األمريكية يف العراق عام 

رئاسة وكالة املخابرات املركزية األمريكية، قبل  40٠٠ثم  توىل منذ عام  ،األمريكية املركزية طقةاملن قائد منصب

إثر انكشاف عالقته خارج نطاق الزواج بكاتبة سريته الذاتية بوال   40٠4أن يطاح به من منصبه خالل عام 

 برودويل، واطالعه إياها عىل وثائق رسية.

                                                           

جلنرال ديفيد للمزيد من التفاصيل عن سرية اجلنرال ديفيد برتايوس وجهوده يف مكافحة التمرد انظر: بوال برودويل وفرينون لوب، بكامل رصيدنا: سرية ا - ٠

 (.40٠5)بريوت: رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش،  ٠برتايوس،. ط.

 مقدمة املرتجم
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تعرض حيل برتايوس من اجليش األمريكي بالتوازي مع مكافحة التمرد بعد رواقعيا، تراجع زخم أطروحة 

محالت مكافحة التمرد األمريكية النتكاسات جوهرية متثلت يف استفحال خطر تنظيم الدولة بالعراق جمددا عام 

 نستان،، ومتكن حركة طالبان من استعادة زمام املبادرة بأفغا40٠2، واستيالئه عىل مدينة املوصل عام 40٠٠

األمريكية  العمليات، فضال عن استنزاف االقتصاد األمريكي لتغطية تكاليف وسيطرهتا جمددا عىل مناطق شاسعة

وزير الدفاع األمريكي السابق روبرت جيتس للقول بأن )أي قائد  تدفع تلك التطورات بالعراق وأفغانستان. 

نطاق ملكافحة التمرد، جيب أن ُتفحص قدراته يفكر يف إرسال  قوات أمريكية للمشاركة يف محلة واسعة ال

 .٠العقلية(

أخفقت احلمالت األمريكية ملكافحة التمرد لعدم قدرهتا عىل تطبيق اإلرشادات الواردة يف هذا الدليل، ال لقد 

 والذينلرداءة التوجيهات الواردة فيه. إذ فشلت أمريكا يف كسب قلوب وعقول السكان يف العراق وأفغانستان، 

كام عمل البعد العقدي  مواردهم والتدخل يف خصوصياهتم . ا إليها عىل أهنا دولة احتالل تسعى لنهبنظرو

 ،قتال اجليش األمريكي. فضال عن دعم أمريكا حلكومات ال حتظى برشعيةلالديني عىل حتفيز قطاعات من السكان 

حمظورات شدد الدليل  مع أن ما سبقواستخدامها لقوهتا بشكل مفرط، وافتقاد غزو البلدين ألي أسس أخالقية، 

 املرفق عىل رضورة جتنبها.

مقاربة   وبدال من اسرتاتيجية مكافحة التمرد، اعتمدت إدارة أوباما الحقا عىل خيارات أقل كلفة اسمتها

مقاربة تؤكد عىل  استخدام القوة اجلوية، وتقديم التزام حمدود من قبل القوات  ي. وه4 التدخالت املحدودة

الربية األمريكية )عادة من قوات العمليات اخلاصة( لتحقيق أهداف حمددة بدقة، كإضعاف تنظيامت معينة عرب 

دخالت العسكرية تصفية أو أرس قادهتا. وهذه املقاربة ملكافحة التهديدات غري النظامية ظهرت للعيان يف الت

األمريكية املحدودة يف بالد مثل الصومال واليمن وليبيا والعراق )جمددا عقب تنامي خطر تنظيم الدولة 

اإلسالمية(. ورغم ما سبق يظل هذا الدليل من اإلصدارات اهلامة والرائدة التي تقدم نظرات ثاقبة يف جمال 

 مكافحة التمرد.

                                                           

 .40٠٠فرباير  45توم شانكر: التحذير من حروب عىل شاكلة احلرب يف العراق وأفغانستان، نيويورك تايمز،  - ٠

وعمليات ملزيد من التفصيل عن هذه املقاربة انظر دراسة )التدخالت املحدودة :  تقييم فاعلية عمليات االستقرار املحدودة، والرضبات املحدودة،  - 4

 ، وشارك يف إعدادها  جمموعة من الباحثني.40٠٠٩مركز راند عام   االحتواء(. وقد نرشها
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من الدليل امليداين ملكافحة  ن اجليش األمريكي مرتمجة للعربيةم عرب صديق عىل نسخة  صادرة وقد حصلت

فضال عن كمية مهولة من  املعنى، هذه النسخة وجدت فقرات عديدة تتسم بغموضالتمرد، لكنني عندما قرأت 

نجليزي، ووجدت عندئذ الكثري من ة هذه النسخة عىل األصل اإلراجعقمت بمف اجللية، األخطاء اإلمالئية

الرتمجة، والذي يصل غالبا إىل سطور كاملة، وأحيانا إىل فقرة بأرسها، فضال عن ترمجة الكثري من  السقط يف

نجليزية األصلية، لتقديمه للقراء ترمجة الكتاب عىل ضوء النسخة اإل الكلامت بعكس معناها، فرشعت يف إعادة

الفكر االسرتاتيجي عىل تبنيه نرش هذا  ويف النهاية أتوجه بجزيل الشكر ملركز تطوير بالعربية يف صورة مناسبة.

 اإلصدار شديد األمهية.

 أمحد موالنا
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اجليش دليال ميدانيا ُخصص  نرشثغرة يف العقيدة العسكرية. فقد مر عرشون عاما منذ  ليمألُصمم هذا الدليل 

جنودنا  حماربةوعرشون عاما بالنسبة لقوات مشاة البحرية. ومع  ةمخسمر بينام  حرصا لعمليات مكافحة التمرد.

أن نقدم هلم دليالً يوفر  الرضوريلمتمردين، فقد وجدنا من لوعنارص مشاة البحرية يف أفغانستان والعراق 

عىل الدراسات التارخيية من ناحية، مستندا  بحيث يكوناملبادئ واإلرشادات اخلاصة بعمليات مكافحة التمرد، 

 عىل اخلربات املعارصة من ناحية أخرى.و

ويتبنى هذا الدليل مقاربة عامة لعمليات مكافحة التمرد. إذ يدرك اجليش ومشاة البحرية األمريكية أن كل مترد له 

السابقني واملتطرفني  ينيصدامالسياقه، ويواجه جمموعة من التحديات اخلاصة به. فال يمكنك أن تقاتل 

  توباماروس أو حركة التحرير الوطنية   4مورو أو حركة  ٠اإلسالميني بنفس الطريقة التي قاتلت هبا الفيتكونج

تطبيق مبادئ وأسس مكافحة التمرد يف التعامل مع كل منها خيتلف إىل حد كبري. ورغم ذلك، فإن مجيع ف .3

 البرش،التمردات، بام فيها اضطرابات الوقت احلايل القابلة للتكيف إىل حد كبري، تظل حروبا خيوضها جمموعة من 

يتناول هذا فلذلك  ثورية.ال ملةاحل خطةحمددة من  بعنارصزم توتل، املعياريةمن األفكار  متفاوتةوتستخدم أشكاال 

كافحة التمرد بأسس متامسكة لفهم اجلارية ملمالت احليسعى لتزويد كام الدليل اخلصائص العامة للتمردات. 

 .حمددةوجماهبة متردات 

 ،والدفاعية ،خليط من العمليات اهلجومية عبارة عنيف هذا الدليل،  هو موضحإن محلة مكافحة التمرد كام 

وعمليات االستقرار التي جتري عرب خطوط متعددة من العمليات. وتتطلب استخدام جنود اجليش ومشاة 

                                                           

ة اجلنوبية واجليش الفيتكونغ : هم مقاتلو حرب العصابات الشيوعيني بفيتنام اجلنوبية، والذين قاتلوا بدعم من فيتنام الشاملية كال من احلكومة الفيتنامي - ٠

 .(. )املرتجم(٠٢٩5 -٠٢55األمريكي خالل حرب فيتنام )

 مورو: هي حركة نشطت خالل القرن العرشين بجنوب الفلبني ذي الغالبية السلمة، لتطالب باستقالل جزيرة ميندناو، وعقدت احلركة الحقا عدة - 4

 40٠٨. وُتوجت بحصول عدة مناطق بجنوب الفلبني عىل احلكم الذايت بحلول منتصف عام 40٠2اتفاقات سالم مع احلكومة الفلبينية، آخرها عام 

 )املرتجم(.

التوباماروس : هي جبهة التحرير الوطني بأوروجواي، والتي خاضت حرب عصابات باملدن ضد النظام احلاكم خالل ستينات وسبعينات القرن  - 3

، وانخرطت يف العملية العرشين، واشتهرت احلركة بالسطو عىل البنوك، وتوزيع عوائد عملياهتا عىل الفقراء، وقد عقدت احلركة اتفاقا للسالم مع احلكومة

 . )املرتجم(.40٠5إىل  40٠0رئاسة البالد خالل الفرتة املمتدة من  خوسيه موخيكاالسياسية، وتوىل أحد قادهتا السابقني 

 املقدمة
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باالشرتاك عادة مع الوكاالت غري العسكرية. املألوفة  يةهارات القتالاملهام واملالبحرية األمريكية خلليط من 

لتوازن ليس باألمر السهل، إذ يتطلب من القادة عىل مجيع حتقيق هذا اوويعتمد التوازن بينهام عىل الوضع املحيل. 

من استعداد اجلنود ومشاة البحرية لفهم أن املعركة قد  التأكداملستويات تعديل أساليبهم باستمرار. وجيب عليهم 

 ب عليها يفجرى التدرا ما نادرتكون بمصافحات حارة أو بقنابل يدوية أثناء االضطالع بمهام العمل، وهي أمور 

عنارص مشاة البحرية و اجليش جنودالقتال اخلاصة بنا حتى وقت قريب. ومن املتوقع أن يصبح مراكز تدريب 

وقوات  ،بناة دولة باإلضافة إىل كوهنم حماربني. وال بد أن ُيعدوا للمساعدة يف إعادة بناء املؤسساتاألمريكية 

حوكمة  تأسيس تسهيل يكونوا قادرين عىل. وجيب أن وتوفري اخلدمات األساسية ،والبنية التحتية ،األمن املحلية

ويتضمن تنفيذها التنسيق والتعاون املكثف مع  ،تطولهذه املهام التوجيهية مثل القانون. وإن قائمة  وحكم حملية،

 ، فإن مسؤوليات القادة يفالواقع، والدولة املضيفة، والوكاالت الدولية. ويف الدولية احلكومية اهليئاتمن  العديد

محلة مكافحة التمرد قد تكون ُُميفة ومثبطة للهمم، ولكن املناقشات يف هذا الدليل تنبههم إىل التحديات املتوقعة 

 هذه احلمالت، وتقرتح مقاربات عامة للتغلب عىل هذه التحديات. مثل يف

، وحسنو االطالع، يقودها قادة أذكياء وقابلة للتكيفقوة مرنة  يتطلب حملة ناجحة ملكافحة التمردب إن القيام

شديدة الصعوبة للنجاح يف العمليات  الالزمةويمتلكون بصرية ثقافية. ونأمل أن يقدم هذا الدليل اإلرشادات 

 . إذ ال يستحق جنودنا ومشاة البحرية األمريكية شيئا أقل من ذلك.والتعقيد

 املؤلفني

 جيمس آموس ديفيد برتايوس

مركز األسلحة فريق بجيش الواليات املتحدة، وقائد 

 املشرتكة باجليش األمريكي.

فريق بسالح البحرية األمريكية، ونائب قائد تطوير 

 ودمج عمليات القتال.

 (.33.5 -3نرشة قتال مشاة البحرية األمريكية ) -( 42 – 3دليل امليدان )

 واشنطن العاصمة. -وزارة اجليش 

 مشاة البحرية األمريكية. -قيادة تطوير القتال 

 .4002ديسمرب  ٠5 واشنطن العاصمة. -كي ريمقر سالح البحرية األم -البحريةوزارة 



 

 

 13 

 
  

لعقيدة العسكرية اخلاصة لساسية األبادئ امل (يتناول هذا )الدليل امليداين/ نرشة قتال مشاة البحرية األمريكية

من العمليات السابقة واجلارية ملكافحة التمرد. الدروس املستفادة  ويستند إىلبالعمليات يف بيئة مكافحة التمرد. 

 ا.والعقيدة املطورة مؤخر ،عىل العقيدة املؤقتة املوجودة حاليا أيضا ويعتمد

 عمليات مكافحة التمرد بشكل عام يف العقيدة العسكرية األمريكية، وسياسات األمن القومي األوسع مهلتلقد اُ 

 املقارباتعاما مضت. وُصمم هذا الدليل لعكس هذا االجتاه، ولدمج  30منذ هناية حرب فيتنام قبل  نطاقا

، ةالتكنولوجي التطوراتالتقليدية ملكافحة التمرد مع حقائق ميدان الرصاع العاملي اجلديد الذي تشكل عرب 

 يدة الدينية.والعوملة، وانتشار األيدولوجيات املتطرفة التي يطالب بعضها هبيمنة العق

التمردات وعمليات مكافحتها. ويتضمن الفصل األول جمموعة من املبادئ والواجبات  بوصفيبدأ الدليل 

عمليات مكافحة التمرد. ويناقش الفصل الثاين املنظامت غري العسكرية التي تشرتك زمة لنجاح لالاالرضورية 

نشطة العسكرية واملدنية. ويتناول الفصل بشكل عام يف عمليات مكافحة التمرد، ويوضح مبادئ تكامل األ

تلك تصميم وتنفيذ الثالث جوانب االستخبارات اخلاصة بعمليات مكافحة التمرد، بينام يناقش الفصالن التاليان 

تطوير قوات أمن الدولة املضيفة أحد األوجه األساسية يف عمليات مكافحة التمرد الناجحة،  عتربويُ العمليات. 

تناول القيادة واملسائل األخالقية يف الفصل السابع. وخيتص الفصل  جرىالسادس. يف حني  وهو موضوع الفصل

أما املالحق فتحتوي عىل معلومات ل األسايس. تتم بذلك الدليعمليات مكافحة التمرد، وخُي  الثامن بتناول إدامة

أثناء ختطيط وإعداد وتنفيذ وتقييم تكميلية مفيدة، فامللحق )أ( يناقش العوامل التي جيب وضعها يف االعتبار 

إضافية، بينام يتناول امللحق  ب( و)ج( حيويان معلومات استخبارية تكميليةعملية مكافحة التمرد. وامللحقان )

 ( دور القوة اجلوية.ـ)د( املسائل القانونية. ويرشح امللحق )ه

كتيكات وأساليب وإجراءات قابلة تعريفها واسعة املجال، وتتضمن مبادئ وت بموجبالعقيدة العسكرية إن 

أن يكون املرجع  وال هيدف إىلأو دولة بعينها،  منطقةز عىل أي ركالدليل ال ي هذا، فإن العامل. ومن ثم للتطبيق عرب

كيفية تطبيق  يف حتديدتقييم املعلومات من مصادر أخرى ملساعدهتم  مستخدميهيجب عىل ف. يف املوضوع الوحيد

 متهيد
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هم فاجلمهور األسايس املستهدف هبذا الدليل أما  حسب الظروف اخلاصة التي تواجههم.فيه العقيدة املذكورة 

عىل قوات مشاة البحرية األمريكية،  أيضا الدليل طبقنكام ي فام فوق.القادة واملخططون عىل مستوى الكتيبة 

عىل  بشأنه واجليش العامل، واحلرس الوطني األمريكي يف اجليش، واحتياطي اجليش األمريكي عدا ما ينص

 ذلك. خالف

 ،املواد التي هلا حق النرش يف اهلامشى حتديد رجفقد  الطبع والنرش، مواد حممية بحقوقحيتوي عىل بام أن الدليل و

املصطلحات التي هلا تعاريف مشرتكة أو ختص اجليش أما  .٠املصدر مالحظاتاملصادر األخرى يف تم حتديد كام 

 24-3يل امليدان . كام أن نصوص دلواملتن )بنهاية الدليل( حتديدها يف كل من املعجم جرىفقد  مشاة البحريةأو 

 ،بحروف مائلة ُيكتبمصطلح يف اجليش. وبالنسبة للتعاريف يف متن الدليل، فإن املصطلح  ليست املرجع ألي

 ويتبع التعريف رقم دليل امليدان الشارح له.

جليش األمريكي هو املتبني هلذه النرشة. فالوكالة املُعدة للدليل هي عقيدة اإن املركز الرئييس للقيادة والتدريب ول

ظات وحاملل رتكة، ومركز األسلحة املشرتكة يف اجليش األمريكي. ويمكن ارسالإدارة عقيدة األسلحة املش

ات املو ي هبا يف املنشورات ريرسال )التغيوإ DA Form 2028والتوصيات مكتوبة عىل نموذج إدارة اجليش 

 والنامذج الفارغة( مبارشة إىل قائد مركز االسلحة املشرتكة باجليش األمريكي يف فورت ليفنورث، عناية: 

ATZL-CD (FM 3-24) 201 Reynolds Avenue (Building 285), Fort Leavenworth, 

Kansas 66027-1352. 

 لربيد اإللكرتوين إىل ويمكن ارسال املالحظات والتوصيات بواسطة ا

web-cadd@leavenworth.army.mil . 

 

 

                                                           

باس إىل يف األصل االنجليزي جرى جتميع االقتباسات يف هناية الدليل حتت عنوان )مالحظات املصدر(، بينام يف هذه النسخة املرتمجة  عزوت كل اقت - ٠

 مصدره يف اهلامش بنفس الصفحة الوارد فيها االقتباس للتسهيل عىل القارئ. )املرتجم(.
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 ٠كي نبقى عىل قيد احلياةن نتعلمها ونتكيف معها باستمرار إهنا مباراة ذكاء وإرادة. البد أ 

 .4002اجلنرال بيرت شوميكر، الواليات املتحدة، 

إىل حماربة  أعداء أمريكالواليات املتحدة تفوقا تقليديا ساحقا. وقد دفعت هذه القدرة لمتتلك القوات املسلحة 

قوات الواليات املتحدة بأساليب غري تقليدية، خُتلط فيها التقنية احلديثة باألساليب القديمة للتمرد واإلرهاب. 

الواضح أن معظم القوى املعادية للواليات املتحدة ال حتاول هزيمتها عرب العمليات التقليدية، كام ال تقيد من و

التنافس يف امليدان العسكري مع  بمقدورهاوتعلم هذه القوى أنه ليس نفسها بدحرها عرب الوسائل العسكرية. 

من ذلك، حتاول إهناك اإلرادة القومية لألمة، وتسعى  بدالفالقوات املسلحة للواليات املتحدة وفق هذا املنوال. 

مثل هؤالء  للفوز عرب تقويض الدعم الوطني للواليات املتحدة، والتفوق عليه بالقدرة عىل الصمود. وإن هزيمة

بذل جهود  متطلب مواجهته، وتاألعداء متثل حتديا ضخام لوحدات اجليش وقوات مشاة البحرية األمريكية

 .مشاة بحريةإبداعية بواسطة كل جندي وعنرص 
 

( بينام COINكان عليها أن تعيد تعلم مبادئ مكافحة التمرد ) للواليات املتحدةوطوال تاريخ القوات املسلحة 

تنظيم وتأطري  جيريتدير العمليات ضد األعداء من املتمردين القادرين عىل التكيف. ولقد حان الوقت لكي 

يتمثل يف وإن الغرض من هذا الدليل  الرصاع املستديم.معرفة اجليش األمريكي ومشاة البحرية هبذا النوع من 

ليات مكافحة التمرد يف أي بقعة من العامل. كام يقدم هتيئة قادة اجليش ومشاة البحرية إلدارة عم عىلساعدة امل

. وربام يكون األكثر أمهية، أنه يقدم انتشار القوات عىل مرسح العملياتالدليل مبادئ أساسية حتتاج للدراسة قبل 

وهو  نا يف امليدان وقيامها بالعملياتإليها الدروس املستفادة من تواجد قوات ُتضافأساليب تقنية مستحدثة 

لب جوهري للنجاح يف مقابل أعداء اليوم القادرين عىل التكيف. وباستخدام هذه التقنيات واألساليب يمكن مط

أن تبقي القوات األمريكية أكثر خفة وحركة وتكيفا من أعدائها غري النظاميني. كام أن معرفة تاريخ ومبادئ التمرد 

                                                           

 4٠وعية محلة اجليش، والقدرات املشرتكة واالستكشافية، )بيان أمام جلنة القوات املسلحة بمجلس النواب، مقتبس من خدمة األمة  يف زمن احلرب: ن - ٠

 .٠٩(،ص 4002يوليو 

 مدخل للكتاب
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ن استخدامه لتقييم التمردات. ويمكن أيضا هلذه املعرفة املطلعووكيفية مكافحته، توفر أساسا متينا يستطيع القادة 

 أن تساعدهم عىل اختاذ القرارات الصائبة عرب توظيف مجيع أدوات القوة الوطنية ملواجهة هذه التهديدات.
 

توجد أمور تشكل أساس العوامل املحرضة للمتمردين عرب  إال أنه، ها البعضعن بعضختتلف  اتالتمرد ومع أن

يف تطورها. كام أن التكتيكات املستخدمة هلزيمتها هي أيضا متامثلة  اشاهبتم اتتبع مسار اتالتاريخ. فمعظم التمرد

 يف معظم احلاالت. وعىل نحو مماثل، يظهر التاريخ أن بعض التكتيكات التي تكون يف الغالب ناجحة ضد األعداء

 التقليديني قد ال تنجح ضد قوى متمردة أخرى.

هناك سمة مشرتكة يف عمليات التمرد، وهي أن احلكومة املستهدفة من قوى التمرد تأخذ بشكل عام فرتة من إن 

اء القوة ومجع الدعم. وهكذا، الوقت لكي تدرك أن هناك متردا يقع ضدها. ويستفيد املتمردون من هذا الوقت لبن

. والسمة العامة األخرى هي أن القوات ما تقاتل أحد التمرداتعند متأخرةمكافحة التمرد  قوات تأيتا ما فغالب

عمليات مكافحة التمرد عادة ما تبدأ أعامهلا بشكل ضعيف. كام أن جيوش العامل الغريب غالبا ما هتمل  ختوضالتي 

يف احلروب التقليدية الضخمة ستكون  دراسة التمرد. وتتمسك باالعتقاد الزائف بأن اجليوش املدربة عىل الفوز

ويف الواقع، فإن بعض القدرات املطلوبة من أجل تقليدية. جاهزة تلقائيا للفوز يف احلروب الصغرى وغري ال

قد تكون ذات نفع  -واستخدام قوة نريان ضخمة ،عملياتيةمثل: القدرة عىل تنفيذ مناورة  -النجاح التقليدي

حمدود أو حتى معوقة يف عمليات مكافحة التمرد. ورغم ذلك، فإن القوات التقليدية التي تبدأ عمليات مكافحة 

 ما تفشل. دائام التمرد كثريا ما حتاول استخدام هذه اإلمكانيات هلزيمة املتمردين، ويمكن القول بأهنا

بنجاح هي يف الغالب تلك القوات التي تستطيع التغلب عىل النزعة  اتلتي هتزم التمردإن القوات املسلحة ا

املؤسسية لشن حرب تقليدية ضد املتمردين. فهي تتعلم كيف تكافح التمرد وتطبق تلك املعرفة. ويمكن أن 

مليدانيني. ويساعد يساعد هذا الدليل يف الضغط هبذا االجتاه للتعلم. فهو أداة للمخططني واملدربني والقادة ا

م الذي التعلاستخدامه القادة عىل بدء عملية التعلم بشكل أرسع، وبنائها عىل قاعدة معرفية واسعة. كام يؤدي 

قبل انتشار الوحدة العسكرية إىل فقد أرواح أقل، ويقلل أيضًا من إهدار الثروة القومية يف إعادة تعلم  جيري

 الدروس السابقة أثناء القتال.

 -التنظيم األفضل تعلام -يات مكافحة التمرد، نرى بأن اجلانب الذي يتعلم أرسع ويتأقلم برسعة أكربويف عمل

طلقت تسمية )مسابقات التعلم( عىل عمليات مكافحة التمرد. ومن ثم يعرف هذا الدليل عادة ما يفوز. لذا اُ 
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ال  وبام أنهكأمر أسايس يف عمليات مكافحة التمرد احلديثة التي تواجه القوات األمريكية.  التعلم و التكيف

فنجد أن  ،ملهمة مكافحة مترد معني ااستعدادظار حتى يتم إنذارهم باالنتشار يستطيع اجلنود ومشاة البحرية االنت

 كام تبنيذا االصدار ميدانا جيدا للبدء. ا. وُيعد هقدمإدارة عمليات مكافحة التمرد املعقدة أمر يبدأ بالدراسة م

قائمة املراجع واملصادر املذيلة عددا آخر من املصادر. وهذه عينة فقط للمقدار الضخم من املعلومات املتاحة 

حول هذا املوضوع. وينبغي مالحظة أن التكيف واملرونة ال حيدثان إال عند تطبيق اجلنود ومشاة البحرية لام 

 استمرارهم يف التعلم أثناء العمليات.مع سة واخلربة، وعرب تقييم نتائج أعامهلم، تعلموه خالل الدرا

كام يف تعلم التنظيم، حيث اجليش ومشاة البحرية اجلنود عىل االنتباه إىل املواقف املتغرية بشكل رسيع والتي متيز و

جراءات املستخدمة النتائج عمليات مكافحة التمرد. ويف بعض األحيان، ال حتقق التكتيكات واألساليب واإل

بحث عن طرق أفضل هلزيمة العدو. وللفوز، جيب الاملطلوبة. وعند حدوث ذلك، ينهمك القادة الناجحون يف 

عىل اجليش ومشاة البحرية إجياد إمجاع مؤسيس عىل عقيدة جديدة بكل رسعة، ونرشها، ومراقبة تأثريها عىل إنجاز 

إىل التعلم  تسعى قوات مكافحة التمرد األمريكيةم هذه بام أن دورة التعلب مواصلة تكرار املهمة بعناية. وجي

 بشكل أرسع من العدو املتمرد. فاجلانب الذي يتعلم أرسع ويتأقلم برسعة أكرب هو الذي يفوز.

ومثلام توجد أسس تارخيية تشكل األساس للنجاح يف مكافحة التمرد، فتوجد سامت تنظيمية تتشارك فيها أغلب  

 ات التعليمية الناجحة. وقامت الوحدات العسكرية التي تعلمت مكافحة التمرد بفاعلية بشكل عام بالتايل:اهليئ

  .طورت عقيدة ملكافحة التمرد، ومارستها بشكل حميل 

 .أسست مراكز تدريب حملية أثناء عمليات مكافحة التمرد 

  بشكل رسمي أو غري رسمي. كان ذلك حدثت افرتاضاهتا بانتظام، سواء 

   تعلمت ما يتعلق بالعامل األوسع خارج نطاق القوات املسلحة، وطلبت مساعدة خارجية لتفهم

 األحوال السياسية والثقافية واالجتامعية األجنبية واألوضاع األخرى فيام وراء نطاق خرباهتم.

  .طورت املقرتحات التي وصلت إليها مبارشة من ميدان القتال 

 ت بشكل منفتح بني الضباط األعىل ومرؤوسيهم.شجعت تبادل اآلراء و املعلوما 

  رسيعة لنرش الدروس املستفادة. اأقامت طرق 

  وميني عىل مجيع مستويات القيادة.نسقت بشكل وثيق مع الرشكاء احلكوميني وغري احلك 
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  .اثبتت انفتاحها عىل تلمس وتقييم النصائح املقدمة من السكان املحليني يف منطقة الرصاع 

بنيها يمثل حتديا بشكل خاص للقوات املنهمكة يف القتال. تإقامتها. ف هيئةهذه املامرسات ليس من السهل عىل أي 

ولكن هذه السامت رضورية ألي قوات مسلحة جتابه عدو ال يقاتل باستخدام تكتيكات القتال التقليدية، وتريد 

، ولكن املنظامت اتاملتعلمة أن هتزم التمرد اهليئات فبإمكان أن تكيف نفسها عىل شن حرب غري نظامية.

 البريوقراطية ال تستطيع.

ولية أساسية للقادة عىل مجيع املستويات. وقد أنشأت القوات املسلحة تعزيز التعلم وتطويره هو مسئوإن 

. ولكن ورسعة نرشها ،األمريكية )منظومات دروس مستفادة( ممتازة تسمح بجمع املعلومات من داخل امليدان

هذه النظم تعمل فقط عندما يعضد القادة استخدامها بالتوازي مع توفريهم ملناخ قيادي يشجع التعلم من أسفل 

صغار القادة يف امليدان الدروس املستفادة املبنية عىل خرباهتم بشكل غري رسمي. ولكن  ينرشا ما غالبألعىل. و

العقيدة العسكرية يتطلب من القادة تشجيع دمج هذه املعلومات داخل الدروس املستفادة املؤسسية ثم يف 

 املرؤوسني عىل استخدام الدروس املكتسبة بشكل مؤسيس.

وبشكل ساخر، تتحدى طبيعة مكافحة التمرد منظومات الدروس املكتسبة التقليدية، فالعديد من األوجه غري 

يرشح هذا اإلصدار، فإن أداء العسكرية ملكافحة التمرد ال تساعد نفسها عىل التعلم التكتيكي الرسيع. وكام 

الواجبات الكثرية غري العسكرية يف مكافحة التمرد يتطلب معرفة العديد من املواضيع املتنوعة واملعقدة، والتي 

لدهيم معرفة  ممنتشمل اإلدارة احلكومية، والتنمية االقتصادية، واإلدارة العامة، وتطبيق القانون. ويستطيع القادة 

، والتكيف بمزيد من الرسعة ألوفعميقة هبذه املوضوعات مساعدة مرؤوسيهم عىل تفهم بيئات التحدي غري امل

 مع تغري املواقف. وإن قراءة هذا الدليل متثل وقفة أوىل لتنمية هذه املعرفة.

يبدو أن  وربامب القياس، وقد يكون التقدم والنجاح صع طويلة وصعبة، ا ما تكون محالت مكافحة التمردوغالب

ا مع الظروف املتغرية، إذ يستخدمون بمهارة أدوات ن األكفاء يتكيفون رسيعالعدو يمتلك مزايا كثرية. فاملتمردو

الثورة املعلوماتية العاملية لتعظيم تأثري أعامهلم. ويف أغلب األحيان يقومون بأعامل بربرية، وال حيرتمون معايري 

بالرتكيز عىل جهود حتقيق األمن ودعم السكان املحليني، ومن خالل تناغم اجلهد للعمل  السلوك املقبولة. ولكن

 بحق كهيئة تعليمية، يستطيع اجليش ومشاة البحرية هزيمة أعدائهم من املتمردين.
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 ٠احلربمستوى متقدم من بل هي  –يعلنها إنسان مفكر  احرب فقط مكافحة التمرد ليست  

 .4005ضابط قوات خاصة يف العراق

يقدم هذا الفصل خلفية عامة عن التمرد وطرق مكافحته. ويصف القسم األول منه عملية التمرد، بينام يرشح 

رشادات التي تساهم يف واإلتتم الفصل بمجموعة من املبادئ القسم الثاين التحديات املعقدة ملواجهته، وخُي 

 النجاح بمكافحة التمرد.

 نظرة عامة 

معقدة من احلرب. ومما ال شك فيه أن العوملة، والتقدم التكنولوجي،  تفرعاتالتمرد ومكافحته عبارة عن  

اهلجامت االنتحارية من أجل قضيتهم، يمثلون عوامل أساسية مهمة تؤثر عىل يشنون والتمدن، واملتطرفني الذين 

احلايل. ورغم ذلك فإن حرب القرن احلادي والعرشين ال تزال حتتفظ بعدد من اخلصائص التي اتسمت الرصاع 

هبا منذ العصور القديمة. فقد ظلت احلرب تعرب عن رصاع عنيف عىل املصالح يتسم باستخدام القوة ويدور بني 

د الدعم ملصاحلها السياسية مة. وال يزال حتقيق النرص يعتمد عىل مدى قدرة املجموعة عىل حشمنظجمموعات 

)غالبا ما تكون دينية أو عرقية( وعىل ممارسة العنف الكايف لتحقيق عدد من التبعات واآلثار السياسية. وإن حتقيق 

 هذه األهداف والغايات ال يقترص عىل القوات التقليدية التي تستخدمها الدول القومية.

رب نفسها. وُتعرف العقيدة املشرتكة التمرد عىل أنه حركة منظمة إن التمرد وتكتيكاته موغلة يف القدم كاحل .4-٠

(. 04-٠املسلح )النرشة املشرتكة والرصاعاستخدام التخريب  عن طريقهتدف إىل اإلطاحة بحكومة دستورية 

عسكري( منظم وممتد إلضعاف سيطرة ورشعية احلكومة -وبعبارة أخرى، فإن التمرد عبارة عن نضال)سيايس

سلطة االحتالل، أو أي سلطة سياسية أخرى موجودة أثناء توسيع سيطرة املتمردين. وإن مكافحة  القائمة، أو

التمرد عبارة عن جمموعة من التدابري العسكرية، وشبه العسكرية، والسياسية، واالقتصادية، والنفسية، واملدنية 

 (.04-٠التي تتخذها احلكومة هلزيمة التمرد )النرشة املشرتكة

                                                           

 .4005ظهرت هذه اجلملة يف رسالة بريد إلكرتوين من ضابط قوات خاصة خيدم يف العراق إىل املساعد العسكري لنائب وزير الدفاع األمريكي عام  - ٠

 الفصل األول: التمرد ومكافحة التمرد
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كافيا عىل مفارقة أساسية تتمثل  ضوءان إن مجيع هذه التعريفات تعد نقطة بداية جيدة، لكنها ال تلقي وبالرغم م 

يف أنه بالرغم من كون التمرد ومكافحته عبارة عن وجهني لظاهرة يطلق عليها احلرب الثورية أو احلرب الداخلية، 

حتت تصنيف واسع  يندرجانذلك، فإن التمرد ومكافحته إىل فإهنام نوعان ُمتلفان متاما من العمليات. وباإلضافة 

 من النزاعات ُيطلق عليه احلرب غري النظامية.

السلطة السياسية هي القضية املركزية يف التمردات ومكافحتها، فكل طرف حياول أن جيعل الناس يقبلون  .3-٠

بام  وإعالميابام يف ذلك الدبلوماسية،  سياسيارشعية حكمه أو سلطته. ويستخدم املتمردون مجيع األدوات املتاحة 

يف ذلك امليل نحو اللعب عىل أوتار املعتقدات )الدينية، أو العرقية، أو األيديولوجية(، وعسكريا واقتصاديا من 

عمل وت أجل اإلطاحة بالسلطة القائمة. وهذه السلطة قد تتجسد يف صورة حكومة قائمة أو هيئة حكومية مؤقتة.

من أجل تدعيم احلكومة القائمة أو  الوطنية القوة، عىل استخدام مجيع وسائل من جهتهاد مكافحة التمرقوات 

 الناشئة، واحلد من احتامالت التورط يف أي أزمات أخرى.

ولية شؤوهنم مسئإن نجاح مكافحة التمرد يعتمد يف املدى الطويل عىل السكان ومن يظنونه األصلح لتويل  .2-٠

العامة، ومن يقبلون بسلطته احلكومية. وإن حتقيق هذا الرشط يتطلب من احلكومة القضاء عىل أكرب عدد ممكن من 

مسببات التمرد، وقد يشمل هذا القضاء عىل املتطرفني الذين حتول معتقداهتم دون عقد أي مصاحلة مع احلكومة. 

عدة الدولة أو االقليم عىل توفري األمن وحكم القانون مما مكافحة التمرد مسا قواتستهدف توبمرور الوقت، 

ونمو النشاط االقتصادي يف البالد. ومن ثم فإن مكافحة التمرد تشمل  ،يسمح بالتايل بإقامة خدمات اجتامعية

استخدام القوة الوطنية يف مجيع املجاالت السياسية، والعسكرية، واالقتصادية، واالجتامعية، واالستخباراتية، 

والبنية التحتية. كام يتعني عىل القادة واملخططني السياسيني والعسكريني أال يستهينوا ويقللوا من حجم وتعقيدات 

 التمردات، كام عليهم إدراك أن القوات املسلحة ال تستطيع وحدها حتقيق النجاح املنشود يف مكافحة التمرد.

 مظاهر التمرد 

يمكن اإلطاحة بأي حكومة بعدد من الطرق املختلفة، فقد تأخذ شكل صحوة مفاجئة وغري ُمططة  .5-٠

. أو أن ٠٩٨٢لإلرادة الشعبية، والتي عىل سبيل املثال، يمكن أن تؤدي إىل حدوث ثورة مثلام حدث يف فرنسا عام 

من االنقالبني قادة الدولة جمموعة صغرية  تغريحدوث انقالب، حيث عرب  النقيض متاماتكون نوعا آخر عىل 
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بدعم صغري من املواطنني. وتقع التمردات عادة بني هذين النقيضني. فهي تسعى بشكل طبيعي إىل حتقيق أحد 

اهلدفني اآلتيني: اإلطاحة بالنظام االجتامعي احلايل، وإعادة ختصيص القوة داخل الدولة الواحدة، أو االنفصال 

لسيطرة احلكومة بحيث يتمكن املتمردون من ذايت أو منطقة غري خاضعة  عن حكم وسيطرة الدولة لتكوين حكم

عليها. وإن التمرد هو شكل من أشكال احلرب الداخلية، التي تقع يف األصل داخل حدود الدولة،  فرض نفوذهم

 يتضمن عىل األقل بعض عنارص احلرب األهلية.بالتايل ال بني الدول وبعضها البعض، و

من احلرب الداخلية، فيتمثل يف حركات املقاومة، حيث تسعى العنارص  النموذجمن هذا  أما االستثناء .2-٠

الوطنية لطرد أو اإلطاحة بام ترى أنه حكومة احتالل أو حكومة أجنبية. وإن مثل هذه احلركة )حركة املقاومة( 

 الدور. يمكن أن تنهض هبا حكومة رشعية من املنفى، أو فصائل تتنافس من أجل احلصول عىل هذا

 يف احلروب الداخلية. وقد شارك االحتاد السوفيتي والواليات املتحدة تورط العبني خارجينيمن املتوقع  .٩-٠

ما تكون القوى اخلارجية عبارة عن  فغالبااألمريكية أثناء احلرب الباردة يف العديد من هذه الرصاعات. أما اليوم 

تنظيامت يمتد نشاطها عرب القارات، وحتركها دوافع أيديولوجية تستند إىل معتقدات دينية متطرفة أو عرقية. وهذه 

التنظيامت تستغل األوضاع الداخلية غري املستقرة يف تلك الدول الضعيفة واملفككة. وعىل أي حال فإن مثل هذا 

هذه الدولة أو االقليم  سكانقيقة القائلة بأن اهلدف طويل األجل لكل األطراف يتمثل يف قبول التدخل ال يغري احل

 وصول إىل السلطة السياسية.بأحقيته يف اللرشعية ادعاء طرف واحد 

تكتيكات اإلرهاب وحرب العصابات من بني أكثر األساليب استخداما من قبل املتمردين يف احلروب عرب  .٨-٠

رسيع، ورخيص، وساحق يف رصاع طويل ودموي وممتد. ولكن  نرصمقاتل يفضل احلصول عىل  التاريخ. فأي

لتحقيق النجاح عىل عدو متفوق يف املوارد والتكنولوجيا، يكون لزاما عىل الطرف الضعيف أن يتكيف ويعدل 

الرئيسية سيدفع يف أوضاعه. ومما ال شك فيه أن النجاح األخري للقوات العسكرية األمريكية يف عمليات القتال 

املستقبل أعداء كثريين النتهاج مقاربات غري متناظرة. فألن الواليات املتحدة األمريكية حتتفظ بنسبة عالية من 

مزايا التفوق اهلامة يف القوة النارية واألساليب الفنية املتقدمة لالستطالع، فإن من غري املرجح لعدو عاقل أن خيتار 

يف معركة مفتوحة. وقد حاولت بعض القوى املعادية القيام بذلك، مثلام حدث يف بنام  حماربة القوات األمريكية

.  وقد ُهزموا يف نزاع ِقيس بالساعات أو باأليام. وعىل العكس من 4003و ٠٢٢٠ويف العراق عام ٠٢٨٢عام 

، مثلام حدث من بعض اخلصوم اآلخرين أوجه التفوق األمريكية عرب العمل واالختفاء بني املدنيني عادلذلك، 
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. ونجح هؤالء األعداء 4003قام به املتمردون يف العراق منذ منتصف عام  ومثلام، ٠٢٢3القبائل الصومالية عام 

 حتقيق أهدافهم. إال أن هذا الوضع ال يعني أن قوات مكافحة التمرد قد ال تواجه عىل اإلطالق يفهائال  نجاحا

احلرب يف أرض مفتوحة. كام أن املتمردين يستخدمون وبشكل متكرر وسائل سلمية غري عنيفة مثل احلشد 

ليدية مرة أخرى عندما إىل العمليات العسكرية التق يلجؤونالسيايس واالنقطاع عن العمل )اإلرضابات(، وقد 

 تكون الظروف مواتية.

العديد من قواعد احلرب متنح األفضلية فإن املنافسة يف احلرب الداخلية ليست منصفة جلانبي الرصاع،  .٢-٠

ففي بداية أي نزاع،  ،للمتمردين، وهلذا السبب ظل التمرد مقاربة شائعة يستخدمها الطرف الضعيف ضد القوي

الستخدام العنف بسبب التغريات  يلجؤونة االسرتاتيجية يف يد املتمردين. ورغم أهنم قد ما تكون املبادر عادة

ن املتمردين األذكياء كام أ التي حتدث يف النظام أو بسبب ترصفات احلكومة، فعادة ما يبدأ املتمردون الرصاع.

إىل إخفاء نواياهم احلقيقية. لذا فإن أي رد فعل منظم يتطلب من القادة السياسيني والعسكريني  يلجؤون

ويعملون عىل  ،احلكومة للرد، يزداد املتمردون قوة تتأهب . فبيناموخصائصه بنيتهتمرد وحتديد الاالعرتاف بوجود 

مبدئية أولية  مزيةأنه عادة ما تكون للحكومة  إالتعزيز وتدعيم االنفالت األمني يف كل أنحاء الدولة أو اإلقليم. 

باحلاجة إىل احلفاظ عىل النظام ومحاية السكان  املزيةمقابلة وموازنة هذه  جتري وإن كانتمن حيث املوارد املتاحة، 

ا واملوارد اهلامة. فينجح املتمردون بنرش الفوىض وعدم االستقرار يف كل مكان، بينام ختفق احلكومة ما مل يكن لدهي

 ما يمكنها من احلفاظ عىل درجة من النظام يف كل مكان.

ولألسباب املذكورة أعاله، فإن احلفاظ عىل األمن يف بيئة غري مستقرة تعرتهيا الفوىض يتطلب حشد  .٠0-٠

من الدولة املضيفة أو الواليات املتحدة األمريكية، أو من أي دول أخرى متعددة أكان ذلك موارد هائلة، سواء 

اجلنسيات. وعىل النقيض فإن حفنة صغرية من املتمردين ممن تتوفر لدهيم دوافع عالية، وبعض األسلحة البسيطة، 

ا فغالبا ما تتطلب وأمن عمليايت جيد، وقابلية حمدودة للحركة، يمكنها أن تقوض األمن يف مناطق شاسعة. ولذ

(، 2٩ -٠عمليات مكافحة التمرد الناجحة نسبة عالية من قوات األمن لتوفري احلامية للسكان )انظر الفقرة رقم 

ن هذا اجلهد يتطلب إرادة سياسية حيث إعمليات مكافحة التمرد طويلة املدى.  إدامةصعب توهلذا السبب، 

 الدول التي تقدم الدعم.و والسكانمن جانب احلكومة  طويال وصرباقوية، 



 

 

 24 

قد تنجم األوضاع الثورية من تغري النظام، أو التدخالت اخلارجية، أو بعض املظامل التي يستغلها برباعة  .٠٠-٠

ويؤججها قادة عديمو الضمري. ويف بعض األحيان تكون بعض املجتمعات أكثر عرضة للتقلبات والقالقل ال 

وتزداد توقعات وآمال املواطنني.  ،دما يبدأ املوقف بالتحسن تدرجييابسبب سوء الظروف التي متر هبا، ولكن عن

فعىل سبيل املثال، عندما تنتهي العمليات القتالية الرئيسية، فقد ترسي بني عامة السكان توقعات غري واقعية عن 

ذلك يمكن قدرة الواليات املتحدة األمريكية عىل حتسني مستوى معيشتهم. والسخط الناتج يف حالة عدم حتقق 

أن يؤجج االضطراب والتمرد. ويف مثل تلك األوقات، فإن اآلثار النامجة عن العوملة ووسائل اإلعالم الدولية قد 

 ختلق شعورا نسبيا باحلرمان يساهم يف تفاقم السخط وخيبة األمل.

تناسب مصلحتهم، متثل البيئة اإلعالمية بعدا حرجا يف احلروب الداخلية، وحياول املتمردون تشكيلها ل .٠4-٠

تنفيذ أنشطة مثل اهلجامت االنتحارية، والتي قد ال تكون  يتمثل يفوالطريق الوحيد الذين يسلكونه للقيام بذلك 

هلا قيمة عسكرية كبرية، ولكنها تبث اخلوف وعدم االستقرار داخل املجتمع ويف صفوف احلكومة يف حاالت 

عالمية كبرية أو دعاية حملية، كام تضخم من الشعور بقدرات مجيع هذه الترصفات جلذب تغطية إ وُتنفذمعينة. 

 تقويض رشعية احلكومة.لالقصص املنترشة فربكات إعالمية من صنع املتمردين وغالبا ما تشمل املتمردين، 

 التي تسعىالتمرد  قوات مكافحةأخرى يف تشكيل البيئة اإلعالمية، ويتعني عىل  بمزيةيتمتع املتمردون  .٠3-٠

بينام  األقوال،باحلقيقة، والتأكد من أن األفعال تطابق  السكانللحفاظ عىل الرشعية، االلتزام الدائم بتزويد عامة 

يستطيع املتمردون عىل اجلانب اآلخر، قطع الوعود املفرطة، واإلشارة إىل مساوئ احلكومة، والتي قد تكون 

ري للسخرية هو أن املتمردين كلام حققوا نجاحًا أكثر، نتجت أو تفاقم معظمها بسبب التمرد ذاته. واألمر املث

واستطاعوا التأثري يف رشائح أكرب من السكان، كلام تالشت الكثري من هذه الوعود، مما ينتج أوجه ضعف جديدة 

 .استغالهلاالتمرد  لقوات مكافحةيمكن 

املبادرة إىل حد ما عىل األقل.  وينتهزوناملتمردون  يستغلقبل بدء معظم عمليات مكافحة التمرد،  .٠2-٠

ولذلك تقوم قوات مكافحة التمرد بشن عمليات هجومية ودفاعية الستعادة زمام املبادرة وهتيئة بيئة آمنة. بيد أن 

التمرد. فامتالك زمام  هزيمةيف حد ذاهتا ال تعني  –إذا لزم األمر، السيام املتطرفني منهم -فكرة قتل املتمردين

عمليات تستهدف استعادة االستقرار.  عربمكافحة التمرد القضاء عىل أسباب التمرد  قواتن املبادرة يتطلب م

وهذا يشمل يف بداية األمر حتقيق األمن لعامة السكان والسيطرة عليهم، وتوفري اخلدمات األساسية. وبمجرد 
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اإلعامر. وبمجرد أن حتسن األمن، تساهم املوارد العسكرية يف دعم اإلصالحات احلكومية ومرشوعات إعادة 

القضاء عىل كوادر املتمردين، بينام  يفالتمرد زمام املبادرة، تبدأ العمليات اهلجومية بالرتكيز  مكافحة متتلك قوات

 قوات مكافحةبدأ أن تالدفاعية عىل محاية املدنيني والبنية التحتية من أي هجامت مبارشة. وبمجرد  العملياتتركز 

كاملة. الق السيطرة تتحق إىل أنلعسكرية، تتمدد عمليات االستقرار عرب منطقة العمليات ا هيمنتهاالتمرد يف بسط 

ويف هناية األمر، يتحقق النرص عندما جيمع السكان بإرادهتم عىل رشعية احلكومة، ويتوقفون عن دعم التمرد سواء 

 .بصورة إجيابية أو سلبية

o نشأة التمرد 

لقد اختذ التمرد أشكاال عدة عىل مر الزمن. فالتمردات السابقة شملت النضال للحصول عىل االستقالل  .٠5-٠

فإن ، ومقاومتها للغزاة األجانب. لذا خصومهاعن القوى االستعامرية، وهنوض اجلامعات العرقية أو الدينية ضد 

ملحددة لوضعهم اخلاص. فتاريخ هذا الشكل عىل الدارسني واملامرسني ملكافحة التمرد، البدء بفهم املالبسات ا

ولامذا يتعني عىل الدارسني استيعاب أنه ال يمكنهم الرتكيز عىل  وكيفية تأقلمهامن احلروب يوضح مدى تنوعها 

مكافحة نوع واحد من التمرد، وباألخص عند دراسة وضع يزداد تعقيدا يوما بعد يوم مثلام هو احلال يف العراق 

 . 4002خالل عام 

لقد شاعت التمردات ومكافحة التمردات عرب التاريخ، ولكن منذ بداية القرن العرشين عىل وجه  .٠2-٠

اخلصوص، بدأت الواليات املتحدة األمريكية هذا القرن هبزيمة العصيان الفلبيني املسلح. كام أسفرت الفوىض 

تروتسكي ولينني  استوىللية، حيث التي عمت أثناء وعقب احلرب العاملية األوىل عن العديد من احلروب الداخ

بالقوة عىل السلطة يف روسيا، ومن ثم دافعا عن النظام اجلديد ضد القوى املعادية للثورة. واستخدم  يت.إي. 

 لورانس رفقة القوات العربية تكتيكات حرب العصابات للتغلب عىل األتراك العثامنيني أثناء الثورة العربية.

فظل املتمردون هيتمون دوما  ،األوىل، اتسمت معظم التمردات بالثبات وعدم التغري قبل احلرب العامليةو .٠٩-٠

كانت احلكومات قادرة عىل هزيمة هذه  ما، وعن ممالكهم، ودياناهتم التقليدية. ونادرا والوطن البيت،بالدفاع عن 

الظروف مواتية للمتمردين. فعىل سبيل املثال،  تصبحوغالبا ما كان يتكرر العنف عندما  ،احلركات بصفة تامة

شهدت اجلزر الربيطانية عددا من التمردات الدورية من قبل الشعوب املقهورة واملعتمدة عىل هوياهتا العرقية. 
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التمرد املحافظ، إذ أوهنت  عىلوتقدم االنتفاضة اإلسبانية يف مطلع القرن التاسع عرش ضد نابليون مثاال آخرا 

 رنسية، وسامهت بصورة كبرية يف هزيمة نابليون.القوة الف

حيث أظهرت الثورة  ،أكثر ثورية أهدافللتمردات بصفة عامة  تمنذ اندالع احلرب العاملية األوىل، كان .٠٨-٠

البلشفية يف روسيا عىل سبيل املثال، اجتاها يعكس تيارا تأمريا يسعى لإلطاحة باحلكومة، وأفرزت بدورها حركة 

. كام أن اخلربات التي اكتسبها لورانس خالل الثورة حروب التحرر القومي إىل حد بعيد  شيوعية دعمت

 إىل يومنا هذا. النظرات الثاقبةالعربية جعلت منه بطال يف نظر الكثريين، وقدمت أيضا بعض 

وبدأ العرص احلديث للتمردات واحلروب الداخلية بعد احلرب العاملية الثانية، فاستمرت العديد من  .٠٢-٠

. وبظهور احلركات ٠٢25حركات املقاومة ضد االحتالل األلامين والياباين إىل ما بعد هزيمة دول املحور يف عام 

والشيوعية بتشكيل حكومات رأت أهنا القومية تقلصت القوى االستعامرية. وبدأت الشعوب بدافع من القومية 

أكثر استجابة ملطالبها. وبتطور التكنولوجيا املميتة، والقابلة للنقل بشكل دراماتيكي، زادت القوة النارية لدى 

اجلامعات املتمردة، وزادت قدرة وسائل اإلعالم اإلخبارية عىل االقرتاب من الرصاعات، وبث الصور اخلربية 

الصحافة املطبوعة هي أهم سالح يف ترسانة القائد ، ذكر يت.إي. لورانس أن  ٠٢40ام . ويف عوعامليا حمليا

نرتنت، ووسائل ختزين اإلرغم أن   املتمرد احلديث. أما اليوم، فكان من املمكن له أن يضيف عبارة ٠ احلديث

( أصبحت DVDالرقمية )املعلومات املضغوطة مثل رشائط الكاسيت، واألقراص املضغوطة، واألقراص املرنة 

 أكثر أمهية خالل السنوات األخرية.

هكذا حولت أحداث القرن العرشين أهداف وسامت معظم التمردات، حيث أن أكثر التمردات التي  .40-٠

بحلول منتصف القرن أما وقعت خالل القرن التاسع عرش كانت حملية سعت لتثبيت الوضع القائم آنذاك، 

 بني تقعأن احلروب التي   4صارت هذه التمردات قومية وثورية عاملية. وقد اعتقد كالوزفيتز فقد العرشين،

املسلحني قد ُينظر إليها باعتبارها جمرد دفاع اسرتاتيجي، بيد أن املنظرين أدركوا بعد انتهاء احلرب العاملية  السكان

احلقبة أنامطًا من التنظيامت السياسية كاحلزب  . وقد أفرزت هذهحاسام من احلربأن التمرد قد يكون شكال  الثانية

                                                           

، أعيد طبعها، بفورت ليفنورث، كنساس: ٠٢40)أكتوبر ٠، ٠النرشة الربع سنوية للجيش )ديفون، اململكة املتحدة( نشوء ثورةي. لورانس، يت. إ- ٠

 . ٠٠(: ٠٢٢0الواليات املتحدة. كلية القادة واألركان العامة، معهد الدراسات احلربية، 

الذي  يعد  عن احلرب حقبة احلروب النابليونية، وألف عددا من الكتب من أبرزها كتاب ( جنرال برويس عارص٠٨3٠-٠٩٨0كارل فون كالوزفيتز ) - 4

 من أبرز وأشمل كتب االسرتاتيجيات العسكرية )املرتجم(.
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 يش جيفارا )من األنامط الثورية التي تستخدم حرب العصابات(، وكذلك مقارباتتالشيوعي الاموي، ونموذج 

 .حرضية

ويف الوقت الذي استطاعت أن تصمد فيه بعض التمردات من حقبة احلرب الباردة بعد اهنيار االحتاد  .4٠-٠

جديدة أخرى انبثقت من حروب أهلية أو دول منهارة مل تعد ُتدعم من قبل القوى  اتالسوفيتي، ظهرت مترد

احلاالت عندما تتغري األنظمة املتنافسة يف احلرب الباردة. فغياب القوة يولد التمردات، كام تظهر مثل هذه 

و أباستخدام القوة أو بحكم الظروف السائدة. ومؤخرا فإن األيديولوجيات املبنية عىل النامذج املتطرفة دينيا 

اهلويات العرقية، حلت حمل األيديولوجيات القائمة عىل معتقدات ثورية علامنية. وهذه النامذج أو األشكال 

راسخة تعمل عىل حتديد هوية أعتى وأخطر املشرتكني يف هذه احلروب الداخلية اجلديدة للمعتقدات القديمة ال

اجلديدة. وتلك النزاعات متاثل احلروب الدينية التي سادت أوروبا قبل ويف أعقاب حركة اإلصالح يف القرن 

للوحدة واهلوية. السادس عرش، حيث استبدلت الشعوب اهلوية القومية املهملة باملصادر التقليدية التي متثل رمزًا 

إبان احلرب الباردة، ركزت الواليات املتحدة األمريكية عىل زيادة قدرة احلكومات  اتتمردالوعند مكافحة 

عىل تبني اإلصالحات السياسية واالقتصادية من  هاالصديقة املهددة وغري املستقرة للذود عن نفسها، وشجعت

واجه تما  غالبانتيجة اهنيار أو تفكك دولة،  ظهرتمرد لصدي أجل حتجيم الدعم املوجه للتمرد، واليوم فعند الت

للهمة والعزيمة: أال وهي مساعدة القوات الصديقة عىل إعادة تأسيس  تثبيطاالتمرد مهمة أكثر  قوات مكافحة

 .الكلامتالنظام السيايس والرشعية يف أماكن ربام مل يعد فيها وجود ملثل تلك 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مها وجهان جديدان من أوجه موجة التمردات املعارصة. إن  .44-٠

فباستخدام االنرتنت يستطيع املتمردون اآلن االتصال افرتاضيا باجلامعات احلليفة هلم يف كل أنحاء البالد أو 

أهداف مشرتكة، ولكن  ذات فضفاضةما يلتحق املتمردون بتنظيامت  غالباواملنطقة، بل وحتى يف العامل كله. 

 صعبا.أمرا بقراراته، مما جيعل حتديد هوية قادة املتمردين  يلزمهاكيان مركزي  يربطهادوافع ُمتلفة، وال  تعرتهيا

جديدا من التمرد يسعى لفرض تغيري ثوري عرب العامل. فعىل سبيل  نوعا أيضاتشمل بيئة العمليات اليوم  .43-٠

املثال، يعترب تنظيم القاعدة مثاال معروفا عن هذا الشكل من التمرد. إذ يسعى التنظيم إىل حتويل العامل اإلسالمي 

التنظيم لتنفيذ  إىل نظام إسالمي، وإعادة تنظيم عالقاته مع األقاليم والثقافات األخرى. ومن املالحظ ميل أعضاء

ما تقتات عىل املظامل املحلية. ويعمل نموذج القاعدة  غالباهجامت انتحارية لتحقيق غاياهتم. ومثل هذه اجلامعات 
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الثوري عىل دعم القضايا التي يرى أهنا تتامشى مع أهدافه من خالل تقديم الدعم الاميل واملتطوعني والتعاطف 

ما  غالباني أن وسائل االتصاالت والتكنولوجيا املستخدمة يف هذا اجلهد واحلمالت الدعائية املستهدفة. ويف ح

تكون جديدة ومعارصة، فإن املظامل والطرق التي تدعمها ليست كذلك. وكام يف التمردات األخرى، فإن 

ه اإلرهاب والتخريب والدعاية واحلرب املفتوحة ماهي إال أدوات ملثل هذه احلركات. أما اليوم فقد ازدادت هذ

جتريبها عرب الزمن بإتقان املتطرفني لتنفيذ اهلجامت االنتحارية. وهزيمة مثل هؤالء األعداء  جرىاألدوات التي 

هذه احلركات،  تديمتتطلب استجابة اسرتاتيجية عاملية واحدة تعالج جمموعة املوارد املرتبطة والرصاعات التي 

 ية التي تقتات عليها هذه التنظيامت.بينام يتم عىل املستوى التكتيكي عالج املظامل املحل

o املتمردون ودوافعهم 

إن كل مترد فريد من نوعه وله سامته اخلاصة، ورغم ذلك فإن هناك أوجه تشابه غالبا بني التمردات، ففي  .42-٠

مجيع احلاالت يسعى املتمردون إىل فرض تغيري سيايس عىل الساحة، مع العلم بأن أي عمل عسكري من قبل 

 اتقول بأن عدد قليل من التمردالن ثم يمكننا املتمردين يأيت يف املرتبة الثانية كوسيلة تؤدي إىل حتقيق غاياهتم. وم

مثريا للحرية  حتالفايمكن إدراجه بدقة يف تصنيف صارم للتمردات. ففي الواقع، قد يواجه قادة مكافحة التمرد 

بني أنواع ُمتلفة من اخلصوم، بعضها قد يكون عىل خالف مع البعض اآلخر. وبدراسة نوع التمرد الذي 

من بناء  صورة أكثر دقة عن املتمردين والفكر السائد بينهم، ومن ثم  وهيئات أركاهنمة يواجهونه، يتمكن القاد

 فإن هذا الفحص يعمل عىل حتديد ما ييل:

  .السبب الرئييس أو اجلذور الرئيسية للتمرد 

  .املدى الذي يتمتع عربه التمرد بدعم داخيل أو خارجي 

  السكان )يشمل األيديولوجيا والرسدية القصصية(.األساس الذي يستند عليه املتمردون يف جذب 

  .دوافع املتمردين وعمق االلتزام لدهيم 

  .األسلحة والتكتيكات املحتمل أن يستخدمها املتمردون 

  .بيئة العمليات التي يسعى عربها  املتمردون إىل استهالل وتطوير محلتهم واسرتاتيجيتهم 
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o مقاربات املتمردين 

ومقاربتهم املستخدمة لتطوير متردهم.  ،أعدائهادوافع  كل من مكافحة التمرد حتديدقوات يتعني عىل  .45-٠

فهذه املعلومات رضورية للغاية من أجل تطوير برامج فعالة تقيض عىل األسباب الرئيسية للتمرد. وبتحليل 

اربات املتمردين التايل مقاربات املتمردين يمكن حتديد اخليارات العسكرية املتاحة ملكافحة التمرد. وتشمل مق

 دون أن تقترص عليه:

   .التآمر 

  .الرتكيز عىل الشق العسكري 

  .الرتكيز عىل املناطق احلرضية 

  املمتدةشعبية الرب حلا. 

  .الرتكيز عىل اهلوية 

  .مقاربات مركبة وحتالفات 

 

o التآمر 

هيدف لالستيالء عىل  اناشط اأو حزب اعسكري امن القادة، وكادر قليال االنهج التأمري يضم عددإن  .42-٠

استخدم لينني هذا النهج لتنفيذ الثورة البلشفية.  ٠٢٠٩ة أو استغالل املوقف الثوري. ففي عام ياهلياكل احلكوم

ويف هذا النهج يعمل املتمردون يف جو من الرسية ألطول فرتة ممكنة، ويظهرون فقط عندما يمكنهم حتقيق النجاح 

واملتمردون الذين  صغرية ورسية. طليعيةهذا النهج بناء حزب أو قوة بشكل رسيع. وعادة ما يشمل 

يستخدمون هذا النهج بنجاح قد يضطرون إىل بناء قوى أمنية والتامس الدعم اجلامهريي للحفاظ عىل قوهتم مثلام 

 فعل البالشفة.
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o الرتكيز عىل الشق العسكري 

هيدف من يتبنون هذا النهج إىل بناء قدرات ثورية أو االستيالء عىل السلطة عرب استخدام القوة  .4٩-٠

والتي اشتهر هبا قادة أمثال جيفارا، تؤكد عىل أن التمرد يف حد  ٠العسكرية. فعىل سبيل املثال)مقاربة البؤر الثورية(

من أنصار هذا التوجه بأن أي مجاعة صغرية تشن ذاته يمكنه أن خيلق الظروف املطلوبة لإلطاحة بأي حكومة. ويؤ

حرب عصابات، وتعمل يف ظل بيئة ريفية، مع وجود استياء عام، يمكنها يف هناية األمر حشد الدعم الكايف 

، فإن بعض حركات التمرد االنفصالية قد اعتمدت عىل قوات تقليدية ضخمة النقيض متامالتحقيق غاياهتا. وعىل 

هلا. كام أن حركات التمرد التي ركزت عىل الشق العسكري مثل بعض اجلامعات اإلسالمية ملحاولة تأمني استقال

املتطرفة أو املتمردين يف أفريقيا أو أمريكا الالتينية افتقرت إىل هيكل سيايس أو مل يكن لدهيا سوى هيكل سيايس 

 السيايس.ضعيف، ومع ذلك بسطوا نفوذهم عرب استخدام القوات املقاتلة بدال من التآمر 

o الرتكيز عىل املناطق احلرضية 

إن تنظيامت مثل اجليش اجلمهوري االيرلندي، وبعض اجلامعات بأمريكا الالتينية، وبعض اجلامعات  .4٨-٠

اإلسالمية املتطرفة يف العراق ركزت عىل العمل باملناطق احلرضية. ويستخدم هذا النهج التكتيكات اإلرهابية يف 

 املناطق احلرضية من أجل حتقيق ما ييل:

  .نرش الفوىض 

  لطائفي.اشعال العنف ا 

  .إضعاف احلكومة 

  .ختويف السكان 

  .قتل قادة احلكومة واملعارضة 

  .االنتقام من وختويف عنارص الرشطة والقوات العسكرية، واحلد من قدرهتم عىل االستجابة للهجامت 

  جياد قمع حكومي.إ 

                                                           

 الريف بشكل منفصل ، وتتلخص يف قيام جمموعة صغرية من الثوار باملبادرة بإقامة قواعد عسكرية يفfocoismمقاربة البؤر الثورية تعرف بنظرية الفوكو  - ٠

إىل حتقيق  عن الفالحني، ثم تنطلق لشن عمليات عسكرية متصاعدة ضد قوات النظام احلاكم املرتبط باإلمربيالية، لتعمل عىل كسب دعم اجلامهري وصوالً 

 النرص النهائي. وقد طبق جيفارا هذه النظرية بكوبا )املرتجم(.
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القليل من الدعم أو قد يستغنى  ومستقلةيتطلب تدشني إرهاب حرضي واسع النطاق عرب خاليا صغرية  .4٢-٠

مثل هذا النوع من اإلرهاب. والتاريخ يثبت أن األنشطة من  عن الدعم الشعبي متاما. لذا فمن الصعب مواجهة

مل حتظ بنجاح كبري دون دعم ريفي واسع النطاق. ومع ذلك فمع حترض املجتمعات، وتعقد شبكات  النوعهذا 

علية. ففي مواجهة قوات أمن داخلية موزعة بصورة مناسبة، تبدأ حركات التمرد، أصبحت هذه املقاربة أكثر فا

التمرد احلرضي يف االنتشار عىل شكل هيكل خلوي تآمري، يعمل عىل أن يستقطب بني صفوفه أفراد من نفس 

 العائلة أو ممن جيمعهم انتامء ديني أو حزب سيايس أو جمموعة اجتامعية واحدة.

o احلرب الشعبية املمتدة 

عمل عىل استغالل عدم ت مقاربةيفضل املتمردون النزاعات الطويلة، وال يمكن القول بأن هناك أي  .30-٠

يف هزيمة احلكومة  املقاربة هذهالتامثل أفضل من احلرب الشعبية املمتدة. وقد استخدم الشيوعيون الصينيون 

الئم تبحيث  اواجلزائريون عقب تعديله الفيتناميون الشامليون االصينية بعد احلرب العاملية الثانية. واستخدمه

 املقاربة وهذه. مؤخرايف كتاباهتم  اواقعهم وظروفهم اخلاصة. وقد اقرتح بعض قادة تنظيم القاعدة استخدامه

بشكل كامل عدد قليل من حركات التمرد املعارصة، بينام يطبق الكثريون أجزاء  اتسم بالتعقيد، ويطبق برناجمهت

 .اتأداة مساعدة قوية تعني عىل فهم بعض التمرد متثلاإللامم به قد إال أن ، اتارخيي اشأن فمع كونهمنه. لذا 

o نظرية ماو تيس تونج عن احلرب الطويلة 

الذي يتكون من ثالث  (العسكري -السيايس)نظرية ماو عن احلرب الطويلة تبني اإلطار العام للنهج  .3٠-٠

 مراحل:

 خالهلا كفة القوة العسكرية لصالح احلكومة، بينام يركز املتمردون عىل : متيل مرحلة الدفاع االسرتاتيجي

 البقاء وبناء الدعم.

 تصل خالهلا عالقات القوة إىل نوع من التوازن، وتصبح حرب العصابات مرحلة التوازن االسرتاتيجي :

 النشاط األكثر أمهية. هي

 وقوات عسكرية كبرية،  ،لدى املتمردين تفوق يف القوة يصبح: عندما مرحلة اهلجوم االسرتاتيجي املضاد

 حينئذ إىل العمليات القتالية التقليدية لتدمري القدرات العسكرية احلكومية. فيلجؤون
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يف التمرد يسمح لعنرص الوقت  مرحلة الدفاع االسرتاتيجي، وهي فرتة تشهد مخوال :األوىلاملرحلة . 34-٠

باستنزاف قوة العدو يف الوقت الذي يكتسب فيه التمرد الدعم ويعمل عىل بناء وإقامة القواعد. وخالل هذه 

حيث يستخدم املتمردون جمموعة متنوعة من  فعال.احلركة إىل تنظيم رسي املتمردين قادة  يطوراملرحلة، 

ن نفسيا ملقاومة احلكومة أو أي قوة استعامرية حمتلة. وهذه التكتيكات قد التكتيكات التآمرية من أجل هتيئة السكا

 وارطويقادة احلركة أو  ينظم، والتخريب. وباإلضافة إىل ذلك، محالت املقاطعةتشمل الدعاية، واملظاهرات، و

تالت السياسية االحتادات العاملية، والتكوعالقات تعاونية مع املجموعات السياسية الرشعية، ومنظامت الشباب، 

األخرى. ومما ال شك فيه أن هذا يعمل عىل حشد الدعم الشعبي من أجل القيام الحقا بأنشطة سياسية وعسكرية. 

 وخالل هذه املرحلة، يعمل قادة احلركة عىل:

  .جتنيد، وتنظيم، وتدريب الكوادر 

  .التغلغل يف املؤسسات احلكومية األساسية واملجموعات املدنية 

   ية، وعملياتية، وشبكات دعم.ا استخبارخاليإقامة 

  .مجع التربعات واحلصول عىل متويل 

  .تطوير مصادر الدعم اخلارجي 

 

جتنب االشتباكات الرئيسية، ويرتكز النشاط  معهذه األنشطة اهلدامة بشكل نموذجي منظم،  ُتنفذوعادة ما 

اهلجامت اإلرهابية. والتي ُتنفذ من أجل احلصول عىل الدعم الشعبي، والتأثري عىل اجلامهري  عىلالعسكري الرئييس 

التنظيامت املتمردة كيان  تقيمالتي حتتقن غضبا، وحتطيم قوة العدو. أما يف اخلطوات املتقدمة من هذه املرحلة، فقد 

لدولة أو حكومة الظل( عبارة عن هيكل هذا الكيان املضاد لومضاد للدولة يوازي السلطة القائمة بالفعل. )

يشمل اجلوانب اإلدارية والبريوقراطية للسلطة ف احلكومة،منافس تعمل احلركة عىل بناءه من أجل إحالله مكان 

 هذا اهليكل الوظائف الطبيعية للحكومة. ويؤديالسياسية، 

، التوازن االسرتاتيجي، وتأخذ شكل حرب عصابات علنية تتجه فيها عالقات القوة إىل املرحلة الثانية.  33-٠

تقام يف  نسبياتعمل العصابات انطالقا من مناطق متركز آمنة حيث التوازن. ويرتكز التمرد عادة يف األرياف، 

لنشاطها، فإن العصابات أما حركات التمرد التي تتخذ املناطق احلرضية مركزًا  أماكن يسيطر عليها املتمردون.

بشكل رسي عرب خاليا منظمة. وعىل الصعيد السيايس، فإن احلركة تركز عىل تقويض الدعم الشعبي  فيها تعمل
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للحكومة، وتعمل عىل بسط وتوسعة نطاق سيطرهتا. ويمكن أن تتخذ األنشطة اهلدامة شكل حمطات بث إذاعية 

لسلطة القائمة. ومتى فقد الشعب إيامنه بالسلطة القائمة، رسية، أو صحف، أو كتيبات تتحدي سيطرة ورشعية ا

عىل مقاومتها بكل مهة. وخالل هذه املرحلة، قد تبدأ حكومة الظل يف البزوغ لسد الثغرات يف  أن يعملفقد يقرر 

 هذا ني عىلمثال، والتي متتنع حكومة الدولة املضيفة عن معاجلتها أو ال تقدر عىل ذلك. وإن آخر اإلدارة احلكومية

)جيش املهدي( وحزب اهلل يف لبنان. إذ عمل جيش املهدي  يتمثالن يف تنظيم مقتدى الصدر بالعراق النموذج

يف واقع مع أنه عىل توفري األمن وخدمات أخرى يف مناطق ختضع لسيطرة الصدر بجنوب العراق ويف بغداد. )

ثم حترك حلل املشكلة التي  ،دماتعمل جيش املهدي عىل خلق فجوات عرب تقويض األمن واخلقد األمر، 

أوجدها ابتداء(. أما حزب اهلل فإنه يوفر اخلدمات واألمن ومساعدات إعادة اإلعامر ملؤيديه. وكل منهام يمثل 

 .نسبياجتسيدا للهوية الشيعية التي تقف يف وجه احلكومات ذات التعددية احلزبية والضعيفة 

، هي مرحلة اهلجوم االسرتاتيجي املضاد، وتقع عندما يصبح التنظيم املتمرد أقوى من املرحلة الثالثة .32-٠

تنتقل خالهلا القوات املتمردة من حرب العصابات إىل احلرب التقليدية. وهتدف القوات فالسلطة القائمة. 

هتدف إىل إزاحة مجيع العسكرية املتمردة إىل تدمري القدرات العسكرية لألعداء. أما التحركات السياسية فإهنا 

السلطات احلكومية. فإن نجحت، تؤدي هذه املرحلة إىل اهنيار احلكومة أو انسحاب القوة االستعامرية. وبدون 

وجود أي تدخل أجنبي مبارش، يكتسب اهلجوم االسرتاتيجي سامت احلرب األهلية واسعة النطاق. وبينام تعمل 

ولة عن السكان، واملوارد، مسئالدولة لسيطرهتا ونفوذها، تصبح احلركة املتمردة عىل إخضاع أجزاء واسعة من 

واملنطقة اخلاضعة لسيطرهتا. ومن أجل تدعيم مكاسبها واحلفاظ عليها، تواصل حركة التمرد الفعالة أنشطة 

 ، باإلضافة إىل ما ييل:34 -٠املرحلة األوىل املنصوص عليها يف الفقرة رقم 

  .إقامة إدارة مدنية فعالة 

  .إقامة تنظيم عسكري فعال 

  .تقديم تنمية اجتامعية واقتصادية متوازنة 

   من أجل دعم تنظيم املتمردين. السكانتعبئة 

   من األعامل العدائية. السكانمحاية 
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إن التطبيق الفعال لالسرتاتيجية الاموية ال يتطلب تطبيق مجيع املراحل الثالث سالفة الذكر بصورة  .35-٠

أفضل بكثري إذا اهنارت اإلرادة  ذلك متسلسلة أو كاملة. إذ اهلدف هو االستيالء عىل السلطة السياسية، ويكون

 عقبيهرتد التمرد عىل ييف مرحلة متأخرة، فقد والقدرات احلكومية مبكرا. أما إذا باءت تلك االسرتاتيجية بالفشل 

إىل املرحلة السابقة هلا. وقد قام متمردون ظهروا الحقا بإضافة تعديالت جديدة عىل هذه االسرتاتيجية مثل 

رفض احلاجة إىل التحول يف هناية األمر إىل العمليات التقليدية واسعة النطاق، فعىل سبيل املثال، مل حيقق 

شعبي منقطع النظري من خالل مهارات  دعممن أي نوع، وإنام حازوا عىل  عسكريا نجاحاائريون املتمردون اجلز

كل هذا إىل جانب عوامل أخرى، مثل فقدان فأخطاء اجلانب الفرنيس.  استغلتتنظيمية عالية ودعاية ماهرة 

 الفرنسيني عىل االنسحاب يف هناية املطاف. بمجموعه أجرب ، هو ماالعزيمة يف فرنسا

o  ٠تران -الفيتناميون الشامليون داو 

قدم الرصاع الفيتنامي مثاال ًآخر عىل تطبيق اسرتاتيجية ماو، حيث طور الفيتناميون الشامليون نموذجا  .32-٠

عرف باسم داو تران )النضال( والذي يسهل وصفه بواسطة مصطلحات )اخلطوط املنطقية يُ  ،هلا امعدال مغاير

/ أو النقاط و األعاملربط ي عىل أن فإن خط العمليات ما هو إال خط منطقي يعمل للعمليات(. ويف هذا السياق،

(. كام يمكن وصف اخلطوط املنطقية 04-٠-، والغرض باهلدف )النرشة املشرتكةبالوقت املتعلقةاحلاسمة 

الغالب ما  ستخدم يف حتديد مفهوم التحركات املتعددة والتي يفللعمليات أيضًا بأهنا إطار/ ختطيط عمليايت يُ 

يناقشان اخلطوط الرابع واخلامس  تكون مميزة ومرتبة يف إطار عمل يربطه عامل واحد أال وهو الغرض. )الفصلني

 املنطقية للعمليات املستخدمة يف عمليات مكافحة التمرد(.

 

لتحقيق تران( اخلطوط املنطقية للعمليات  –)داو  ت اسرتاتيجيةرسموإىل جانب تعديل مراحل ماو الثالثة،  

 –األهداف السياسية بني صفوف سكان وجنود العدو والقوات الصديقة. إال أن العمليات اهلجومية العامة 

واالنتفاضة العامة املتوقعة من هذا النهج مل تقع أثناء حرب فيتنام، بيد أن هذا النهج تم تصميمه لتحقيق النرص 

الضغط عىل عدد منها  جرىشن أي هجوم عىل أي مركز ثقل منفرد للعدو، وبدال من ذلك يُ بأي وسيلة فعالة. ومل 

إرصارا عىل أنه بمرور الوقت، سيأيت النرص عرب طريق واحد من طريقني: إما من خالل األنشطة عرب خط واحد 

                                                           

 تيجية تبناها الفيتكونج خالل حرب فيتنام ومتزج بني الكفاح املسلح والرصاع السيايس)املرتجم(. اسرتاتيجية دوا تران )النضال( هي اسرتا - ٠



 

 

 35 

ط. وأظهرت حتركات لألنشطة عرب العديد من تلك اخلطو املرتاكمةمن اخلطوط املتعددة للعمليات أو عرب اآلثار 

مدى مرونة  ٠٢2٨عام   ٠التيتالفيتناميني الشامليني عقب  اإلخفاق العسكري الذي حلق هبم خالل هجوم 

هذا النهج. ويف ذلك الوقت، رصفت القوات الفيتنامية الشاملية تركيزها من هزيمة القوات األمريكية يف فيتنام إىل 

بانسحاب القوات  إضعاف اإلرادة األمريكية يف الداخل األمريكي. وعملت هذه التحركات عىل اإلرساع 

  .٠٢٩5لفيتنامية الشاملية يف عام ه القوات ااألمريكية، ومهدت الطريق للنرص الذي أحرزت

 

o  املتحولة والفسيفساءالتعقيدات  

املتعددة، والتي  (العسكرية –السياسية )ُتنفذ مقاربات احلرب الشعبية املمتدة بجانب اخلطوط املنطقية  .3٩-٠

حمليا. ويمكن للمتمردين املزاوجة بني استخدام تكتيكات حرب العصابات يف إقليم واحد أثناء تنفيذ  ُتشكل

تكتيكات العمل باملناطق احلرضية يف إقليم آخر. وربام توجد اختالفات يف األنشطة بني اهلجامت اإلرهابية، و

 متثلإذ : 4حرب القطاعات الثالثةن جمرد السياسية بني القرى املوجودة يف نفس اإلقليم. وتكون النتيجة أكثر م

أهنا  تصورالتمرد  عىل قوات مكافحةتنتقل عرب مراحلها املختلفة بصورة يصعب  فسيفسائية متحولة احرب

 ويف هذه املواقف، ينبغي أن يتم وضع اسرتاتيجية مقاومة مترد فعالة ومرنة ومتعددة األوجه. متكاملة.

 

 

                                                           

شمل هجامت عسكرية، هجوما واسع النطاق  ٠٢2٨: نسبة لالحتفاالت الفيتنامية بالعام اجلديد، حيث شن الفيتكونج يف هناية يناير  التيتهجوم - ٠

مدينة وعاصمة إقليمية وقاعدة حربية شملت القرص اجلمهوري، والسفارة األمريكية، ومقر قيادة اجليش، واإلذاعة، وانتفاضات شعبية مسلحة ضد ستني 

ألف قتيل من قوات الفيتكونج وحدها، ولكن  ٨5وقيادة القوات البحرية واملظالت والرشطة، واملطار، وُمازن الذخرية والوقود، وسقط خالله اهلجوم قرابة 

وم تداعيات سلبية عىل معنويات األمريكيني، بينام دفع الفيتكونج إىل مراجعة اسرتاتيجيتهم نظرا للخسائر الفادحة التي تكبدوها خالل اهلج ترك هذا اهلجوم

 )املرتجم(.

( وهو يوضح ٠٢٢٢ – ٠٢٢5حرب القطاعات الثالثة هو مفهوم صكه اجلنرال األمريكي تشارلز كروالك أثناء قيادته لقوات مشاة البحرية األمريكية ) - 4

لنطاق، وعمليات الطيف املعقد للتحديات التي تواجه مشاة البحرية يف ساحة املعركة احلديثة.  ويعني أنه قد ُيطلب من القوات القيام بعمل عسكري واسع ا

 رضورة تدريب اجليوش احلديثة عىل العمل حلفظ السالم ، ومساعدات إنسانية ضمن نطاق ثالثة أحياء متجاورة. والغرض الرئييس من هذا املفهوم يتمثل يف

ن هلا تداعيات يف الظروف الثالثة يف وقت واحد، وهو ما يتطلب تدريب أدنى املستويات العسكرية عىل مهارات القيادة، ألن ترصفات اجلندي العادي قد تكو

 اسرتاتيجية. )املرتجم(.
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o الرتكيز عىل اهلوية 

تعمل املقاربة التي تركز عىل اهلوية عىل تعبئة وحشد الدعم بناء عىل اهلوية املشرتكة لالنتامء الديني أو  .3٨-٠

العشائري أو القبيل أو للمجموعة العرقية. وبعض احلركات قد تنطلق من امليل نحو اهلوية الدينية واللعب عىل 

ويات األخرى، لذا فإن هذه املقاربة معروفة بني الوتر الديني، إما بصورة منفصلة عن اهلوية أو كجزء من اهل

ويف بعض األحيان تلتحم مع املقاربة عسكرية املنحى. وقد ال يتوافر لدى تنظيم املتمردين  ،املعارصة اتالتمرد

ما تلتحق  غالبااهليكل العسكري/ السيايس املزدوج الذي يتجىل يف مقاربة احلرب الشعبية املمتدة، وإنام 

باإلضافة إىل ما وككل، وجتلب معها اهليكل االجتامعي/ العسكري اخلاص هبا. بحركة املتمردين التجمعات 

 سبق، فإن قادة التمرد حياولون يف الغالب حشد قيادات العشائر والقبائل األخرى لزيادة قوة حركتهم.

o مقاربات مركبة وحتالفات 

من املقاربات املختلفة يف أوقات ُمتلفة،  امزجي املتمردون املعارصون يستخدممثلام حدث بالعراق، قد  .3٢-٠

الظروف السائدة. كام يمكن أن يطبق املتمردون أيضًا مقاربة مركبة تشمل تكتيكات  مزاياتكتيكات تنتهز  يطبقونف

قد ف –وكام هو سائد بالعراق يف الوقت احلايل –مستمدة من مقاربة أو عدة مقاربات أخرى، وباإلضافة إىل ذلك

تنوعة مقاربات ُمتلفة عرب تشكيل حتالفات مهلهلة متى رأت ذلك خيدم مصاحلها، امل املتمردينتستخدم قوات 

رغم أن نفس هذه احلركات قد تتقاتل فيام بينها حتى أثناء االشتباك مع قوات مكافحة التمرد داخل منطقة 

وهذا املوقف يف  –يم فرص بقائه ونفوذهالعمليات. وقد توجد جهات متناحرة متعددة، يسعى كل منها إىل تعظ

هذا الواقع يزيد فمام ال شك فيه أن حد ذاته قد يتكرر أكثر من مرة يف العديد من أنحاء منطقة العمليات املشرتكة. 

العمليات الالزمة لتحقيق  تعقيدفضال عن التي يتعني عىل قوات مكافحة التمرد فهمها، الفسيفساء تعقيد من 

 النرص.

o اب التعبئةسبل وأسب 

تعبئة السكان من أجل احلصول عىل السيطرة السياسية يف  يتمثلداخلية الرب األسايس يف احل نضالالإن  .20-٠

يسعى كل من املتمردين ومكافحيهم إىل تعبئة وحشد الدعم الشعبي لصاحلهم. وحياول كل منهام فوالرشعية. 
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يتمثل مظهران هلذا اجلهد يف فيف الوقت الذي يعمل فيه عىل احلد من الدعم املقدم خلصومه،  النضالدعم ذلك 

 طرق وأسباب التعبئة.

o طرق التعبئة 

 فرد:الهناك مخس طرق ُمتبعة حلشد الدعم الشعبي، وأي مزيج منها قد يعمل عىل حتفيز  .2٠-٠

  .اإلقناع 

  .اإلكراه 

  .رد الفعل جتاه اإلساءات 

  .الدعم األجنبي 

  .الدوافع السياسية 

 

o اإلقناع 

يف أوقات الفوىض، فإن املنافع السياسية، واالجتامعية، واألمنية، واالقتصادية قد تعمل يف الغالب عىل  .24-٠

حث عامة السكان وحتريضهم عىل دعم وتأييد جانب واحد دون اآلخر. وتعترب األيدولوجية والدين من بني 

ستمد الرشعية من موافقة هذه احلالة، تُ  الوسائل التي تستخدم يف اإلقناع، السيام بالنسبة للنخبة والقادة. ففي

 كانتالسكان وتأييدهم، رغم اختالف دوافع كل من القادة ومن يأمترون هبم. ففي العراق عىل سبيل املثال، 

يف نقص اخلدمات  متمثلة حلمل السالح 4002املشكلة التي دفعت بعدد من املقاتلني يف بعض أحياء بغداد عام 

وانقطاع الكهرباء وعدم كفاية خدمات أخرى. وكان مبعث  ،صحي، وتلوث املياه عدم وجود رصفكاألساسية، 

واالحتفاظ  ،عن األهداف العامة حلزب البعث، والتي يتمثل ملخصها يف طرد القوات األمريكية قهم منفصالقل

 بقوة وهيمنة العرب السنة.

o اإلكراه 

نجاح احلكومة. ويف ضغوط املتمردين من إعاقة كن ية متلقد أفرز الرصاع يف العراق أمثلة عديدة عن كيفف .23-٠

 ُتضفى ومن ثمنظر البعض، فإن أي حكومة ال تقدر عىل محاية شعبها البد وأن تتنازل عن حقها يف احلكم. 

الرشعية عىل العنرص الذي يمكنه توفري األمن، وعندئذ يسعى املدنيون للتحالف مع اجلامعات التي تستطيع أن 



 

 

 38 

وأمنهم. ففي بعض املناطق من العراق وأفغانستان، نصبت بعض املليشيات نفسها كضامن تضمن سالمتهم 

 لألمن الامدي للسكان بمعزل عن احلكومة، ويف بعض احلاالت فعلوا ذلك عقب تقويضهم لألمن أوال.

 قد يستخدم املتمردون اإلكراه القرسي من أجل توفري األمن للسكان أو لتخويفهم، وترهيب قوات .22-٠

فخطف أو قتل القادة املحليني أو أفراد عائالهتم هو تكتيك السلبي. األمن الرشعية من تقديم الدعم اإلجيايب أو 

شائع االستخدام من قبل املتمردين لردع السكان عن التعاون مع احلكومة. وتقوم املليشيات يف بعض األحيان 

بإلغاء هذه الضوابط من أجل احلفاظ عىل سيطرهتا عىل  بقطع الوعود بتوفري الضوابط األمنية الالزمة أو التهديد

يتعني عىل حكومة الدولة فعليه بناء سياسية. و ااملدن واملراكز. وتلك املليشيات قد تكون طائفية أو تتبع أحزاب

املضيفة أن تدرك وتزيل اخلطر املوجه إىل السلطة ورشعيتها، والذي متثله املليشيات التي تعمل بمعزل عن 

 (.٠٠3-3، ٠٠4-3 مة. )ُماطر املليشيات مبينة بالفقراتاحلكو

o رد الفعل جتاه اإلساءات 

رغم احلاجة إىل رصامة قوات األمن احلكومية من أجل توفري بيئة آمنة، فإن احلكومة قد تتجاوز األعراف  .25-٠

يتسبب استبدادها يف توليد مقاومة حلكمها. فالبرش الذين يعانون من  قد أو ،إىل شعبها  املحلية املقبولة فتسئ

فاإلساءات من قبل  يردون عىل تلك التجاوزات.إساءة معاملتهم أو قتل معارفهم السيام عىل يد قوات األمن، قد 

قوات األمن والغضب املجتمعي الناتج عن األرضار املبارشة املصاحبة للقتال يمكن أن متثل عوامل تزيد من 

 حدة التمردات.

o الدعم األجنبي  

واألموال الالزمة لبدء أو زيادة حدة  ،والرشعية الدولية ،تستطيع احلكومات األجنبية أن توفر اخلربات .22-٠

، فقد ٠٢٢٢ سبيل املثال، بالرغم من وجود دعم شعبي ضئيل لتجدد الرصاع يف الشيشان عام النزاع. فعىل

استؤنف القتال ألن الداعمني األجانب وأباطرة احلرب امتلكوا األموال الكافية الستئجار جيش من العصابات. 

عد منظامت حمايدة معلنة وتُ  كام جتدر املالحظة أيضا بًأن املنظامت غري احلكومية، حتى تلك التي لدهيا أهداف

وإنسانية، قد تقوم عن قصد أو غري قصد بدعم املتمردين. فعىل سبيل املثال، األموال التي يتم مجعها يف اخلارج من 

 يمكن إعادة توجهيها للجامعات املتمردة. ،أجل أغراض خريية معلن عنها
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o الدوافع السياسية 

املجرمني واملرتزقة، وكذلك جتذب األفراد الذين يستلهمون الشجاعة واإلقدام من رمز  اتالتمرد جتذب .2٩-٠

ثوري أو حمارب مقدس وآخرين ممن يتصورون أنفسهم حماربني يدافعون عن قضية ما. وجتدر مالحظة أن احللول 

ون الذين ينضمون للتمرد املقاتل السياسية قد ال تريض البعض منهم بدرجة كافية إلهناء مشاركتهم يف التمرد. أما

أو قطاع طرق بمجرد انتهاء أعامل القتال ما مل جيدوا الوظائف  لصوصامن أجل الامل فمن املحتمل أن يصريوا 

املالئمة هلم. هذا التصنيف يشمل أيضا االنتهازيني الذين يستغلون غياب األمن لالنخراط يف أنشطة إجرامية تدر 

مثل أعامل االختطاف والرسقة. أما املتطرفون احلقيقيون فمن غري املحتمل أن يربموا  دياعليهم عوائد جمزية اقتصا

 ولذلك، فإنه يتعني قتلهم أو أرسهم. .مصاحلة تؤدي إىل نتيجة أخرى غري التي يسعون للحصول عليها

o القضايا 

وغالبًا ما يسعى قادة إن أي قضية ما هي إال مبدأ أو حركة يستبسل صاحبها يف الدفاع عنها وتأييدها.  .2٨-٠

مل  التيتناقضات الاملتمردين إىل تبني قضايا جذابة ومقنعة من أجل حشد الدعم. وهذه القضايا غالبا ما تنبع عن 

يف أي جمتمع أو ثقافة. وكام هو معتاد، تستند هذه املسائل املعلقة عىل مشكالت حقيقية. ومع ذلك ربام خيلق حُتل 

من كسب املزيد من  يتمكنوناملتمردون نزاعات ومهية باستخدام أساليب الدعاية والتضليل املعلومايت. ومن ثم 

ر تشكيلة متنوعة من القضايا وتكييفها بحيث اختياوعرب  ،الدعم عرب عدم االقتصار عىل قضية واحدة بعينها

 والداعمني هلم. معهم تناسب جمموعات ُمتلفة داخل املجتمع، يتمكن املتمردون من زيادة قاعدة املتعاطفني

يوظف املتمردون عددا من القضايا الراسخة، واالسرتاتيجية، والطارئة، واملحلية، سواء عرب إضافتها أو  .2٢-٠

نارة، حيث جيتذبوا املؤيدين عرب اللعب والسالظروف. وغالبًا ما يتبع القادة مقاربة الطعم  حذفها حسبام تقتيض

عىل وتر املظامل املحلية، وعندئذ يغوون أتباعهم لالشرتاك يف احلركة األوسع. وبدون قضية جذابة، قد ال يتمكن 

ويساعد عىل هتيئة األجواء  ،األمهيةاختيار القضية بكل عناية وحرص أمر بالغ فأي مترد من احلفاظ عىل نفسه، 

لظهور حركة ناشئة تستند إىل قاعدة دعم صلبة ألجل طويل، علام بأن القضايا املثالية جتذب معظم الناس بينام ينفر 

 التمرد جتاوزها وتلطيفها. مكافحة قوات ستطيعتمنها أقل القليل، وبطبيعتها ال 
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يستطيع املتمردون املحتملون استغالل عدد من القضايا املحتملة. فأي دولة حتكمها مجاعة صغرية دون  .50-٠

أي مشاركة شعبية واسعة النطاق ستوفر بذلك قضية سياسية للمتمردين، كام يمكن ألي جمموعات اجتامعية ذات 

أن تدعم  -أو دينية أو نخب صغرية عرب تصنيفاهتا الداخلية، سواء كانت عرقية -اهتاممات معينة أو مقهورة 

يف نطاق ضيق. فالظلم االقتصادي قد يؤدي إىل اشعال  املظامل الواقعة عليها قضايا أوسع نطاقا كرد فعل عىل 

فعىل سبيل  .حقيقي أو متصور عرقياضطهاد عنرصي أو  مثلام حيدث يف حالة وجودجذوة اضطرابات ثورية. 

يون التهديدات واملضايقات التي تصدر ضد عقيدهتم الدينية من قبل اآلخرين املثال، يستخدم املتطرفون اإلسالم

من أجل تعبئة وحشد الدعم الالزم لتمردهم، ولتربير التكتيكيات اإلرهابية. وكام الحظنا سابقا، فإن دعاية 

 املتمردين الفعالة يمكن أن حتول املشكلة املصطنعة إىل مشكلة حقيقية.

 االستيالء عىلرضبة قوية للغاية ألي مترد وذلك عرب  توجهيمكن أن  لتمرد الامهرةقوات مكافحة ا إن .5٠-٠

 قوات مكافحةا هواجهالتي تما يثريون قضايا متعددة، بيد أن ذلك جيعل التحديات  غالبافاملتمردون  قضيته.

التمرد أكثر صعوبة. ويف هناية األمر، فإن أي عملية مكافحة مترد ناجحة ينبغي أن تعالج املظامل الرشعية التي 

كون هذه املظامل ُمتلفَة حسب كل منطقة حملية، ويف هذه تيستخدمها املتمردون يف حشد الدعم الشعبي. وَقد 

 احلالة يستلزم األمر االستعانة بمجموعة معقدة من احللول.

o تعبئة وحشد املوارد 

يلجأ املتمردون إىل أساليب من قبيل حرب العصابات واإلرهاب ألسباب عديدة، قد تشمل النقص يف  .54-٠

مقارنة باحلكومة، ويف بعض احلاالت، تدفعهم  نسبيااملوارد املحدودة باإلضافة إىل القوى البرشية أو التنظيم، 

من أجل تقوية ودعم جمهوداهتم بحشد وتعبئة القوة وطبيعة ثقافتهم إىل استخدام مقاربة غري مبارشة يف النزاع. 

 البرشية. ولتقوية وتعزيز جهودهم حيتاج املتمردون األموال واإلمدادات واألسلحة.

ىل مصادرها، مما إاية، ويف بعض األجزاء من العامل يصعب الوصول للغ ةمهمفهي األسلحة خصوصا أما  .53-٠

ألسلحة يف كثري من من ا، ومن ناحية أخرى لسوء احلظ، تتوفر مصادر وكميات هائلة اتقد جيهض التمرد

األماكن، وباألخص يف املناطق األكثر عنفا عرب العامل. ومن املرجح أن تصبح املتفجرات مثل األلغام والعبوات 

-3 املؤقت الناسفة املصنعة يدويا من ضمن األسلحة الشائع استخدامها من قبل املتمردين. )انظر: دليل امليدان

(. كام حملياللمزيد من املعلومات عن أجهزة التفجري املصنعة  0٠. ٠٩-3ونرشة مشاة البحرية ،٠٠٢، ص32
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ية أو غري قانونية أو من مصادر أجنبية. يمكن أن حيصل املتمردين عىل أسلحة من خالل عقد صفقات رشاء قانون

والتكتيك املعتاد هو االستيالء عىل أسلحة القوات احلكومية، لذا فإن قوات مكافحة التمرد الامهرة تقطع تدفق 

 هذه األسلحة إىل مناطق العمليات، وتعمل عىل التخلص من مصادرها.

من أجل  أيضارشاء األسلحة للمتمردين ولكن  يف غاية األمهية ليس فقط من أجل أمراتعترب األموال  .52-٠

ولني. ويمكن احلصول عىل األموال واإلمدادات الالزمة من املسئسداد رواتب املجندين ورشوة الفاسدين من 

مصادر عديدة. مثل احلصول عليها عرب الداعم األجنبي، والداعمني املحليني أو من املنظامت الدولية التي يمكن 

والتربعات، ويف بعض األحيان يتم عقد صفقات رشعية من أجل توفري التمويل الالزم، ويف قدم اإلعانات تأن 

املصادرة أو الرضائب، أما املصدر اآلخر والشائع من مصادر  يفرضوناملناطق التي يتحكم فيها املتمردون، قد 

 التمويل فهو النشاط اإلجرامي.

o التمرد واجلريمة 

يؤثر التمويل بصورة كبرية عىل خصائص ونقاط ضعف التمرد، حيث أن املقاربة التي يستخدمها  .55-٠

املتمردون تقرر االحتياجات أو املتطلبات اخلاصة باحلركة، كام أن مقاربات احلرب الشعبية الطويلة تؤكد عىل 

إليها من أجل البناء واحلفاظ عىل  رضورة تعبئة وحشد اجلامهري الغفرية، وهو ما يتطلب توافر موارد ضخمة حُيتاج

حكومة الظل. وباملقارنة، فإن املقاربة العسكرية التي تركز عىل العمل العسكري، تتطلب فقط موارد الزمة 

 مرية أو التي تتبنى العمل يف املناطق احلرضية تتطلب دعام ًأقل بكثري.التآإلدامة احلمالت العسكرية، بينام املقاربة 

املتمردين إىل بناء عالقات وثيقة مع عصابات اجلريمة املنظمة أو  الدعمتدفع متطلبات  غالبًا ما .52-٠

جني األرباح الطائلة وجتنب التكاليف واملصاعب املواكبة لتأمني فاالنخراط بأنفسهم يف النشاط اإلجرامي. 

للمتمردين. كام أن فرض الرضائب عىل أي قاعدة مجاهريية  جذابا القانوين أمراعل النشاط غري جيالدعم اخلارجي 

وهتريب  ،ما يدر عوائد ضئيلة ال تذكر. وباملقابل فإن عمليات االختطاف، واالبتزاز، والسطو عىل البنوك غالبا

تدر دخوال جمزية للغاية. وعمليات حركة فارك  –أنشطة مفضلة لدى املتمردين  ةوهي أربع –املخدرات

ما يصل إمجايل األرباح التي جتنيها من عمليات االختطاف الفردي إىل ماليني  فغالباترشح هذا األمر: الكولومبية 

الدوالرات. أما بالنسبة للحزب الاموي الشيوعي يف نيبال، فقد ثبت أن فرض الرضيبة بشكل مبارش عىل قاعدته 

مثل عمليات  الثوريةباية الرضائب األخرى جلاجلامهريية يأيت يف املرتبة الثانية بعد ُمتلف األشكال اإلجرامية 
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لحصول عىل أرباح ضخمة من استثامرات صغرية لاالبتزاز واالختطاف. وحتتل املخدرات أعىل قائمة احتامالت 

 نسبيا.

ويف التسعينيات، ُسئل املتمردون يف سورينام، وأمريكا اجلنوبية عن سبب بيعهم الذهب بنصف سعر السوق، 

اح الرسيعة تقدم التمويل الالزم لالستثامر يف جتارة املخدرات، والتي يمكنهم من خالهلا فأجابوا بأن األرب

احلصول عىل املزيد من األموال احلقيقية. وباملثل فإن الدول املفككة أو التي يف طريقها للتفكك والغنية باملوارد 

مناطق جمزية للغاية ومربحة للنشاط الطبيعية مثل النفط أو اخلشخاش )الامدة األولية لتصنيع اهلريوين( هي 

اإلجرامي. أما حالة التفكك التي قد تعانيها أي دولة من جراء التغري العنيف يف النظام، فهي تشجع النشاط 

 اإلجرامي بسبب اهنيار النظامني القانوين والقضائي، واألنظمة اجلنائية املتبعة.

تغيري إطارها  املتمردينإن ختصيص األوقات االستثنائية واجلهد اهلائل يف مجع األموال يتطلب من حركة  .5٩-٠

يف جوهر  تدخلما  غالبااأليديولوجي أو عملها املسلح عرب وقت قصري، ففي احلقيقة إن طريقة مجع األموال 

ومجاعة فارك يف كولومبيا، فاألول النقاش حول توصيف احلركات كام يف نموذج اجليش اجلمهوري االيرلندي 

فقد  الثانية،أما  األيديولوجية.يف مجيع أشكال اجلريمة لعدة سنوات، بينام ظل ملتزمًا بأهدافه  متورطاكان 

يف التاريخ، ولكنها تواصل مطالبتها  ذاتياأغنى مجاعة متمردة مكتفية  املخدراتأصبحت عرب ضلوعها يف جتارة 

فقد أطلق النقاد يف  مطالباهتا السابقة، اللينينية. وبرغم -واالجتامعية أو الامركسية  1ريةبتحقيق الغايات البوليفا

 .إرهابيو املخدراتاآلونة األخرية عليها اسم 

وحدث هذا يف الوقت الذي  إجرامية.إىل ارتكاب عمليات  اتعرب التاريخ، انحدرت العديد من التمرد .5٨-٠

نه إحيث  فيه،مرغوبا  أمراتفككت فيه احلركات األوىل، أما العنارص الباقية فقد تفرقت. هذا التفكك يعترب 

ذات سامت  ما تكون يستبدل تنظيامت خطرية وأيديولوجية ملهمة بأخرى أقل خطورة ذات تكوين مشتت، وغالبا

أما الثاين فيدخل يف نطاق سيادة القانون والنظام، وهذا ينبغي أال يفرس  ،أمنيا هتديداغري مستقيمة. فاألول يمثل 

وتستعد بالطبع عىل أنه استهانة وتقليل من القدرة العسكرية التسليحية هلذا التهديد املوجه إىل القانون والنظام. 

                                                           

التيني قاد حترر العديد من دول أمريكا اجلنوبية من االستعامر اإلسباين يف القرن التاسع  (، وهو سيايس وعسكري٠٨30-٠٩٨3نسبة إىل سيمون بوليفار) - ٠

 عرش، وتوىل رئاسة فنزويال ،وكولومبيا، وبريو، وبوليفيا )املرتجم(.
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ومن يف التخلص من التمرد أن املقاربة املثالية تتمثل  وتدركملواجهة هذا التفكك، قوات مكافحة التمرد الناجحة 

 هتديدات إجرامية قد تنجم عن التخلص منه. أي

o عنارص التمرد 

تتخذ أشكاال عديدة، فإن معظمها يشرتك يف بعض اخلصائص العامة، فتنظيم  اتبالرغم من أن التمرد .5٢-٠

 املتمردين عادة ما يتكون من مخسة عنارص هي:

  .قادة احلركة 

   (.بام يف ذلك املليشياتاملقاتلون )القوات الرئيسية، واإلقليمية، واملحلية 

   ُطلق عليهم املناضلون أو احلزبيون(.الكادر السيايس )ي 

  .)العنارص املساعدة )وهم األتباع النشطون الذين يقدمون خدمات الدعم املهمة 

  .)القاعدة اجلامهريية )كتلة األعضاء 

عنرص بالنسبة للحركة ككل عىل املقاربة االسرتاتيجية التي تتبناها هذه احلركة، فاملقاربة  تعتمد نسبة كل .20-٠

للمقاتلني أو القاعدة اجلامهريية. أما احلركات ذات املنحى العسكري فإهنا تقلل من  كبرياال تعري اهتاممًا  ةمريالتآ

وتؤكد عىل أن التحرك العسكري يعمل عىل جلب الدعم الشعبي. أما مقاربة احلرب  ،شأن الكادر السيايس

إذا ما أزيلت الدولة، فستعمل العنارص علنا أمام الناس، أما إذا ظلت الدولة حمتفظة فإهنا أكثر تعقيدا، ألنه الشعبية 

 يحتفظون بوجودهم الرسي.سبوجودها باستمرار أو بصورة متقطعة، فعندئذ 

o  احلركةقادة 

هنم كوادر الفكر واملخططون. وعادة ما إحيدد قادة احلركة االجتاه االسرتاتيجي حلركة التمرد، حيث  .2٠-٠

، قد حيتفظ اتوقوة أفكارهم الثورية. ويف بعض التمرد ،وسحر كاريزميتهم ،يامرسون القيادة عرب قوة شخصيتهم

 والعشائرية.هؤالء بمناصبهم عرب سلطتهم الدينية والقبلية 

o املقاتلون 

ما  وغالبا( يف القتال الفعيل ويوفرون األمن، جنود املشاةيشتبك املقاتلون )ويطلق عليهم أحيانًا لفظ  .24-٠

ويلتبس عليه األمر ليظن بأهنم احلركة نفسها، بيد أهنم يتواجدون فقط من أجل دعم األجندة  ،خيطئ البعض
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يف  نفوذها ونبسطياملقاتلون حكومة الظل و وحيميالسياسية للحركة وإلحكام سيطرهتا عىل الصعيد املحيل. 

إذا ما قامت حركة التمرد بإقامة مثل هذه املؤسسة. كام أهنم يعملون عىل محاية معسكرات التدريب  حال

 قاتلني األجانب واملحليني.والشبكات التي تعمل عىل تسهيل تدفق التمويل الالزم، والتعليامت، وامل

o الكادر السيايس 

ضالعون بنشاط يف الكفاح من أجل حتقيق أهداف  فعليالتمرد، فهم لالقلب  السيايس يشكل الكادر .23-٠

اعتامدهم كحزب رسمي لالستفادة من أمهيتهم السياسية. وينفذ الكادر التعليامت  أيضااملتمردين، كام جيوز 

واإلجراءات التي يمليها قادة احلركة. أما حركات التمرد احلديثة غري الشيوعية فإهنا نادرا ما تستخدم لفظ 

ومع ذلك تتضمن هذه احلركات عادة جمموعة تقوم بأداء كافة الوظائف املامثلة. وباإلضافة إىل ذلك،  كادرال

 فإن احلركات التي تقوم عىل أساس التطرف الديني عادة ما تشتمل عىل مستشارين روحيني ودينيني بني كوادرها.

األنشطة من أجل إرضاء اجلامهري، وينسبون  قيم الكادر املظامل يف املناطق املحلية، وينفذون العديد منيُ  .22-٠

التمرد، تصبح األفعال أكثر أمهية من أجل حتقيق الشعارات التي  نضجاحللول التي طرحوها إىل التمرد. وكلام 

ينادون هبا، وجلعلها ذات معنى بالنسبة للسكان. أما القضايا االجتامعية الضخمة، مثل التواجد األجنبي، فإهنا 

ن املتمردين قد يلقون اللوم عىل هذه القضايا، متهمني إياها بالتسبب يف إشطني السياسيني حيث تسهل عمل النا

ومنع إعادة التعمري القومي عقب النزاع )من أجل  ،عد تدمري البريوقراطية احلكوميةويُ املشاكل احلياتية الصغرية. 

يستخدمها املتمردون بكثرة.  التي شائعةالتكتيكات ال من بث الفوىض وقطع الروابط الرشعية مع السكان(

 واالضطالع بوظائفها يف حكومة الظل. ،وبمرور الزمن، قد يلجأ الكادر إىل استبدال البريوقراطية احلكومية

o العنارص املساعدة 

خدمات دعم هامة، وال يشاركون يف  يقدمونإن العنارص املساعدة هم املتعاطفون النشطون الذين  25-٠

 يقومون بام ييل: عمليات القتال، وقد

  .توفري املنازل اآلمنة 

  .ختزين األسلحة واإلمدادات 

  .العمل كمراسلني 
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  االستخبارات السلبية. مجع 

   التمرد. قوات مكافحةإطالق إنذار مبكر عن حتركات 

  .توفري التمويل من مصادر رشعية وغري رشعية 

  .توفري املستندات املزورة أو املرسوقة، والتعرف إىل الداعمني املحتملني والتواصل معهم 

 

o القاعدة اجلامهريية 

ما يكون أعضاء هذه  وغالبا، وعامة الناس الداعمني. املتمردينتتكون القاعدة اجلامهريية من أتباع حركة  .22-٠

التي تركز  اتالقاعدة جمندين يقوم الكادر بتلقينهم. بينام يف العديد من املواقف السياسية املشحونة أو يف التمرد

فقد يستمر أعضاء القاعدة اجلامهريية يف مناصبهم العادية  .رضوريا النشط مثل هذا السعيعىل اهلوية، ال يكون 

نجد من يف اخلفاء من أجل العمل بحركة التمرد. كام يمكن أيضًا أن  العديدون شيعي ،ويف نفس الوقتباملجتمع. 

عىل سبيل املثال، عادة ما يبدأ املقاتلون كأعضاء يف و التمرد.ضمن  كامل دوامبللحصول عىل وظائف  يسعى

هلا، فإن هذه األدوار يصعب حتديدها  تكزاالتي تتخذ القبيلة أو العشرية مر اتالقاعدة اجلامهريية، أما يف التمرد

ووصفها بدقة. وال يوجد كادر حمدد وواضح يف هذه احلركات، وينقسم األفراد فيام بني فئة املقاتلني، وفئة 

 العنارص املساعدة، وفئة األتباع حسبام يتطلب األمر.

o توظيف العنارص 

تحويل األفراد واملجموعات املجندة إىل قوة لة . يوفر قادة احلركة املهارات التنظيمية واإلدارية املطلوب2٩-٠

فعالة من أجل تنفيذ عمل سيايس مسلح. وتكون النتيجة عبارة عن سباق حلشد املوارد وتنمية القوة. وال يوجد 

أن  املخططونمستوى من القوة يمكنه أن يضمن حتقيق النرص ألي من الطرفني. فأثناء النزاعات السابقة، افرتض 

من املتمردين  عنرصرجالً إىل كل  ٠5أو  ٠0إىل حوايل  لية املشاركة يف قمع التمرد كانت حتتاج العنارص القتا

. بيد أنه ما من نسبة حمددة سلفا عن القوات الصديقة إىل مقاتيل العدو ٠لتحقيق تفوق عددي يضمن حتقيق الفوز

ظروف البيئة العملياتية واملقاربات التي يستخدمها كل من ف مكافحة التمرد.ق النجاح يف حتقيمكنها أن تؤكد 

                                                           

ة العسكرية عىل األرض: جون.مكجراث، األحذي  -٠5٩(،ص ٠٢٨2أندرو كربينيفيتش، اجليش وفيتنام )بالتيمور: مطبوعات جامعة جونز هوبكينز،  - ٠

(،  4002)فورت ليفنورث، كنساس مطبوعات معهد الدراسات احلربية،  ٠2كثافة القوات يف عمليات مكافحة التمرد، احلرب العاملية عىل اإلرهاب، الورقة 

 .٠ص
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املتمردون تتنوع بدرجة هائلة. لذا فإن أفضل مقياس ملتطلبات القوة هو كثافة القوات، أي نسبة قوات األمن )بام 

يف ذلك القوات العسكرية وقوات الرشطة التابعة للدولة املضيفة باإلضافة إىل اجلهات األجنبية القائمة عىل 

فردا من مكافحي  45إىل  40حة التمرد( إىل املواطنني. فمعظم توصيات الكثافة تقع يف نطاق مداه من مكاف

فردا من مكافحي التمرد  40ما ينظر إىل وجود  وغالبا العمليات.من املقيمني بمنطقة  مواطن ٠000التمرد لكل 

يذ عمليات مكافحة التمرد بفاعلية، ومع مواطن عىل أنه احلد األدنى من كثافة القوات املطلوبة لتنف ٠000لكل 

 عىل طبيعة املوقف. تعتمدذلك، فإن هذه احلسابات 

ذاته، كام هو سائد يف أي نزاع، فإن حجم القوة املطلوبة هلزيمة التمرد والتغلب عليه تعتمد عىل املوقف و. 2٨-٠

االحتفاظ بنظام واسع  مناط هباه التمرد بكثافة يف القوة البرشية ألن قوات مكافحةتفظ ومع ذلك ينبغي أن حت

مقاربات  تستخدمالتمرد أن  مكافحة قوات وعالوة عىل ذلك فينبغي عىل املنطقة.النطاق وأمن يغطي مجيع أنحاء 

استقطاب العنارص املساعدة للتمرد عرب  جيريُمتلفة للتصدي لكل عنرص من التمرد. فعىل سبيل املثال، قد 

 اإلصالحات االقتصادية أو السياسية، بينام ينبغي يف معظم احلاالت قتل أو أرس املقاتلني األصوليني.

o ديناميكية التمرد 

 بموجب عدد من الديناميكيات الشائعة: ات. تتشكل التمرد2٢-٠

  .القيادة 

  .األهداف 

  .األيديولوجيا والرسدية القصصية 

  .البيئة واجلغرافيا 

  .الدعم اخلارجي واملالذات 

  .اإلعداد والتوقيت 

مجيع ما سبق يعمل عىل تشكيل اإلطار العام الذي يمكن استخدامه يف تقييم نقاط القوة والضعف للتمرد، وبرغم 

الكامل أن هذه اآلليات يمكن فحصها بصورة منفصلة، فإن دراسة تفاعلها أمر يف غاية الرضورة من أجل الفهم 

 للتمرد.
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التمرد النموذج  قوات مكافحة ددإذ حت. يؤثر تفاعل هذه الديناميكيات عىل مقاربة وتنظيم التمرد. ٩0-٠

تغريه. فعىل سبيل املثال، يؤسس املتمردون الذين  يف حالتقييمه  وتعدلالتنظيمي الذي تكونه هذه الديناميكيات، 

الذين يتبنون  املتمردينيعملون يف املناطق احلرضية تنظيامت صغرية ومتامسكة ورسية، وعىل النقيض، فإن 

اسرتاتيجية ذات منحى عسكري، غالبا ما يعملون يف بيئة ريفية، ويستغلون الدعم الدويل عىل أكرب نطاق ممكن. 

 وتنظيمهم. مقاربتهمملوقع أو حجم الدعم اخلارجي قد يدفع املتمردين إىل تعديل والتغيري يف ا

o القيادة 

. إن القيادة أمر حيوي ألي مترد. فالتمرد ليس حركة عنف عشوائي، وعادة ما يتم توجيهه وتركيز عنفه من ٩٠-٠

اقبة، والتوجيه، واإلرشاد، أجل حتقيق هدف سيايس منشود. وحيتاج التمرد إىل القيادة كي تقدم له الرؤية الث

والتنسيق، والتامسك التنظيمي. وعادة ما يقوم قادة التمرد الناجحون بتعريف اجلامهري بقضيتهم من أجل كسب 

الدعم الشعبي. وتتمثل أهم املهام التي يقوم هبا القائد يف تدمري الروابط بني اجلامهري واحلكومة من أجل تأسيس 

وعالقاهتم  ،ونشأهتم العائلية ،وخلفيتهم ،يساهم مستوى القادة التعليميمصداقية للحركة املتمردة. و

 وخرباهتم عىل قدرهتم يف تنظيم وإهلام العنارص التي يتشكل منها التمرد. ،االجتامعية

 عىل القوة والنفوذ، وهناك آخرون تبنوا احلضاراتإىل الصدام بني  املتمردينبعض حركات  . متتد جذور٩4-٠

املنشقة قدم عنارص النخبة تني، احلال. ويف كال ةالسياسي شكال القطيعةشكال من أبداية وبشكل ملموس ال من

بديلة لألوضاع القائمة. وبينام تنمو حركتهم، يقرر القادة أي مقاربة سيستخدموهنا. إن مستوى ال  مقرتحات

مركزية املبالغ فيها جتعل من فالالتية. غ هيكل حركة التمرد وإجراءاهتا العملياوالسلطة يصوولية املسئمركزية 

النادر أن تعمل احلركة كوحدة متامسكة، ولكنها تكون قادرة عىل إحداث خسائر وأرضار هائلة. كام يصعب عىل 

الشبكات املفككة أن تتمكن من بناء حكومة ظل ناجحة وقادرة عىل الصمود، ومن ثم يصعب عليها أيضا 

حتى و الفوىض.فإنه يصعب للغاية تدمريها، ويمكنها بذلك أن تواصل نرش  احلصول عىل قوة سياسية. ومع ذلك

التي  الدولالذي يمكنها من تعطيل معظم و ،تقوم بالقليل من التنسيق قد ا، فإهنااهتعندما يتم احلط من قدر

 .تتعرض لذلك

غالبًا ما تقودها شخصيات  التمرداتأساس اهلوية، وهذه  املعارصة تقوم عىل ات. إن العديد من التمرد٩3-٠

مثلام يالحظ يف مترد حركة دار  تقليدية مشهورة، مثل شيوخ القبائل، وأمراء احلروب املحليني، أو القادة الدينيني
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ما تكون لدهيا سلطة كافية غالبا . فالشخصيات والرموز التقليدية ٠٢2٠و ٠٢2٨عام  ٠اإلسالم اإلندونيسية

يف املناطق الريفية. ويمكن هزيمة التمردات التي  خصوصاد. وهذه حقيقة تتضح متكنها بمفردها من قيادة التمر

أما يف احلاالت األخرى، فالبد  ولة.املسئترتكز عىل اهلوية يف بعض احلاالت عرب ضم الشخصية الرمزية التقليدية 

طاع استقطاب أي قائد إن التحديد الدقيق لام إذا كان يف املستومن تلويث سمعة هذه الرموز أو القضاء عليهم. 

ن املحاولة التي تبوء بالفشل الستقطاب أي رموز تقليدية قد تأيت بنتائج عكسية إذا ما إأمر يف غاية األمهية، حيث 

التمرد. كام أن رفضهم لالنضامم قد يعمل عىل تقوية موقفهم حيث  قوات مكافحةاختار هؤالء القادة معارضة 

  املتمردين.حيرزون مزيدا من القوة والنفوذ بني

o األهداف 

. إن التحليل الفعال ألي مترد يتطلب حتديد أهدافه االسرتاتيجية والعملية والتكتيكية. فاهلدف ٩2-٠

االسرتاتيجي هو بناء احلكومة التي يرغب فيها املتمردون. أما األهداف العملية فهي تلك األهداف التي يسعى 

وإقامة حكومتهم املطلوبة. أما األهداف التكتيكية فهي  ،احلكومةلتحقيقها املتمردون من أجل تدمري رشعية 

ن هذه األهداف قد تكون نفسية أو بدنية. واملثال عىل اهلدف النفيس إاألهداف املبارشة ألفعال املتمردين، حيث 

ثاله هو تدمري هو عدم التشجيع عىل تقديم الدعم إىل احلكومة عرب اغتيال املسؤولني املحليني، أما اهلدف البدين فم

وذلك عرب إحلاق الرضر هبا أو االستيالء عىل املباين األساسية. وغالبا ما يتم  ،كافة املؤسسات اخلدمية احلكومية

قوم هبا ي. ويف الواقع، عادة ما يكون جلميع الترصفات التكتيكية التي أكربربط مثل هذه األعامل التكتيكية بغرض 

 اسرتاتيجية.أثريات ت التمرد وقوات مكافحةاملتمردون 

o األيديولوجيا والرسدية القصصية 

. إن األفكار هي عامل حمفز ألنشطة املتمردين، حيث تستطيع  التمردات حشد واستقطاب املجندين ٩5-٠

)تشمل الدين أو أي حمددات ثقافية أخرى(. ويضم  وحشد الدعم الشعبي من خالل اجلاذبية األيديولوجية

املجندون املرتقبون أفرادا يستجيبون بالفعل إىل رسالة أن الغرب يسيطر عىل منطقتهم عرب حكومات تقودها 

                                                           

، أعلن ٠٢2٨ولندي، وعقب استقالل إندونيسيا عام تأسست حركة دار اإلسالم عىل يد كارتو سويريو الذي شارك يف اجلهاد بإندونيسيا ضد االستعامر اهل - ٠

عاما، انتهت بإلقاء  ٠3، ليخوض مع مجاعته "دار اإلسالم" مواجهات مع اجليش اإلندونييس ملدة ٠٢2٢تأسيس )دولة إندونيسيا اإلسالمية( يف أغسطس 

 )املرتجم(.٠٢24القبض عليه وإعدامه عام 



 

 

 49 

 ،الغضب ضد الغرب، وتزود أعضاءها هبوية املتمرديندمى، ومن خالل وكالءه املحليني. وتوجه مجاعات 

ضافة إىل أمن مادي، واقتصادي، ونفيس. وتعمل أيديولوجية احلركة عىل تفسري وحميط اجتامعي باإل وغرض،

وتقدم هلم وسائل لعالج تلك العلل. كام أن معظم األيديولوجيات القوية ترضب عىل أوتار  ،الصعوبات ألتباعها

دين، والرغبة يف التي تركز عىل ال االهتاممات: األهداف تلكاألمثلة عىل  وتشمل العامة.املشاعر الدفينة لدى 

حتقيق العدالة، والطموحات اإلثنية، والتحرر من االحتالل األجنبي. كام تقدم األيديولوجيا إطارا يشمل 

 املفردات اللغوية والتصنيفات التحليلية التي يدرك األتباع من خالهلا مواقفهم.

لتعبري عنها هي الرسدية القصصية.  . إن اآللية املركزية التي يمكن من خالهلا استيعاب األيديولوجيات وا٩2-٠

متثيل اهلوية السيام اهلوية اجلامعية للكتل والطوائف  عربهافالرسدية عبارة عن ُمطط مصاغ عىل شكل قصة يتم 

، والعنارص القبلية. وتدور هذه احلكايات عن تاريخ املجموعة مزودة إياهم بنامذج االثنيةالدينية، والتجمعات 

نتائج، وغالبا ما متثل هذه القصص أو احلكايات املرتكز جلميع االسرتاتيجيات واألعامل، تربط بني األحداث وال

. وتعمل تنظيامت املتمردين مثل تنظيم القاعدة، عىل استخدام هذا أيضاوكذلك تساهم يف تفسري نوايا اآلخرين 

الرسدية القصصية التي  ففي ،األسلوب القصيص الرسدي برباعة يف تطوير وترسيخ أيديولوجيات جتسد الرشعية

 ،تروجها القاعدة عىل سبيل املثال، يمثل أسامة بن الدن نفسه عىل أنه رجل نقي طاهر يعيش يف جبال أفغانستان

ن للتاريخ اإلسالمي وينوبون ممثلوبن الدن وأتباعه أهنم اوحيشد ويلهم أتباعه، كام يعاقب الكفار. ويدور يف ُميلة 

األمة )العامل اإلسالمي( من الضياع والوقوع يف اهلاوية، وأهنم يقودون األمة املسلمة عن اخللفاء الذين سينقذون 

)إهليا( عرب اجلهاد أي  لتحقيق النرص املحتم عىل االمربيالية الغربية. وأنه يمكنهم جتديد اإلسالم سياسيا والهوتيا

 )احلرب املقدسة( فقط حسب تعريفهم.

عىل نموذج الدول القومية، فقد ظهرت العديد من التمردات العاملية.  . رغم أن معظم التمردات اقترصت٩٩-٠

وباملثل فإن القوى اخلارجية قد حاولت أن حتدث أو توجد اضطرابات عامة عرب التنسيق بني حركات التمرد 

أن تزيد  ضاأيالوطنية املحلية من أجل إضفاء صفة العاملية عليها. وحتاول األنشطة املستمرة التي تقوم هبا القاعدة 

القادة عىل املستوى  ويتصدىمن مستوى االنتامء الديني من أجل بناء ودعم جمموعة متنوعة من التمردات. 

الوكاالت احلكومية األخرى بينام  املشرتكة التابعة هلم.لعنارص العابرة للحدود داخل مناطق العمليات لالعمليايت 

 ملواجهة مثل هذه التهديدات. الوطنية االسرتاتيجية االستجابة عىل مستوىاملستوى يتعاملون  ولون رفيعوواملسئ
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يف شكل  حركتهااملفاهيم الدينية من أجل تصوير  املتمردينما توظف مجاعات فغالبا ، سابقا. وكام لوحظ ٩٨-٠

اجليش اجلمهوري  استخدمالسياسية املنشودة. فعىل سبيل املثال،  أهدافهاتحقيق ل أتباعهاإجيايب، وحشد 

وبصورة متكررة صور الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يف مجيع منشوراته وإعالناته، رغم أن  ،االيرلندي املؤقت

من أعضائه مل يكونوا من املتدينني الكاثوليك. ويف حاالت األخرى، فإن األيديولوجية الدينية قد  اكبري اعدد

تمردة، وهذه هي احلالة الظاهرة يف مسعى تنظيم القاعدة "إلعادة لألهداف السياسية للجامعة امل مصدراتكون 

اخلالفة صورة إجيابية عن العرص الذهبي  متثلإقامة دولة اخلالفة اإلسالمية"، فبالنسبة لعدد كبري من املسلمني، 

ألغلبية ا قطاع منللحضارة اإلسالمية. وهذه الصورة تعمل عىل تعبئة وحشد الدعم لتنظيم القاعدة بني صفوف 

يف الوقت الذي خيفي فيه التنظيم تفاصيل أهدافه، ويف احلقيقة فإن قادة القاعدة أنفسهم  ،املسلمة التقليدية

يف  4004بيل عام قيتصورون "اخلالفة اجلديدة" كدولة استبدادية شمولية تشبه نظام طالبان الذي كان سائدا 

 أفغانستان.

، مثل غريهم من  الراديكاليني العلامنيني وبعض الامركسيني، دينياطرفني ما يكون لدى املتمردين املت غالبا. ٩٢-٠

حيث أهنم متصلبون أيديولوجيا وعنيدون، ويسعون إىل السيطرة عىل األفكار اخلاصة باألفراد  ،نظرة عاملية شاملة

املنضمني إليهم، وعىل تعبرياهتم وسلوكياهتم. كام أهنم يسعون إىل السلطة ويصدقون أنفسهم بأهنم أنقياء 

فعىل  بأهنم أعداء. بشكل كاف أولئك الذين يعتربوهنم غري متدينني دينياما يسم املتطرفني  وغالباأيديولوجيا. 

اجلامعات املتطرفة مثل القاعدة بصفة روتينية الطوائف اإلسالمية التي ال تتامشى مع عقيدهتا  هتاجمسبيل املثال، 

الدينية. فاإليامن بأيديولوجية متطرفة يعمل عىل تقوية إرادة املؤمنني، بل ويعمل عىل تأكيد الفكرة الشائعة بني 

غري  أهدافهالتحقيق  مناسباية املتطرفة العابرة للحدود، بأن استخدام الوسائل دون قيود يعد األوساط اإلرهاب

االستشهاد، تؤكد عىل أن  ثقافة تتبعاملحدودة يف أغلب األحيان. وإن بعض األيديولوجيات، مثل تلك التي 

 يحظى بالثواب.استخدام مثل هذه األساليب س

ام هو لمن أجل شن محلة ناجحة ملكافحة التمرد، كام أن األفكار األمريكية . إن املعرفة الثقافية رضورية ٨0-٠

ما  غالبا، فإن األفراد يف املجتمعات األخرى النقيض متاماعادي أو منطقي غري شائعة عىل الصعيد العاملي. وعىل 

ُمتلفة عن املنطق، والسلوك املناسب، ومستوى االلتزام الديني، واملعايري واألعراف اخلاصة  أفكاراتكون لدهيم 

ألي من أفراد  وطبيعيا عادياباجلنس. وهكذا، فإن ما يظهر وكأنه غري طبيعي أو غريب ألي مراقب دويل قد يبدو 



 

 

 51 

، السيام القادة، واملخططون، وقادة وهلذا السبب، يتعني عىل مجيع املسؤولني عن مكافحة التمرد املجتمعات.هذه 

 الوحدات الصغرى، بذل املزيد من اجلهد لتجنب فرض ُمثلهم عن احلياة الطبيعية عىل أي مشكلة ثقافية أجنبية.

أن تغيري أفكار أعدائهم األيديولوجيني أو اخضاعهم، أو القضاء عليهم  دينيا. يعتقد العديد من املتطرفني ٨٠-٠

ما يرغب املتطرفون واإلرهابيون يف استخدام أي وسيلة، حتى ولو كان العنف ذاته ضد  وغالبا حتمي.هو أمر 

تحقيق غاياهتم بطرق نفعية تستند لأتباعهم، من أجل تنفيذ أهدافهم السياسية. وبرغم ذلك، فإهنم غالبا ما يسعون 

ل ثورة عاملية، فبعضهم يسعى عىل افرتاضات واقعية. فال يقاتل مجيع املتمردين أو اإلرهابيني املسلمني من أج

لتحقيق أهداف إقليمية، مثل إقامة عراق خاضع للعرب السنة، أو استبدال إرسائيل بدولة فلسطينية عربية. كام 

واملشاركة يف  ،تسعى  اجلامعات العسكرية ذات الصبغة الوطنية فضال عن األجندات الدينية إىل وقف إطالق النار

 ألفعال املصالح اخلاصة هبم.االنتخابات عندما تدعم هذه ا

. عىل ضوء هذا، فإنه يتعني عىل القادة مراعاة التطرف الديني املتغلغل يف أيديولوجية املتمردين عند تقييم ٨4-٠

فمسارات حركة األعداء، والتي قد تظهر بشكل غري أخالقي أو  دقاء واألعداء.مسارات احلركة املحتملة لألص

غري منطقي بالنسبة للغرب قد تكون مقبولة بالنسبة للمتطرفني. وعالوة عىل ذلك، فإن املتطرفني العنيفني 

 فبالنسبة هلم، التعايش أو احللول الوسط غالبا ما تكون مرفوضة، السيام جتاه العامل.يقاومون تغيري وجهة نظرهم 

عندما تكون هذه احلركة ذات نزعة تطهرية )مثل القاعدة( ويف مرحلة مبكرة، أو صغرية احلجم. ومع ذلك، فإن 

بعض املتطرفني يبدون استعدادهم ورغبتهم يف غض البرص عن نظرهتم هذه من أجل حتقيق أهدافهم قصرية 

مع مجاعات أخرى تتعارض معها.  األجل. فبعض اجلامعات اإلرهابية، بغض النظر عن أيديولوجيتها، تعاونت

فعىل سبيل املثال نجد أن مجاعة أيلول األسود الفلسطينية استخدمت إرهابيني ألامن الستطالع القرية األوملبية 

قبل مهامجة البعثة األوملبية اإلرسائيلية، ويف الوقت احلايل، نجد أن طالبان ضالعة يف جتارة  ٠٢٩4بميونيخ عام 

إىل ، ونجد أن القاعدة تتعاون مع مجاعات متنوعة من أجل حتسني قدرهتا عىل الوصول املخدرات بجنوب آسيا

 أماكن أخرى جديدة من العامل.

. إن النظرة الصارمة لدى هذه اجلامعات املتطرفة تعني أنه من غري املرجح أن تؤثر عليها الترصفات الودية ٨3-٠

ا كانت أيديولوجية اجلامعة قوية للغاية لدرجة أهنا ، وكذلك إذالسكانالتي هتدف إىل خلق سمعة حسنة بني 

تسيطر وتغطي كافة املوضوعات األخرى، فلن جيدي احلوار واملفاوضات أي نفع يف هذه احلالة. والتحدي الذي 
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حتديد دوافعها. ، وحتديد مجاعات التمرد املختلفة يتمثل يفالتمرد يف مثل هذه احلاالت  مكافحة ستواجهه قوات

حتديد اجلامعات التي تتسم  أيضاادة آنذاك أن حيددوا أفضل طريقة ملواجهة كل مجاعة. وهذا يشمل ويمكن للق

درجة تسمح بإجراء مفاوضات مثمرة معها، وحتديد الكيفية التي يتم فيها التخلص من لأهدافها باملرونة الكافية 

 .السكانالعنارص املتطرفة دون تنفري 

o البيئة واجلغرافيا 

خيلق ، عىل مجيع أطراف النزاع. ووالديموغرافية. تؤثر البيئة واجلغرافيا، بام يف ذلك العوامل الثقافية ٨2-٠

التمرد وفقا هلذه احلقائق مزايا ومساوئ لكل طرف  وقوات مكافحةاألسلوب الذي يتكيف عربه املتمردون 

هنا قد تؤثر وبصورة قوية عىل القرارات إيث منهام. فتأثريات تلك العوامل تظهر فورا عىل املستوى التكتيكي. ح

اخلاصة هبيكل القوة والعقيدة العسكرية املعتمدة )بام يف ذلك التكتيكات، واألساليب الفنية، واإلجراءات(. إذ 

يف البيئات  اتيف البيئات احلرضية أو املدنية اعتبارات ختطيط ُمتلفة عن تلك التي تتبناها التمرد اتتتبنى التمرد

خارجيا ومالذا للمتمردين، مما  امدعية. وتقدم املناطق احلدودية املتامخة للدول سواء عن قصد أو دون قصد، الريف

 التمرد. قوات مكافحةلق ثغرات جلية تواجه خي

o  الدعم اخلارجي واملالذات 

احلصول عىل موارد خارجية ومالذات آمنة عىل فاعلية التمردات. فالدعم اخلارجي يمكن أن يوفر  يؤثر. ٨5-٠

شرتط أن تأيت موارد سياسية، ونفسية، ومادية قد تكون بشكل آخر مقيدة أو غري متاحة. ومثل هذه املساعدة ال يُ 

عىل نفوذ سيايس أو اقتصادي  لحصوللفقط من دول جماورة، فالدول البعيدة عن املنطقة والتي تسعى وراء 

. وإن العنارص املتمردة قد تتحول إىل العمل عىل هيئة عنارص إجرامية عابرة اتأن تدعم التمرد أيضايمكنها 

 وسطاالنرتنت من أجل بناء شبكة دعم إلكرتونية  تستخدمللحدود من أجل احلصول عىل التمويل الالزم أو 

تمعات اإلثنية أو الدينية يف الدول األخرى شكال من أشكال الدعم املنظامت غري احلكومية. وقد توفر املج

 اخلارجي واملالذ اآلمن، وباألخص يف حالة التمردات العابرة للحدود.

باملكان الامدي اآلمن مثل مناطق  تقليديافاملالذ ارتبط  مستمرة.يتطور بصورة  "املالذ" . إن معنى مصطلح٨2-٠

االعتامد عىل املالذات  أيضا، ولكن املتمردين اليوم يمكنهم موجودا ما زال اتالقاعدة، وهذا الشكل من املالذ
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االفرتاضية عىل شبكة االنرتنت، واألنظمة الاملية العاملية، ووسائل اإلعالم الدولية. فجميع هذه األماكن 

من قبل  وترحيبا استحساناجلعل ترصفات املتمردين تبدو مقبولة أو تلقى  سعيااالفرتاضية يمكن استخدامها 

 اجلمهور الداخيل واخلارجي.

. عرب التاريخ طالام وفرت املالذات اآلمنة للمتمردين بدول اجلوار أماكن تتيح هلم إعادة البناء والتنظيم ٨٩-٠

دون اخلوف من تدخل قوات مكافحة التمرد. وإن وسائل االستشعار والرصد احلديثة وتكنولوجيا مجع 

جعلت املتمردين يف حالة عزلة حتى داخل الدول املجاورة، وأكثر  حاليااملستخدمة  املعلومات االستخباراتية

ما تنمو  غالبااملعارصة  اتعرضة للرصد واالستهداف مقارنة بأولئك املختبئني بني املدنيني. ومن ثم فإن التمرد

ة، وفهم هذه الشبكات يف البيئات احلرضية، لتشكل شبكات رسمية وغري رسمية من أجل تنفيذ األعامل املطلوب

 أمر يف غاية األمهية من أجل هزيمة تلك التمردات.

مالذات داخل الدولة نفسها، بحيث ال تستطيع قوات الدولة املضيفة بسط  ات. يمكن أن تنشئ التمرد٨٨-٠

الواليات . ويف هذه املالذات، قد تظهر عنارص هلا نوايا عدوانية ضد الدولة املضيفة أو انفوذها أو سيطرهتا عليه

 اتالدعم الالزم التمرد تقدماملتحدة األمريكية، ويمكنها أن تعمل دون أن تصاب برضر. ومثل هذه العنارص 

ال يمكن جتاهل موضوع املالذات اآلمنة أثناء التخطيط، فعمليات فعندما يكون ذلك يف صاحلها، ومن ثم 

 .مكافحة التمرد الفعالة تعمل عىل القضاء عىل مثل هذه األماكن

. إن التغيريات التي حدثت يف البيئة األمنية منذ هناية احلرب الباردة واهلجامت اإلرهابية يف احلادي عرش ٨٢-٠

أثارت الكثري من االهتامم بدور العنارص غري احلكومية يف التمردات. ومن ثم فإن هذه  400٠من سبتمرب عام 

خارج نطاق املناطق التي تقطن هبا.  أمنيا هتديداما متثل  اغالبلحدود، لعابرة الالعنارص مثل التنظيامت اإلرهابية 

ما ينسقون  غالبافبعضهم يشكل مصدر قلق مبارش للواليات املتحدة ورشكائها. وهؤالء الفاعلني غري احلكوميني 

 ويعملون مع املتمردين بطريقة ما، من أجل االستفادة من النزاع.

. من بني األوجه اخلاصة بالبيئة العملياتية السائدة اليوم والتي تستحق الذكر، هي اجلهود التي يبذهلا ٢0-٠

املتطرفون اإلسالميون، بام فيهم مؤيدو استخدام العنف من أجل بسط نفوذهم عرب التمويل واستخدام اهليئات 

هذه النوايا قد متثل هتديدات يف حد ذاهتا، ومع هم أو تقدم هلم تسهيالت بدرجات متفاوتة. وآراءالتي تشاركهم 

 للتمردات املحلية أو البعيدة، وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذلك: إجيابياأو  سلبياذلك يمكنها أن توفر دعام 
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  .املدارس الدينية واملساجد 

  .املنظامت غري احلكومية 

  .األحزاب السياسية 

  .املؤسسات الاملية والتجارية 

   املليشياوية.التنظيامت 

  .معسكرات تدريب اإلرهابيني والتنظيامت اإلرهابية 

 

o اإلعداد والتوقيت الزمني 

 3٠ -٠املختلفة بمراحل نمو مشرتكة، مثل تلك املنصوص عليها بالفقرة رقم  ات. غالبًا ما متر التمرد٢٠-٠

من أجل  ومن ثم فإن توايل األمور وفق هذه املراحل املراحل.بمثل هذه  اتسابقا، ومع ذلك ال متر كل التمرد

يعترب أمر غري رضوري. عالوة عىل أنه قد متر حركة التمرد الواحدة بمراحل ُمتلفة يف أجزاء ُمتلفة  حتقيق النجاح

التي تعاين من الضغوط أن ترتد ملرحلة سابقة، ثم تواصل بقية املراحل فيام بعد  اتلتمردلمن الدولة. كام يمكن 

عند توافر الظروف املالئمة. ويف احلقيقة إن هذه املرونة هي أساس قوة النهج املرحيل، والذي يوفر أماكن خلفية 

لفهم كامال  وذجانمللمتمردين عند تعرضهم للتهديد. وقد ال توفر مراحل احلروب الشعبية طويلة املدى 

 حركات التمرد املعارصة، ومع ذلك فإهنا ترشح مزيج التغريات الذي حيدث عادة يف بعض األشكال.

من احلرب الشعبية طويلة املدى مثلام فعلت حركات التمرد  أنامطا. لقد استخدمت احلركات املتمردة ٢4-٠

عىل تعبئة وحشد اجلامهري، وهو مطلب عام. كام الشيوعية واإلسالمية، وذلك ألن هذا النهج موثوق فيه، ويعتمد 

السابقة، أن احلركة االسرتاتيجية من مرحلة إىل أخرى ال تنهي النشاطات والعمليات التكتيكية اخلاصة باملراحل 

قد اعرتف هبذه احلقيقة رصاحة الفيتناميون الشامليون يف عقيدهتم إنام تدجمها معا وتأخذها يف االعتبار. و

النهج الذي اتبعوه أكد عىل أن مجيع أشكال ف(. 32 -٠ىل النحو الذي ناقشناه يف الفقرة رقم )العسكرية، ع

احلروب حتدث متزامنة حتى وإن كان هناك شكل أسايس. وإن اجلدل حول فيتنام والذي تركز حول ما إذا كان 

تتجاهل هذه التعقيدات.  جيب عىل القوات األمريكية أن تركز عىل حرب العصابات أو عىل العمليات التقليدية

ويف الواقع إن القوات التي تكسب أي حرب ُمتلطة هي تلك القوات القادرة عىل االستجابة إىل كال النوعني من 

 العمليات، ويف آن واحد غالبا.
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ليس بالرضورة أن ترسي مجيع مراحل احلرب الشعبية املمتدة عىل املقاربة ذات املنحى التآمري أو  .٢3-٠

العسكرية، حيث أن هذه املقاربات تؤكد عىل أمهية اختاذ موقف رسيع أو القيام بعمل مسلح، وتقلل من املقاربة 

دور التنظيم السيايس. ويف أشكال عدة تكون هذه املقاربات أقل صعوبة يف مواجهتها. بينام األهداف السياسية 

 أجزاء رئيسية من أي مقاربة للمتمردين. طويلة األجل، مثلام يتضح يف مقاربة احلرب الشعبية املمتدة ما هي إال

 بالشكل املناسب.الكلية، وتواجهها أمهيتها  تفهمالتمرد ال بد أن  قوات مكافحةوبالتايل فإن 

o شبكات التمرد 

. إن الشبكة هي سلسلة من الروابط املبارشة وغري املبارشة بني فاعل واحد وجمموعة من الفاعلني ٢2-٠

اآلخرين. ويستخدم املتمردون الوسائل التكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية املتاحة من أجل جتنيد الرفقاء 

يقة اجلذور حمليا مثل حركة فارك يف عم اتلتمردلواستقطاهبم إىل شبكاهتم. فبناء الشبكات هو أداة متاحة 

ع حتركاهتا العسكرية والسياسية. أما اجلامعات األخرى التي وتنوالشبكات نطاق تواجدها  متدكولومبيا. كام 

تتواجد فعليا بشكل ضئيل يف الدول املستهدفة، فتعمل تقريبًا وبصورة كلية عىل شكل شبكات. واجلدير بالذكر 

 ب تدمريها.أن التنظيامت الشبكية يصع

باإلضافة إىل أهنا متيل إىل التعايف من هزائمها رسيعا، وتتكيف مع الواقع، وتتعلم برسعة. ومع ذلك فإن مثل تلك  

التنظيامت لدهيا قدرة حمدودة عىل إحراز النجاح االسرتاتيجي ألنه يصعب عليها االحتشاد وتركيز قوهتا. ومن ثم 

خلق فراغ أمني يؤدي إىل اهنيار إرادة النظام املستهدف، ومن ثم  تتمثل يففإن أفضل النتائج التي يمكنهم توقعها 

هتم عىل بث الفوىض والبقاء عىل قيد احلياة مما يسبب مشاكل قدرالفوز يف املنافسة عىل الغنائم. ومع ذلك تتحسن 

 التمرد. لقوات مكافحةصعبة 

o مواطن الضعف لدى املتمردين 

نقاط  التمردات، فإن لدى هذه اتهذا الفصل حتى اآلن عىل املصاعب التي تسببها التمرد أكد. بينام ٢5-٠

ضعف يمكن لقوة مكافحة التمرد الامهرة استغالهلا، والفصالن الرابع واخلامس يناقشان كيفية القيام هبذا، ومع 

 ذلك فإن بعض مواطن الضعف املحتملة تستحق أن نلقي الضوء عليها هنا:

  مردين إىل الرسية.حاجة املت 
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  .التناقض يف رسائل التعبئة واحلشد 

  .احلاجة إىل تأسيس قاعدة عمليات 

  .االعتامد عىل الدعم اخلارجي 

  .احلاجة للحصول عىل موارد مالية 

  .االنقسامات الداخلية 

   الزخم. احلفاظ عىلاحلاجة إىل 

  .تغلغل املخربين داخل التمرد 

 

o الرسية 

تبدأ من وضع ضعيف، وتنوي استخدام العنف من أجل حتقيق أهدافها السياسية عليها . إن أي جمموعة ٢2-٠

أوال مقاربة مناسبة إلخفاء ُمططاهتا وأنشطتها. وهذه املامرسة قد ال تؤيت ثامرها بمجرد أن يبدأ  ستخدمأن ت

شوه املعلومات عن أفكار التمرد. كام أن اإلفراط يف الرسية قد حيد من حرية املتمردين عىل احلركة، و يقلل أو ي

وأهداف املتمردين، ويقيد االتصاالت داخل نطاق التمرد. كام أن بعض اجلامعات املتمردة حتاول أن تتجنب 

اآلثار النامجة عن اإلفراط يف الرسية وذلك عرب االنقسام إىل أجنحة سياسية وعسكرية. وهذا يسمح للحركة 

رد يف الوقت الذي تقوم فيه بعمليات رسية )عسكرية(. ونجد مثاال بمواجهة املتطلبات العامة )السياسية( للتم

السيايس( واجليش اجلمهوري  اجلناحمن الشني فني) ةعىل ذلك يف حركة التمرد بإيرلندا الشاملية، واملكون

 العسكري(. وهو نفس النهج املتبع يف كل من منظمتي محاس وحزب اهلل. اجلناحااليرلندي )

o التعبئة والرسالة 

. يف املراحل املبكرة للتمرد، قد تندفع احلركة املتمردة للقيام بأي يشء جلذب املؤيدين. ومن أجل حشد ٢٩-٠

. معااالثنني  استعامل يف تبالغمن الدعاية والتخويف، وقد  مزجياقاعدة الدعم ستستخدم اجلامعات املتمردة 

املعلوماتوتستخدم قوات مكافحة التمرد الفعالة عمليات 
1

غالل التناقض يف رسالة املتمردين الست 

 قواتواستخدامهم املفرط للقوة والتخويف. وقد تعاين القضية اخلاصة باملتمردين من الضعف. وقد تكون 

                                                           

 العمليات النفسية، واألمن احلريب، واخلداع، واحلرب اإللكرتونية، والعمليات السيربانية )املرتجم(. تتكون عمليات املعلومات من مخسة فروع: - ٠
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واستغالل قضية املتمردين. فعىل سبيل املثال، يمكن التصدي أليديولوجية  مصادرةمكافحة للتمرد قادرة عىل 

 اعتداالقدسة عرب االستعانة بنصوص وتفسريات أكثر املتطرفة للنصوص حركة التمرد القائمة عىل تفسريات م

لنفس النص، وعندما يقوم أي رمز ديني يتمتع بمصداقية أو أي قائد آخر حمرتم بإصدار هذا النوع من الرسائل، 

 تكون محلة مكافحة التمرد أكثر فاعلية.

o قاعدة العمليات 

يتعلق بالعثور عىل قاعدة عمليات مناسبة. فالقاعدة البعيدة  . قد يواجه املتمردون مصاعب خطرية فيام٢٨-٠

جدًا عن املراكز الرئيسية للنشاط قد تكون آمنة ولكنها عرضة ملخاطر فقدان التواصل مع اجلامهري، وقابلة 

ة لالنعزال عن امليدان. كام أن أي قاعدة ُتقام بالقرب من مراكز النشاط احلكومي تعرض املتمردين خلطر املراقب

واالخرتاق من قبل املخربين. أما القاعدة التي تقام بالقرب من احلدود الوطنية فقد تكون مغرية عندما تبتعد عن 

التمرد، بالتوازي مع كوهنا آمنة بدرجة كافية بحيث تتفادى الشكوك من جانب سلطات  مكافحة قوات متناول يد

دهور ت الستغالل ت الصارمة لقوات مكافحة التمردياالتوقيت املناسب للعملعد يُ وسكان الدولة املجاورة. و

 عىل إزالتها أو إزعاجها، من األمور اجليدة التي تساهم يف اضعاف التمرد بصورة جوهرية.قواعد العدو يف العمل 

o الدعم اخلارجي 

وبقوة عىل  غالبا اتعىل احلدود اجلغرافية للبالد. ففي احلقيقة تعتمد التمرد املتمردين تنظيامت. ال تسيطر ٢٢-٠

عادة عىل البقاء دون احلصول عىل دعم خارجي قوي.  اتحرية العبور عرب الثغرات احلدودية. وال تقوى التمرد

لحدود، فقد يتدرب لوتعد الطبيعة الدولية للقواعد من أهم سامت العديد من اجلامعات اإلرهابية العابرة 

ون أو يقومون بأنواع ُمتلفة من العمليات يف بلد آخر. اإلرهابيون عىل ممارسة عمليات القتال يف بلد ثم يقاتل

 وتكون حركة املقاتلني وداعميهم عرضة لالعرتاض أو اهلجوم من جانب قوات مكافحة التمرد.

o اضعاف التمويل 

وقد متثل املنظامت اإلجرامية مصدرًا حمتمالً للتمويل، ومع  .إىل حد ما تتطلب متويال ات. كل التمرد٠00-٠

ليس له داع من جهة سلطات الدولة  اهتامماتعتمد عليها هذه اجلامعات. وهذا التعاون قد جيذب  ذلك فقد ال
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املضيفة، وخيلق نقاط ضعف للعمليات االستخباراتية لقوات مكافحة التمرد. باإلضافة إىل أن التعاون مع 

 ال يمنع  عىل الرغم من أنه قدللحركة،  اجلوهريةمن الناحية األيديولوجية مع املعتقدات  يتسقاملجرمني قد ال 

ثمن سيايس يؤثر عىل اهلدف  الامنحني اخلارجينيتمويل من ال وقد يصاحب. يف كثري من األحيان هذا التعاونمثل 

 جاذبيته اجلامهريية. ويضعف منالعام للتمرد، 

لضوابط والقوانني استغالل الضعف الاميل لدى املتمردين. وبالتايل فإن ا التمرد مكافحة قوات ستطيعت. ٠0٠-٠

ومن تبادل املواد والتمويل قد ُتضاعف من نقاط الضعف الاميل للمتمردين. وتكون هذه  ،التي حتد من احلركة

 عندما تتلقى حركة التمرد متويلها من خارج البالد. باألخصالتدابري فعالة 

o االنقسامات الداخلية 

 تنظيميقظة ألي عالمات تدل عىل وجود انقسامات داخل  حاليف  التمرد قوات مكافحةظل ت. ٠04-٠

. كام أن أي سلسلة من النجاحات التي حترزها قوات مكافحة التمرد أو األخطاء التي يرتكبها قادة املتمردين

املتمردين قد تشكك بعض املتمردين يف قضيتهم أو تدفعهم لتحدي قادهتم. باإلضافة إىل أن العالقات داخل أي 

يمكن استغالل أي هوة أو وتظل متناسقة عندما تتنافس ُمتلف الفصائل من أجل الوصول للسلطة. مترد ال 

ؤدي يحد ما يمكن أن إىل . كام أن عرض العفو أو أي تسوية سخية اشقاق بني قادة حركة التمرد متى تم حتديده

 .إضعافهأو  التمرد مما يتيح الفرصة لتمزيقهإىل إثارة الشقاق داخل 

o الزخمىل احلفاظ ع 

. إن التحكم يف رسعة وتوقيت العمليات أمر يف غاية احليوية لتحقيق النجاح ألي مترد. وعندما يبدأ ٠03-٠

أي نشاط الحق، بيد أن العديد من  يف للتحكمويتخذون بعض اإلجراءات  ،النزاع يبدأ املتمردون يف السيطرة

عجزت عن االستفادة من هذه الفرص األولية. والبعض اآلخر سمح لقوات مكافحة التمرد بفرض  اتالتمرد

التمرد  قوات مكافحةتمكن ستإيقاع ورسعة األحداث ونطاق األنشطة. ويف حالة إذا ما فقد املتمردون زمخهم، 

 عندئذ من استعادة املبادرة االسرتاتيجية.
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o املخربون 

معنويات املتمردين أكثر من ادراكهم أن األفراد داخل حركتهم أو أن الداعمني الثقات . ال يشء يضعف ٠02-٠

التمرد  قوات مكافحة عملوربام تيمدون السلطات احلكومة باملعلومات.  وأاجلامهري ينشقون عنهم،  عامة من

. ومع ذلك فعىل عىل جذب املنشقني أو املخربين عرب إثارة خوفهم من مالحقتهم قضائيا أو بمنحهم مكافآت

 .يستهدفهماملخربين الوثوق بأن احلكومة يمكن أن حتميهم هم وعائالهتم ضد أي عقاب يمكن أن 

 مظاهر مكافحة التمرد 

ورغم ذلك  .القتال والفوز باحلروب مع الدول األخرىقوات الربية األمريكية هو ال . إن الغرض من٠05-٠

األعامل القتالية  خالف األخرى تأدية عدد من املهاملاستدعاء قوات اجليش ومشاة البحرية  جرىعرب التاريخ ف

ويظهر هذا بطبيعة احلال أثناء تنفيذ عمليات مكافحة التمرد، حيث أهنا تتطلب استعداد اجلنود وقوات  البحتة.

موعة من العوامل األخرى. وتبني هذه باالعتامد عىل املوقف األمني السائد وعىل جم -مشاة البحرية للقتال والبناء

 (.0-3احلقائق العقيدة العسكرية اخلاصة بالعمليات واسعة النطاق )واملبينة يف الدليل امليداين 

والتي  –بام يف ذلك عمليات مكافحة التمرد –. إن مجيع العمليات واسعة النطاق واملنفذة خارج البالد ٠02-٠

تشمل العمليات اهلجومية، والدفاعية، وعمليات 

تحقيق األهداف لالقادة ينفذها االستقرار التي 

املنشودة، ختتلف وتعتمد عىل طبيعة املوقف 

واملهمة. ويقدر القادة كل عملية اعتامدا عىل 

تقييمهم للمرحلة التي متر هبا احلملة واملوقف 

يم هذه تقيويغريون السائد بمنطقة العمليات، 

العمليات إذا لزم األمر ملواجهة املوقف يف أجزاء 

ُمتلفة من منطقة العمليات، بينام يواصلون السعي 

 (1-1 الرسم انظر) لتحقيق أهدافهم الكلية.
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. تتكامل العمليات اهلجومية والدفاعية ضمن اسرتاتيجية مكافحة التمرد، وختتلف عمليات مكافحة ٠0٩-٠

ال نتوقع  ففي عمليات حفظ السالم السالم يف هذا الشأن، وهذه نقطة هامة للغاية.التمرد عن عمليات حفظ 

هناء أعامل العنف. بينام يف مكافحة التمرد، فإن مثل هذا الغياب للعنف قد يغطي إويتمثل اهلدف املرجو يف  ،القتال

يف مدينة الصدر   سبيل املثالعىل احلالهي يف الواقع عىل استعدادات املتمردين الفعلية للقتال، وقد كانت هذه 

 .4003ببغداد عام 

تواجه  يف كل احلاالت تقريبا .٠0٨-٠

 الذين السكانقوات مكافحة التمرد 

أقلية نشطة داعمة  صفوفهم بني يضمون

للحكومة، وفصيل مسلح صغري يعارضها. 

ويتطلب النجاح تقبل احلكومة كممثل 

رشعي من قبل أغلب الكتلة الواقعة يف 

الوسط بني املجموعتني السابقتني، والتي 

الداعمني السلبيني لكال  شمل أيضات

التمرد  قوات مكافحةال يكون كافيا ل ما  سهولة نرش الفوىض، فعادةل نظراو (.4 -٠الطرفني.)انظر الشكل رقم 

فإن وجود قاعدة مجاهريية  ،رغم احلاجة لوجود غالبية صلبة. ومع ذلك ،% من الدعم الشعبي5٠احلصول عىل

 .حلركة التمرد املدعومة جيدا من أجل االستيالء عىل السلطة السياسية قد يمثل كل ما هو رضوريسلبية 

 عليها ومقاربتهم املتبعة للتمرد. كام ينبغي لتحديد خصومهاالتمرد  قوات مكافحةستعد ينبغي أن ت .٠0٢-٠

يف إطاره.  فمساعدة أي حكومة تؤدي وظائفها ستتضمن تقديم  تعملأيضًا فهم وإدراك السياق األوسع الذي 

خيارات ُمتلفة عن احلاالت التي ال يتاح فيها وجود مثل هذه احلكومة أو حيث يتم تغيري النظام بسبب النزاع 

. ملهمة معقدة أصال قضايا إعادة اإلعامر القوميوعقدة املسيادة قضية ال نتضيفا هاتني احلالتني حيث أنالقائم. 

عمليات إعادة اإلعامر. ويلعب مستوى العنف دورا يف حتديد لتحتية املوارد املطلوبة لتنفيذ حتدد حالة البنية اكام 

 خارج وزارة الدفاع لعمليات مكافحة التمرد. وقد تؤدي أجواء العنف إىل إعاقة حريةمن كيفية دعم الوكاالت 

 من مناطق آمنة داخل أو خارج الدولة. دبشكل منفرتلك الوكاالت، وربام يدفعها للعمل  حركة
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هبا عمليات مكافحة التمرد. والنقاط التالية تلخص أهم  ُتنفذتصف الكيفية التي ن بقية هذا املنشور . إ٠٠0-٠

 املوضوعات التي تشكل الفصول التالية:

  .املبادئ التارخيية ملكافحة التمرد 

  رشادات احلديثة ملكافحة التمرد.اإل 

  .مفارقات عمليات مكافحة حركة التمرد 

  .املامرسات الناجحة وغري الناجحة لعمليات مكافحة حركة التمرد 

 

أدناه تقدم  سجالت التارخيية واملبينة تفصيال. إن املبادئ التارخيية واالرشادات احلديثة املشتقة من ال٠٠٠-٠

فإن عمليات مكافحة التمرد معقدة  ،مع ذلكبعض التعليامت للقوات املشرتكة يف عمليات مكافحة التمرد. و

للغاية، كام أن اتباع املبادئ والتعليامت ال يضمن النجاح. وهذه املفارقات موجودة يف مجيع أشكال احلروب، 

ولكنها تبدو ظاهرة بكل وضوح يف عمليات مكافحة التمرد. واملبادئ والتعليامت التالية يساعد فهمها عىل حتديد 

 ة هلزيمة التمرد.التحديات الالزم

o املبادئ التارخيية ملكافحة التمرد 

 . املبادئ التالية مشتقة من التمردات السابقة.٠٠4-٠

o الرشعية هي اهلدف الرئييس 

الفعالة من قبل  اإلدارة احلكوميةتطوير رعاية  يتمثل يف. إن اهلدف الرئييس ألي عملية مكافحة مترد ٠٠3-٠

التمرد هذا اهلدف عرب االستخدام املتزن للوسائل العسكرية وغري  ةمكافحقوات قق وحتاحلكومة الرشعية. 

حتكم مجيع احلكومات عرب مزيج من القبول واإلكراه. وتوصف احلكومات بأهنا رشعية من خالل والعسكرية. 

 موافقة املحكومني عليها، أما تلك التي توصف بأهنا غري رشعية، فتميل لالعتامد بشكل أسايس أو كيل عىل

 من قبوهلم حلكمها بدال لقيام بأعامل معارضةااملدنيون يف هذه احلالة احلكومة خشية عواقب  ويطيعاإلكراه، 

أما احلكومة التي تستقي سلطاهتا ونفوذها من املحكومني فعادة ما يقبلها مواطنوها عىل أهنا  .أو اختياريا طوعيا
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ظم مواطنيها يقبلون سبيل املثال، ضد املجرمني، ولكن معرشعية. مع االنتباه إىل أهنا تستخدم اإلكراه عىل 

 .سيطرهتا طوعا

، وتستجيب املواطنني. يف الرتاث الغريب الليربايل، ُتقبل احلكومة التي تستقي سلطاهتا العادلة من ٠٠2-٠

لتي حتكمها ، فإن املجتمعات امتامالرغباهتم، وهتيئ هلم سبل البحث عن رفاهيتهم عىل أهنا رشعية. وعىل النقيض 

رموز رشعية، حيث كرموزها السياسية  لجيري تقبوحكومة )ثيوقراطية( جتمع بني السلطات السياسية والدينية، 

ادعت باحلق ذ حكم اهلل. فاملاملك التي سادت يف العصور الوسطى تنفلسلطة التي كممثلني ليراهم العامة 

. ومنذ ثورة التفويض من السامءكام نجد أن االمرباطورية الصينية حكمت بمظلة   .لملوكاإلهلي ل

. ويف بعض القوة متنح احلقخضعت إيران حلكم القضاة الدينيني. ويف جمتمعات أخرى نجد شعار ٠٢٩٢

قد  – ولو مع غياب احلريات املصاحبة للديمقراطيات الغربية –األحيان، فإن قدرة الدولة عىل توفري األمن 

 عطيها الرشعية الكافية للحكم يف نظر السكان، السيام إذا مروا بمشاكل خطرية جراء اهنيار النظام.ت

. إن الرشعية تيرس عىل الدولة تنفيذ وظائفها الرضورية. والتي تشمل سلطة تنظيم العالقات االجتامعية، ٠٠5-٠

واستخراج املوارد، واختاذ اإلجراءات الالزمة باسم الشعب. وتعمل احلكومات الرشعية عىل تنمية وتطوير هذه 

وتنسيق ودعم النظام األمني والسيايس السائد القدرات بيرس وسهولة، وهذا الوضع عادة ما يسمح هلا بإدارة 

 لدول غري الرشعية )والتي يطلق عىلاالجتامعية. وعىل النقيض، فإن او ةوالسياسي ةاالقتصادي التنميةباإلضافة اىل 

ارسة الكثري من بعضها يف بعض األحيان الدول البوليسية( ال تقوم عادة بتنظيم املجتمع أو تقوم بذلك فقط عرب مم

ىل درجة كبرية، كام أن الدعم االجتامعي الذي ينشأ يسمح له احلكم ذو الطابع الرشعي مستقر إف  واإلكراه.القرس

وبصورة مناسبة بإدارة: األزمات، والتغيري، والنزاعات التي تؤثر عىل الرفاهية الفردية واجلامعية. وعىل العكس 

حلكومة، قوة اإلكراه لدى ا ضعف، وبمجرد قرا أصاليكون مستمن ذلك ، فإن احلكم الذي ال يتمتع بالرشعية ال 

أما  ،. وهكذا فإن احلكومات الرشعية متيل للتامسك وممارسة أفضل أساليب احلكميتوقف العامة عن طاعتها

 احلكومات غري الرشعية فإهنا عادة ما تكون هشة وذات هيكل إداري ضعيف.

امها يف حتليل التهديدات املوجهة لالستقرار، . توجد ست مؤرشات حمتملة للرشعية، ويمكن استخد٠٠2-٠

 وتشمل التايل:

  .)القدرة عىل توفري األمن للسكان )بام يف ذلك احلامية من التهديدات الداخلية واخلارجية 



 

 

 63 

  .اختيار القادة دوريا بطريقة يعتربها معظم السكان عادلة ونزهية 

  .مستوى عايل من املشاركة الشعبية يف املامرسات السياسية ويف دعمها 

  الفسادمن ثقافيا قبول م مستوى. 

  .مستوى ومعدل مقبول للتنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

  بل املؤسسات االجتامعية الرئيسية.لقبول النظام احلاكم من ق مرتفعى مستو 

وفق هذه املؤرشات ربام يكون لدهيا دعم من أغلبية كافية من  تصنيفا عالياحلكومات التي حترز . إن ا٠٠٩-٠

السكان. ومع ذلك ففي ثقافات ُمتلفة قد نرى مستويات مقبولة من التنمية والفساد واملشاركة بشكل ُمتلف. 

ونجد يف بعض املجتمعات، أن توفري األمن وبعض اخلدمات الرئيسية قد يكون كافيا للمواطنني كي يمنحوا 

ال يمكن جتاهل إعطاء أمهية كبرية لألمن يف احلاالت التي يتصاعد فيها  ،صفة الرشعية، ويف الواقعاحلكومة 

ن احلكومة من تطوير ويمك العنف. ففي مثل هذه احلاالت، فإن جمرد بسط األمن يمكن أن حيوز عىل ثقة الناس،

 وتنمية رشعيتها يف املناطق األخرى.

عىل حتديد ما يصفه السكان يف الدولة املضيفة  ضمن العمل لفهم املشكلة وهيئات أركاهنم. يعمل القادة ٠٠٨-٠

كلام ازدادت املعلومات املتاحة. ومن ثم فينبغي عىل كل من القادة  يتطوربأنه حكم فعال ورشعي. فهذا اإلدراك 

املضيفة. كام بصفة مستمرة عىل تشخيص املفهوم العام لام هو رشعي يف نظر سكان الدولة  العمل وهيئة أركاهنم

تؤثر توقعات السكان عىل مجيع العمليات التالية. وباإلضافة إىل ذلك، قد يأخذ املخططون بعني االعتبار مدى 

فهم الرشعية من قبل الداعمني اخلارجيني حلكومة الدولة املضيفة وللمتمردين. فأي اختالفات يف وجهات النظر 

د هذه العمليات، تعقر املحلية والدولية بخصوص الرشعية قد بني الواليات املتحدة األمريكية، ووجهات النظ

موقف سكان الدولة املضيفة، ففي هناية األمر هم من حيددون املنترص  يتمثل يفولكن املوقف األكثر أمهية 

 النهائي.

وبالتايل عامال يف غاية األمهية السيام يف التأكيد عىل قبول سلطة احلكومة  متثل. إن سيادة حكم القانون ٠٠٢-٠

رشعيتها. فاحرتام احلكومة للقواعد القانونية املسبقة واملتعارف عليها، يوفر األساس الالزم إلكساهبا دعم 

السيام تلك التي ورد ذكرها يف الدستور واللوائح  –اجتامعي قوي واسع االنتشار. فاحرتام احلكومة هلذه القواعد 
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 فهويمثل جوهر حكم القانون، وبالتايل  –تتمتع باملصداقية إقرارها من خالل إجراءات ديمقراطية  جرىالتي 

 التمرد. ةمكافحقوات أداة قوية يف يد 

. يمكن للعمل العسكري أن يتصدى ألعراض فقد الرشعية. ويف بعض احلاالت، يتمكن من القضاء ٠40-٠

يتطلب استعادة الرشعية، عىل أعداد هائلة من املتمردين. ومع ذلك فإن إحراز أي نجاح يف شكل سالم دائم 

والتي بدورها تتطلب استخدام واستغالل كافة أدوات ووسائل السلطة الوطنية. فجهود مكافحة التمرد ال 

 تستطيع حتقيق النجاح الدائم دون مساعي حكومة الدولة املضيفة لتحقيق الرشعية.

o رضورة توحيد اجلهود 

وى ضمن عملية مكافحة التمرد. وإال فإن األعامل . ينبغي أن تظل وحدة اجلهود حارضة يف كل مست٠4٠-٠

قد تتيح الفرصة للمتمردين الستغالل نقاط الضعف. كام  ،حسنة النية التي تعمها الفوىض ستلغي بعضها البعض

البد أن يكون ألحد قادة مكافحة التمرد السلطة عىل مجيع األجهزة احلكومية املشاركة يف عمليات فوبالتايل 

ن عىل حتقيق وحدة اجلهود من خالل التواصل مع العسكريوومع ذلك فإنه عادة ما يعمل القادة  مكافحة التمرد،

قادة عدد هائل من األجهزة غري العسكرية. ويلعب السفري األمريكي والفريق الُقطري للمساعدة إىل جانب كبري 

اجة إىل وجود تواصالت مماثلة عرب ممثيل الدولة املضيفة دورا هاما يف التخطيط رفيع املستوى، كام تكون هناك ح

 سلسلة القيادة.

عىل املستوى املحيل، فالعديد من هذه الوكاالت تأبى  مهام تلعب املنظامت غري احلكومية دوراما  لباغا .٠44-٠

التورط بصورة علنية مع القوات العسكرية، ومع ذلك فمن املهم بذل اجلهود إلقامة نوع من التواصل معها. 

ومنظامت الدولة املضيفة.  نظامت املشرتكة واملتعددة اجلنسياتوأهم هذه االتصاالت تكون مع الوكاالت أو امل

تشارك األهداف وتزامن الرسائل. فتحقيق هذا التعاضد من من هذه الروابط هو التأكد قدر املستطاع وإن اهلدف 

 أمر رضوري.
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o العوامل السياسية أمر أسايس 

. رصح اجلنرال شانج تينج شني العضو باللجنة املركزية لامو تيس تونج يف مرة من املرات بأن احلرب ٠43-٠

خذ قابل للمناقشة واأل. مثل هذا التأكيد 1عسكري عمل% منها فقط  40سيايس و عمل%  ٨0الثورية عبارة عن 

والرد، فهو يعتمد لدرجة بعيدة عىل املرحلة التي يمر هبا التمرد، بيد أنه يؤكد عىل حقيقة أن العوامل السياسية هلا 

 تنفيذلألعامل العسكرية أثناء  األولوية يف مكافحة التمرد. ففي بداية أي عملية مكافحة للتمرد، قد تكون اهليمنة

غري أنه ينبغي أن تعمل األهداف  .لعمليات الالزمة لتأمني حياة السكان وقتل أو أرس املتمردينلقوات األمن 

يتعني عىل القادة عىل سبيل املثال، دراسة كيفية مسامهة العمليات يف ، لذا فالسياسية كدليل للمقاربة العسكرية

تقوية رشعية حكومة الدولة املضيفة وحتقيق األهداف السياسية األمريكية. وهذا يعني أنه يتعني عىل القادة 

ييم( لعمليات )التخطيط، واإلعداد، والتنفيذ، والتق القيام بـأثناء بفاعلية السياسيني والدبلوماسيني املشاركة 

مجيع األوجه السياسية والعسكرية للتمردات بدرجة يصعب  احلاصل بني رتباطاالمكافحة التمرد. مع ادراك 

 ُتنفذمقاربات التمرد هبذه احلقيقة. كام أن األعامل العسكرية التي  معظممعها فصلها عن بعضها البعض. وتقر 

إىل انخفاض الفاعلية، ويف أسوأ األحوال تكون غري جمدية.  دون تقييم آثارها السياسية، تؤدي يف أفضل األحوال

التمرد  ةمكافح قوات ومن ثم فمن امللح أن ال تؤدي أفعال ،يتطلب حال سياسيا فالتخلص من معظم التمردات

 إىل إعاقة حتقيق هذا احلل السيايس.

o التمرد للبيئة املحيطة ةمكافح قوات رضورة فهم 

لبيئة الثقافية للسكان ول. إن إدارة عمليات مكافحة التمرد بنجاح تعتمد عىل الفهم الكامل للمجتمع ٠42-٠

فيها هذه العمليات، كام ينبغي عىل اجلنود ومشاة البحرية فهم النقاط التالية عن السكان بمنطقة  جتريالتي 

 العمليات:

   الكربى يف املجتمع. املجموعاتتنظيم 

  .العالقات وحاالت التوتر بني املجموعات 

  .األيديولوجيات والرسديات القصصية التي ترددها املجموعات 

                                                           

 .٨٢(، ص4005، الطبعة الثانية نيويورك: برجير، ٠٢22ديفيد جاليوال، حرب مكافحة التمرد: النظرية والتطبيق )  - ٠
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   (، واالهتاممات، والدوافع.القبائلقيم املجموعات )بام يف ذلك 

   (.القبائلالوسائل التي تستخدمها املجموعات للتواصل )بام يف ذلك 

  .نظام القيادة يف املجتمع 

تفوق يف معظم عمليات مكافحة التمرد التي تشارك فيها القوات األمريكية،  بمزيةاملتمردون  . حيتفظ٠45-٠

ة يف مستوى املعرفة املحلية بالبيئة املحيطة. فهم يتحدثون نفس اللغة، ويتحركون بسهولة داخل يوتتمثل هذه املز

عمليات مكافحة التمرد الفعالة املجتمع، ومن الراجح أن يتفهموا اهتاممات وتطلعات السكان. ومن ثم فإن 

تتطلب التأكيد القوي عىل توافر مهارات معينة، مثل فهم اللغة والثقافة املحيطة، بأكثر مما نحتاجه يف احلرب 

تتطلب االنغامس واالندساس بني  ،التقليدية. كام أن الربط بني الطبيعة السياسية والعسكرية للتمرد ومكافحته

النرص. فالعمليات الناجحة ملكافحة التمرد تتطلب من اجلنود ومشاة البحرية يف صفوف عامة السكان لتحقيق 

 السياق الثقايف ملنطقة العملية: داخلكل مستوى القيام بام ييل 

  واضح للطبيعة اجلوهرية والفوارق الدقيقة للنزاع.الدراك اإل 

  الدوافع ومواطن القوة والضعف لدى املتمردين. تفهم 

  .معرفة أدوار اجلهات األخرى الفاعلة يف منطقة العمليات 

 ودون إدراك هذه البيئة، يتعذر عىل االستخبارات حتقيق الفهم اجليد، والعمل بصورة مالئمة.

 

o  قيادة العمليات االستخباراتية 

اقته ضد خصوم غري . بدون استخبارات جيدة، ستبدو  قوات مكافحة التمرد كمالكم أعمى يبدد ط٠42-٠

أرضار غري مقصودة. ومع وجود استخبارات جيدة، ستبدو قوات مكافحة التمرد يف تسبب تمرئيني، وربام 

صياغة العمليات  ريكجراح يستأصل األنسجة الرسطانية وحيافظ عىل سالمة األعضاء احليوية األخرى. وجت

لل عرب أدنى مستوى ممكن، وُتنرش بني مجيع أفراد الفعالة عرب استخبارات مناسبة، وحمددة، وموثوقة جُتمع وحُت 

 القوة.

إىل طبيعة انتشار عمليات مكافحة التمرد يف منطقة العمليات، فإن حتركات قوات مكافحة  ونظرا .٠4٩-٠

ية، حيث تسفر العمليات االستخبار تنمو الدورة وعربهاللحصول عىل االستخبارات.  مصدرا هاماالتمرد ُتعد 
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. كام جتدر اإلشارة إىل أن أي تقرير من جانب الوحدات، هلا يات تدعم وتغذي العمليات التاليةعن إفراز عمل

ما يكون ذا أمهية أكثر من التقرير الذي تقدمه  األجهزة املدنية املعنية غالباوأعضاء الفريق الُقطري، وكافة 

احلاجة إىل توفري إيقاع مالئم )ملعدل العمليات  هذه العوامل بجانبوحدات االستخبارات املتخصصة. و

الذي  – 3العسكرية(، توجه متطلبات إنتاج ونرش املعلومات وصوال ألدنى مستوى تكتيكي. )انظر الفصل رقم 

 االستخبارات يف مكافحة التمرد(. يتناول دور

o جيب عزل املتمردين عن قضيتهم، وعن الدعم 

من قتل كل متمرد. فبوضوح، إن قتل أو أرس  تالشى بدالارده وتركه ي. من السهل عزل أي مترد عن مو٠4٨-٠

باألخص عندما يعتمد التمرد عىل التطرف الديني أو األيديولوجي. ومع ذلك فإنه  يكون رضوريااملتمردين 

ثارة يتعذر قتل كل متمرد. كام أن الرشوع يف تنفيذ ذلك قد يؤدي إىل نتائج عكسية يف بعض احلاالت، فهو خياطر بإ

غضب السكان، كام يسفر عن ضحايا وشهداء يلتف حوهلم املجندون اجلدد، وينتج دوائر مغلقة من عمليات 

 الثأر واالنتقام.

 

. تتمكن التمردات الديناميكية من تعويض خسائرها برسعة. ولذلك ينبغي عىل قوات مكافحة التمرد ٠4٢-٠

قطع مصادر القدرة عىل تعويض اخلسائر. فيمكن حتجيم بعض هذه املصادر عرب معاجلة املظامل أن ت الامهرة

االجتامعية والسياسية واالقتصادية التي تشعل جذوة التمرد. كام يمكن قطع الدعم الامدي عن التمرد عرب 

لية من أجل احلد من الدعم السيطرة عىل السكان، وتأمني احلدود. وقد يلزم اختاذ إجراءات قانونية دولية أو حم

 إذ قد يواصلونالاميل. ومع ذلك فإنه يصعب عزل املتمردين يف املناطق احلرضية عن قضيتهم ومصادر متويلهم. 

العمل عىل شكل جماميع صغرية أو خاليا جمزأة عادة ما تكون مستقلة أو شبه مستقلة. وهذه اخلاليا غالبًا ما تكون 

ا، والقليل من الروابط مع السكان إن وجدت، مما يعيق قوات مكافحة التمرد عن لدهيا آليات الدعم اخلاصة هب

 اقتفاء أثرها.

. ويف مساعدهتا بصورة أكثر نشاطا. كلام زادت حكومة الدولة املضيفة من رشعيتها، يبدأ السكان يف ٠30-٠

ومع  .ةرشعيتمرد أنه حيوز ال م معها ادعاءحطاملتمردين للدرجة التي يت ونشجبيالسكان و هيمشهناية األمر، 

يتحقق النرص عندما يتم هذا العزل، ولكن عند االحتفاظ به بصفة دائمة من قبل السكان، وعرب دعمهم ال ذلك، 

 . املتمردينالنشط، وعندها هُتزم قوات 
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o رضورة خضوع قوات األمن حلكم القانون 

األمن للمدنيني. فبدون وجود بيئة آمنة، ال د ملكافحة التمرد يف توفري الركن األسايس ألي جه . يتمثل٠3٠-٠

تعم الفوىض. ولتأسيس الرشعية، ينقل القادة األنشطة األمنية من طور و ،يمكن حتقيق إصالحات دائمة

سيفقدون إهنم بأرسع وقت ممكن. فعندما ُينظر للمتمردين كمجرمني، ف تنفيذ القانونإىل حيز  يةعمليات القتالال

إىل جنب مع البيئة املحلية عىل التعامل مع هؤالء  جنبا النظام القانوين املؤسس الدعم اجلامهريي. ويعمل

املجرمني مما يدعم رشعية حكومة الدولة املضيفة. كام يساعد اجلنود ومشاة البحرية يف إقامة مؤسسات الدولة 

ضائية، واملؤسسات بدورها النظام القانوين، بام يف ذلك قوات الرشطة، واألنظمة الق تدعماملضيفة، والتي 

متكن قوات الرشطة احلد من مستوى العنف بصورة كافية من أجل  وجوب االنتباه إىلاجلنائية. ومن الرضوري 

وقد  ،احلفاظ عىل النظام قبل أي عملية انتقال، وإال فإن قوات مكافحة التمرد لن تتمكن من تأمني السكانمن 

 التي اكتسبتها. الرشعيةتفقد 

األفعال غري الرشعية هي تلك األفعال التي تتورط يف استخدام القوة دون حيازهتا لسلطة ختوهلا . إن ٠34-٠

ولون حكوميون، أو قوات أمن، أو قوات مكافحة التمرد. وهذه األفعال تشمل استخدام سواء قام هبا مسئ ذلك،

هنا ب، والعقاب دون حماكمة. والقوة بصورة غري مقبولة أو مفرطة، وعمليات االعتقال غري القانوين، والتعذي

مالحظة أن مجيع اجلهود املبذولة لبناء حكومة رشعية باستخدام أفعال غري رشعية تعد أمرا مدمرا للذات، جتدر 

ضد املتمردين الذين خيفون أنفسهم بني املدنيني غري املقاتلني يف انتهاك صارخ ألحكام القانون.  تحتى وإن حدث

ات األمريكية املشاركة يف عمليات مكافحة التمرد ينبغي أن ختضع للقانون األمريكي، وعالوة عىل ذلك، فإن القو

فيها، وبعض قوانني  الواليات املتحدة طرفا عدوهذا يشمل القوانني املحلية، ومجيع املعاهدات واالتفاقيات التي تُ 

جتاوزات قانونية ترتكبها القوات نظر امللحق د(. ويالحظ أن أي انتهاكات حلقوق اإلنسان أو املضيفة. )االدولة 

األمريكية تنترش برسعة هائلة وتصبح معروفة بني السكان املحليني، وتصري يف هناية األمر متداولة يف كل أنحاء 

 ض جهود مكافحة التمرد سواء عىل األمد القصري أو البعيد.غري الرشعية تقوالعامل. وإن األفعال 

قد حُيتاج إليه يف بعض األحيان الحقا من  جنائيا أثرا. إن كل فعل تقوم به قوات مكافحة التمرد يرتك ٠33-٠

قوات مكافحة التمرد مجيع أنشطتها من أجل احلفاظ قدر االمكان  توثققبل أي حمكمة تطبق أحكام القانون. كام 

 لة هامة يف مواجهة احلمالت الدعائية للمتمردين.عىل سلسلة من األدلة. ويمكن أن متثل الوثائق الدقيقة وسي
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o وجوب استعداد قوات مكافحة التمرد وتأهبها لاللتزام طويل األجل 

. إن التمردات تكون ممتدة )طويلة األجل( بطبيعتها. ولذلك، تتطلب عمليات مكافحة التمرد عادة ٠32-٠

ة الدولة املضيفة عىل املتمردين، ومع ذلك فإن إنفاق قدر كبري من الوقت واملوارد. وقد يفضل املواطنون حكوم

أي حكومة ما مل يصل إىل قناعة بأن قوات مكافحة التمرد لدهيا من الوسائل والقدرة يدعم بنشاط املواطن ال 

ضد  التي خيوضها املتمردون هي أساسا واجللد واإلرادة ما يمكنها من الفوز. ومن هنا فإن املعركة الرئيسية

حكومة الدولة املضيفة وليس ضد الواليات املتحدة األمريكية. ومع ذلك فإن إمكانيات الدعم األمريكية قد 

تكون حاسمة يف بناء ثقة عامة بقابلية احلكومة للنمو والتطور. كام يتعني أن يثق السكان يف بقاء قوة كل من قوات 

يف  قليل من اخلسائرأن التقد املتمردون والسكان املحليون غالبا ما يعمكافحة التمرد وحكومة الدولة املضيفة. ف

صفوف القوات األمريكية أو استمرار العنف لسنوات أخرى سيدفع بالواليات املتحدة األمريكية إىل التخيل عن 

جهود مكافحة التمرد. وإن التأكيد املتواصل عىل االلتزام بمكافحة التمرد، والذي تسانده األفعال يمكن أن 

لب عىل ذلك التفكري، ويدعم الثقة يف ثبات الدعم األمريكي. ولكن حتى أقوى التزام ترتبط به الواليات يتغ

كتب له النجاح إذا مل يتصور السكان أن حكومة الدولة املضيفة لدهيا نفس اإلرادة واجللد. املتحدة األمريكية لن يُ 

رة، وأن حتافظ عىل هذا االنطباع الذي ارتسم يف ذهن وينبغي عىل القوات األمريكية أن تساعد عىل بناء تلك القد

 املواطنني.

تنفيذ عم مصممة ل، وهياكل دةكز قيادة رئيسيا، يتطلب إقامة مرممتدةمترد مكافحة . إن اإلعداد لعملية ٠35-٠

ة مستداامل ية والبرشيةتشغيلال حدود القدرةعىل  ات. وينبغي أن يستند التخطيط وااللتزامطويلة األجلعمليات 

يف معجم املصطلحات( . القدرة التشغيلية، والقدرة البرشية املستدامة لقوة. )انظر تعريف ا ملختلف مكونات

وحتى يف املواقف التي ختفض فيها الواليات املتحدة األمريكية مستويات قوهتا العسكرية بشكل رسيع قدر 

 لة املضيفة لفرتة زمنية طويلة.اإلمكان، فعادة ما يبقى بعض الدعم املوجه إىل مؤسسات الدو

لعملية االنتشار املمتدة، واحلفاظ  الدعم الشعبي األمريكي اكتساب يعد. عىل املستوى االسرتاتيجي، ٠32-٠

يف غاية األمهية. فتلك العملية تضم فقط أعىل القيادات العسكرية عىل اإلطالق، لذا فهي حقا  أمر عليه ملدة طويلة

وترصحياهتم رصحية ،  ترصفاهتم تكون أن عادة ما هيتمون بضامن إن القادة العسكرينيف، نشاط سيايس. ومع ذلك
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عىل الدعم اجلامهريي، ة املنتخبني احلفاظ بأن سري العمليات ال جيعل من الصعب عىل القاد أيضا كام أهنم يتكفلون

 .اجلمهوروأال يقوض ثقة 

o اإلرشادات املعارصة ملكافحة التمرد 

اخلربات احلديثة ملكافحة التمرد جمموعة مهمة من اإلرشادات اإلضافية التي يتعني أخذها . لقد حددت ٠3٩-٠

 يف االعتبار من أجل حتقيق النجاح.

o  والتطلعاتإدارة املعلومات 

وتدير قوات مكافحة التمرد الامهرة كل  ،يرتبطان ببعضهام البعض والتطلعات. إن كل من املعلومات ٠3٨-٠

منهام. ومن أجل احلد من شقة اخلالف، والعمل عىل بناء الدعم، تعمل حكومة الدولة املضيفة وأي جهة 

الواقعية واحلفاظ عليها بني اجلمهور، والقوات  التطلعات تساعدها يف مكافحة التمرد عىل بناء جمموعة من

)تشمل العمليات النفسية واألنشطة األخرى ذات املعلومات ويل. فعمليات العسكرية الصديقة، واملجتمع الد

العسكرية( تعد أدوات أساسية لتحقيق هذا األمر. فتحقيق تقدم  -الصلة بالعالقات العامة والعمليات املدنية

عن  املنطقية يمكن أن يرفع من درجة حتمل السكان ألي مشكالت حتمية تنتجالتطلعات ثابت نحو جمموعة من 

العمليات املستمرة لقوات مكافحة التمرد. فأينام وجدت قوة أمريكية ضخمة تعمل عىل املساعدة يف تأسيس نظام 

 حكومي، قد يمد مثل هذا التقدم الفرتة املتاحة قبل أن يسود االعتقاد بأن جيش التحرير صار جيش احتالل.

إىل سمعتها يف اإلنجاز، وهو ما يسميه  ات نظراجمموعة من التحدي. تبدأ القوات األمريكية يف مواجهة ٠3٢-٠

. وهذا بالطبع يشري إىل الريبة الواضحة يف أن الدولة القادرة عىل متالزمة اإلنسان فوق سطح القمرالبعض 

. وينبغي عىل مجيع الوكاالت دمات األساسية رسيعاوضع أي إنسان عىل سطح القمر ال يمكنها أن تستعيد اخل

اول بث احلامس بخصوص اجلهود التي تبذهلا، أن تتجنب قطع أي وعود غري واقعية. ففي بعض األمريكية التي حت

الثقافات، ُيفرس العجز عن الوفاء بالوعود وحتقيق النتائج املطلوبة عىل أنه خداع متعمد، فضال عن أن مجيع النوايا 

يها ُتفرس عىل أهنا طبيعية وال يتوقع احلسنة تذهب أدراج الرياح. ويف ثقافات أخرى، نجد أن الوعود املبالغ ف

 ،الوفاء هبا. وهنا جتدر اإلشارة إىل أن قوات مكافحة التمرد الفعالة البد أن تتفهم متاما األعراف املحليةاملواطنون 

تشمل أيضًا التطلعات . إن إدارة التطلعات وأن تستخدم املقاربات املحلية املناسبة من أجل السيطرة عىل هذه
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احلياة. فزيادة عدد  مدى حتسنم املحرز عىل الصعيد االقتصادي والسيايس من أجل أن يرى السكان عرض التقد

األفراد الذين يشعرون بأن هلم نصيب من النجاح الذي حترزه الدولة واحلكومة يمثل أساسا للنجاح يف عمليات 

السكان بأن حياهتم تسري نحو األفضل  مكافحة التمرد. ويف هناية األمر، يتحقق النرص بمفهومه الواسع، عرب اقناع

 املتمردين. حكمحتت قيادة حكومة الدولة املضيفة أفضل مما لو كانوا حتت 

. ينبغي أن تربهن كل من قوات مكافحة التمرد، وحكومة الدولة املضيفة عىل أن أفعاهلام تتسق مع ٠20-٠

عىل املستوى االستخباري. ومن ثم فإن قوات يثمر رد فعل البد أن أقواهلام، كام ينبغي أن يفهام أن أي فعل 

مكافحة التمرد وحكومة الدولة املضيفة ينبغي أن تدرك آثر ذلك عىل اجلامهري املتورطة يف النزاع، واملوجودة عىل 

 عرب اتساقبنشاط عىل تشكيل االستجابات التي تعزز أهدافهم. وباألخص  ينبغي العمل أيضاهامشه. كام 

يف منطقة العمليات أن  املواطنونيستطيع  للمعلومات بيئة العامليةالختلفة. ففي املامهري اجلالرسائل املوجهة إىل 

االنرتنت والتليفزيون املتصل بالقمر الصناعي من أجل حتديد الرسائل التي ترسلها قوات مكافحة  وايستخدم

 ويقوضاملصداقية  يزعزع و التقاط أي تناقضاألمريكية. التمرد إىل املجتمع العاملي ومجهور الواليات املتحدة 

 جهود مكافحة التمرد.

o استخدام املستوى املناسب من القوة 

. إن أي استخدام للقوة يولد جمموعة من ردود األفعال. ويف بعض األحيان قد يكون من الرضوري بذل ٠2٠-٠

ما يتعني قتل العنارص املتمردة املتطرفة.  لباغاجمهود خارق من أجل تدمري أو ختويف العدو وطمأنة السكان. و

بعناية نوع وكمية القوة التي يلزم  حتسبالتمرد أن  ةمكافحقوات وعىل أي حال، فمع ذلك ينبغي عىل 

استخدامها، ومن سوف يستخدمها برباعة يف أي عملية. فالعملية التي ُيقتل فيها مخسة متمردين ستأيت بنتائج 

 ا إذا أدت األرضار الشاملة التي نتجت عنها إىل استقطاب مخسني متمردا أو أكثر.عكسية متامًا يف حالة م

. يف بيئة مكافحة التمرد، يتعني عىل القادة إقرار مستويات مناسبة وحمسوبة من القوة، واستخدام هذه ٠24-٠

األرواح. ويف العادة، القوة بصورة دقيقة وحمددة عند تنفيذ املهمة دون إحداث أي أذى أو خسائر غري رضورية يف 

، مثل إجراءات استخدام القوة للتقليل من التصعيد املتدرج للقوةتستخدم  يمكن أنفإن قوات مكافحة التمرد 

أثناء عمليات اإلنزال وعند نقاط  هذه اإلجراءات تكون مناسبة متامااملخاطر املحتملة لفقدان حياة األشخاص. و
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كام أن زيادة أو تصعيد قوة اإلجراءات تشري إىل استخدام وسائل قوة أقل  التفتيش واحلواجز املرورية يف الطرق.

هذا االستخدام النتائج املرغوبة، ويمكن للجنود ومشاة البحرية القيام بذلك  حيقق عندما يكون من املرجح أن

 حيد من احلق ال تدرجييادون تعريض أنفسهم واآلخرين أو املهمة للخطر. تصعيد وزيادة القوة وإجراءات زيادهتا 

استخدام القوة املميتة عندما تكون هذه القوة رضورية من أجل الدفاع ضد أي ال من يف الدفاع عن النفس، و

عىل  جيدا عدوان أو عندما تتضح النوايا العدوانية. ويتعني عىل القادة التأكد من أن اجلنود ومشاة البحرية تدربوا

لتعامل مع املواقف املختلفة، إذ يتعني عىل قادة الوحدات الصغرية هذه اإلجراءات، واألهم من ذلك عىل طرق ا

 معدودة. ثواناختاذ قرارات حياة أو موت يف 

. ففي حالة ما إذا كانت رشطة الدولة املضيفة تتمتع القوة أمر يف غاية األمهية أيضا وليةإن توىل مسئ .٠23-٠

حيث من  ،العمليات يف املناطق احلرضية تنفذا أن بسمعة مقبولة من حيث الكفاءة والنزاهة، فمن األفضل هل

حتى يف حالة عدم متتع قوات  ااملرجح أن يرى السكان أن استخدام هذه القوة أمر رشعي. ويكون هذا صحيح

الرشطة بتسليح جيد أو عدم متتعها بنفس القوة التي تتمتع هبا الوحدات العسكرية. ومع ذلك، فإن الظروف 

من جمموعة  اجزءمتثل ما إذا ثبت للبعض أن قوات الرشطة  أما يف حالؤثر عىل هذا القرار. واملالبسات املحلية ت

تعمل عىل اضطهاد وقمع املواطن بصفة عامة، فإن استخدامها قد يأيت بنتائج عكسية. لذا فإن وعرقية أو طائفية 

والتصورات الشعبية عن كل  قوات مكافحة التمرد الفعالة هي تلك القوات التي تتفهم خصائص الرشطة املحلية

من وحدات الرشطة والوحدات العسكرية. وهذا الفهم يساعد عىل التأكد من أن تطبيق هذه القوة مناسب 

 ويدعم حكم القانون.

o التعلم والتكيف 

. إن قوة مكافحة حركة التمرد الفعالة عبارة عن منظومة تعليمية. حيث يمزج املتمردون بصفة مستمرة ٠22-٠

كام يتبادل املتمردون الذين يعملون عىل شكل شبكات املعلومات . املراحل والتكتيكات العسكرية والسياسيةبني 

، حتى مع املتمردين اآلخرين يف مسارح العمليات البعيدة. ومع ذلك فإن همعدومواطن ضعف باستمرار عن 

عة املتمردين. فكل وحدة حتتاج إىل قوات مكافحة التمرد الامهرة يمكنها أن تتكيف مع ذلك عىل األقل بنفس رس

القدرة عىل إبداء املالحظات، وتعلم وتطبيق الدروس املستفادة، وتقييم النتائج. ومن ثم يتعني عىل القادة تطوير 

نظام فعال يعمل عىل تعميم أفضل املامرسات ضمن منظومة قيادهتم. وقد حيتاج القادة املقاتلني إىل البحث عن 
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عن  مناطق العمليات بحثا جديدة ختول أو حتقق التغريات الرضورية. فانتقال املتمردين عربقوانني أو سياسات 

 روابط ضعيفة، يستلزم توافر كفاءة أعىل عىل مستوى قوة مكافحة التمرد.

o منح الصالحيات للمستويات األدنى 

مركزية، وتعتمد عىل تنفيذ  . إن قيادة املهمة تتمثل يف تسيري العمليات العسكرية عرب تنفيذها بصورة ال٠25-٠

األوامر من أجل إنجاز املهمة بصورة فعالة. كام أن القيادة الناجحة للمهمة تنتج عن القادة املرؤوسني يف مجيع 

جوا الصفوف، والذين يعتمدون عىل روح املبادرة املنضبطة وفقا لغرض القائد من تنفيذ املهام. كام أهنا تتطلب 

(. وهذه هي الطريقة املفضلة لدى اجليش وقوات مشاة البحرية 0-2الدليل امليداين ) من الثقة والفهم املتبادل

للقيادة والسيطرة عىل القوات أثناء مجيع أنواع العمليات. ويف قيادة املهمة، يزود القادة املرؤوسني باملهمة 

القيادة العليا  فوضهمة. وتالالزمة، وغرض القائد، ومفهوم العمليات، واملوارد املناسبة والكافية إلنجاز امل

القائد. كام أهنم يرتكون كافة التفاصيل التنفيذية  لغرض القرارات الواجبة طبقا الصالحيات للمرؤوسني الختاذ

 ويتوقعون منهم استخدام املبادرة والرأي السديد إلنجاز املهمة. ،ملرؤوسيهم

ما يستوعب القادة  لعمليات مكافحة التمرد، فعادةطة . تتناسب غالبا قيادة املهمة مع الطبيعة املختل٠22-٠

املحليون األوضاع يف منطقتهم بشكل أفضل. وبرعاية قيادة املهمة، يمكنهم استخدام املوارد املطلوبة أو التحكم 

ية الالزمة يف الوقت املناسب، وتنفيذ عمليات تكتيكية فعالة، وإدارة االستخبارفيها من أجل تنفيذ العمليات 

العسكرية. وهكذا فإن عمليات مكافحة التمرد الفعالة تصبح ال  –ات االستخباراتية والعمليات املدنية العملي

مركزية، وتفوضها القيادة العليا إىل مرؤوسيها من أجل دفع أكرب قدرات ممكنة قدر املستطاع إىل املستويات الدنيا. 

ة التعلم التي ينبغي أن حتدث يف كل مستوى. ومن كام تشجع قيادة املهمة املرؤوسني عىل املبادرة وتسهل عملي

 اخلصائص الرئيسية لقوة مكافحة التمرد أن تتمكن من التكيف والتفاعل عىل األقل بنفس رسعة املتمردين.

o تقديم الدعم إىل الدولة املضيفة 

اهلدف يتمثل و. تعمل القوات األمريكية املكلفة بمكافحة التمرد عىل مساعدة حكومة الدولة املضيفة. ٠2٩-٠

من ذلك عىل املدى الطويل يف ترك احلكومة قادرة عىل البقاء بمفردها. ففي هناية األمر يتعني عىل الدولة املضيفة 

أن تفوز وحتقق النرص بنفسها. وحتقيق هذا األمر يتطلب تطوير قدرات القادة املحليني واملؤسسات املحلية، 
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ضيفة تقدم املساعدة لتحقيق ذلك، ولكن عىل مجيع عنارص الدولة املويمكن للقوات والوكاالت األمريكية أن 

وليات الالزمة لتحقيق النرص احلقيقي. ففي الوقت الذي قد يكون فيه من األيرس عىل الوحدات تقبل املسئ

م من األفضل أن تعمل عىل تقوية القوات واملؤسسات املحلية، ثتنفذ عملياهتا بنفسها، فالعسكرية األمريكية أن 

ولية األخرية عن حل مشاكلها. ففي هناية األمر فإن حكومات الدول املضيفة املسئ مساعدهتا بعد ذلك. وتتحمل

بشكل  قل اجلهد الرئييسنُ املحتلني، وكلام عد يف نظر البعض جيوش من املتطفلني أو مجيع اجليوش األجنبية تُ 

 ن ذلك أفضل.، كابدون تدهور غري مقبولإىل مؤسسات الدولة املضيفة  أرسع

o مفارقات عمليات مكافحة التمرد 

مناقشتها تكشف أن مكافحة التمرد تقدم جمموعة معقدة وغري  ت. إن املبادئ والتعليامت التي سبق٠2٨-٠

متعارف عليها غالبا من املهام واآلراء. وبطرق متنوعة، فإن عملية مكافحة التمرد تسري عادة يف طريق ُمالف 

 افحة التمرد قد شكلت بالفعل جزءابالرغم من أن عمليات مك –األمريكية عن احلرب لوجهة النظر التقليدية 

التفكري  عىلجوهريا من اخلربة العسكرية األمريكية. فبعض املفارقات الواقعية يف مكافحة التمرد مبينة هنا كأمثلة 

العقيل املختلف املطلوب. وُتعرض هذه التناقضات لتحفيز التفكري ال لتقييده. وتعتمد القدرة عىل تطبيق األفكار 

إثر التعرف عىل هذه املفارقات عىل إدراك األوضاع املحلية، والسيام حالة التمرد. فعىل سبيل املثال، إن التحذير 

ال يرسي  حيان كلام زادت القوات املستخدمة، قلت كفاءهتا وفاعليتهايف بعض األ والقائل بأنه املتعارف عليه

، ومع ذلك يكون هذا النوع من التفكري قابال للتطبيق عندما يزداد جتاوز العقباتعىل  عندما يكون العدو قادرا

البنود املحددة، عدد رجال األمن يف املنطقة. وملخص القول، ال ينبغي احلد من هذه املفارقات إىل مستوى قائمة 

 وإنام جيدر استخدامها مع إعامل التفكري. 

o أقل أمنا كلام بالغت يف محاية قواتك أحيانًا، قد تصبح 

. تتحقق ذروة النجاح يف مكافحة التمرد عرب محاية السكان ال بحامية قوة مكافحة التمرد. ففي حالة بقاء ٠2٢-٠

القوات العسكرية يف معسكراهتا، فإهنا تفقد التواصل مع السكان، وتظهر كقوات مذعورة، وتتخىل عن املبادرة 

 واملشاركة يف حتمل، بعد العمليات والتنصتامئن، لصالح املتمردين. فينبغي القيام بدوريات هجومية مكثفة، وك

فاعلية إقامة قواعد هجومية، وقواعد  مدى . كام يتعني قياسهم، واحلفاظ عىل التواصل معالسكانمع  املخاطرة
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الدوريات  ٨-٢0دعم عمليايت مقارنة بفاعلية استخدام قواعد عسكرية لوحدات أكرب. )يناقش دليل امليدان 

 لتنفيذوقواعد الدعم العمليايت(. فهذه املامرسات تتضمن الوصول لالستخبارات التي نحتاجها  اهلجومية املكثفة

 يساعد عىل تأسيس رشعية حقيقية.  العمليات. وبعد ذلك ُتدعم الروابط واالتصاالت مع السكان مما

o أحيانا، كلام زادت القوات املستخدمة قلت فعاليتها 

ال يمكن التنبؤ هبا مجيعا قبل حدوثها. فكلام زاد  التي عن العديد من اآلثار. إن أي استخدام للقوة يسفر ٠50-٠

حجم القوة املستخدمة، زادت فرص وقوع أرضار مبارشة وأخطاء. كام أن استخدام قوات ضخمة يزيد من 

، فإن مامتاالفرص الدعائية املتاحة للمتمردين بتصوير األنشطة العسكرية املميتة يف صورة وحشية. وعىل النقيض 

استخدام القوة عىل نحو دقيق وبتمييز يقوي ويدعم حكم القانون الذي نحتاج إىل تأسيسه. وكام هو واضح 

ومتى يكون  –أعاله، فإن مفتاح قوات مكافحة التمرد يتمثل يف معرفة متى نحتاج إىل استخدام املزيد من القوات 

االحساس بالوقت ، باإلضافة إىل عن املوقف األمنيغري مثمر. وهذا الرأي يشمل إجراء تقييم دوري  اذلك أمر

 فيام يتعلق بأفعال املتمردين.

o   كلام زاد نجاح مكافحة التمرد، قلت القوة التي يمكن استخدامها، والبد من قبول

 املزيد من املخاطر

للمفارقة السابقة. فكلام انخفض مستوى عنف املتمردين، تقود  عد جزءا مكمال. هذه املفارقة ت٠5٠-٠

متطلبات القانون الدويل والتوقعات من قبل املواطنني إىل انحسار األعامل العسكرية املبارشة من جانب قوات 

ىل التشديد عىل قواعد االشتباك، وقد تضطر هذه القوات إجرى مكافحة التمرد. وكلام زاد االعتامد عىل الرشطة، 

إىل قبول املزيد من املخاطر من أجل البقاء  يلجأ اجلنود ومشاة البحرية أيضا استخدام املزيد من كبح اجلامح، وقد

 عىل التواصل مع السكان.

o يف بعض األحيان عدم القيام بيشء هو أفضل رد فعل 

إرهابية أو يشنون غارات حرب عصابات هبدف إغواء قوات مكافحة  ما ينفذ املتمردون أعامال غالبا .٠54-٠

 –التمرد عىل الرد بشكل مفرط يف  القوة، أو عىل األقل من أجل الرد بالطريقة التي يمكن للمتمردين استغالهلا
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ما تقرر  مثل فتح النريان عىل حشد مجاهريي أو تنفيذ عملية تطهري ختلق املزيد من األعداء أكثر مما تقتلع. وإذا

عقب تقييم آثار مسار عمل معني، أن تداعياته السلبية أكثر من اإلجيابية، فعندئذ يتعني دراسة البديل عىل الفور، 

 والذي قد يتضمن عدم القيام بأي فعل.

o  التمرد أال تطلق النار ةمكافحقوات من بعض أفضل أسلحة 

منقطع النظري يف كسب التأييد الشعبي والرشعية حلكومة  ا حتقق قوات مكافحة التمرد نجاحام .غالبا٠53-٠

ملتمردين )رغم أن القتل قد يكون رضوريًا يف معظم األوقات(. قتل ا الدولة املضيفة عندما ال تتضمن أعامهلا

العمليات  واملثري للحرية، أن املعركة احلاسمة التي نخوضها هي كسب عقول السكان، ومن ثم فاملزامنة بني

أمر يف غاية األمهية. فكل فعل، بام يف ذلك  للعملياتية واجلهود األخرى املبذولة عرب اخلطوط املتعددة اراالستخب

. ويف الوقت الذي يكون فيه األمن رضوريا من من املعلومات شامل بإطار غلفيينبغي أن استخدام القوة، 

أجل إحراز تقدم كيل، فإن النرص الدائم يأيت من االقتصاد النابض بالنشاط، واملشاركة السياسية، وإحياء األمل. 

وعندما يتحقق األمن املنشود، يكون للامل وصندوق االنتخاب تأثريات أكثر أمهية من أصوات القنابل 

. وحسب حالة التمرد، ينبغي عىل الامل هو الذخريةفيه إن  القولوقت الذي يمكن والرصاص. فهذا هو ال

اجلنود ومشاة البحرية االستعداد والتحضري لتنفيذ العديد من املهام غري العسكرية من أجل دعم جهود مكافحة 

 ون املدنية.الشئالتمرد. فلكل واحد دور يف بناء الدولة، إذ ال يقترص ذلك فقط عىل وزارة الدفاع وأطقم 

o ترك الدولة املضيفة تقوم بعمل ما بشكل مقبول أحسن من تنفيذنا له بصورة أفضل 

. من املهم أن نأخذ يف االعتبار من سيقوم بتنفيذ العملية من أجل تقييم كيفية القيام هبا بصورة جيدة. ٠52-٠

الطويل يتطلب إعداد قادة ومؤسسات قابلة  فحينام تدعم الواليات املتحدة الدولة املضيفة، فإن النجاح عىل األمد

للحياة بالدولة املضيفة تستطيع أن تواصل عملها دون دعم كبري من الواليات املتحدة األمريكية. وكلام طالت 

هذه اإلجراءات، تضاءل حجم الدعم الشعبي الذي حتظى به الواليات املتحدة، وتساءل السكان املحليون عن 

القائد األمريكي يف فيتنام عام  كرايتون إبرامزوقد أدرك هذه احلقيقة اجلنرال رشعية قواهتم وحكومتهم.

... يف بعض األشياء التي ساعدنا فيها عىل نحو كبري. فبقيامنا هبذا  هناك دليل واضح متاماعندما قال  ٠٢٩٠

رتبنا من ذلك، حتسن مستواهم تأخر الفيتناميون... ال يمكننا إجراء هذا اليشء ... عليهم عمله بأنفسهم. وكلام اق
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. كام أبدى يت.إي. لورانس مالحظة مماثلة أثناء قيادته للثورة العربية ضد 1وحتسن مستوانا نحن أيضاً 

ال حتاول أن تقوم بالكثري بيديك، فاألفضل أن يقوم بذلك العرب  فقال  ٠٢٠٩اإلمرباطورية العثامنية خالل عام 

ه أنت عىل نحو ممتاز. إهنا حرهبم، وما عليك سوى أن تقدم هلم املساعدة، ال أن عىل نحو مقبول بدال من أن تقوم ب

تفوز باحلرب من أجلهم
2

 . 

فإذا مل تقم الدولة املضيفة بأداء األمر  عىل نحو مقبولومع ذلك فإن الكلمة املفتاحية يف نصيحة لورانس هي 

التمرد التي تدعمها أن تترصف. فاخلربة واملعرفة بمنطقة العمليات  مكافحةبصورة مقبولة، فعىل قوات 

 واحلساسية الثقافية تعد أمورا جوهرية من أجل حتديد متى يكون هذا التحرك رضوريا.

o وإذا عمل يف  ،قد ينجح تكتيك معني هذا األسبوع، وقد ال ينجح يف األسبوع املقبل

 يةمنطقة معينة، فقد ال يعمل يف املناطق التال

من شبكة واسعة النطاق  اجزء كبرية عىل التكيف، وغالبا ما يمثلون. املتمردون األكفاء لدهيم قدرة ٠55-٠

 ،مع املامرسات الناجحة ملكافحة التمرد ن يتكيفون رسيعاتتواصل بشكل مستمر وحلظي، ومن ثم فإن املتمردي

ورسعان ما تتنرش املعلومات بني كوادر املتمردين. ففي واقع األمر كلام زادت فاعلية التكتيك الذي تستخدمه 

ألن املتمردين لدهيم حاجة ملحة ملواجهته  نظراقوات مكافحة التمرد، اقرتب وقت خروجه من اخلدمة، 

ن يتجنبون الرضا بالوضع اآلين ورسعان ما لني عىل كل املستويات هم أولئك الذياعالفوالتغلب عليه. وإن القادة 

ملكافحة التمرد،  3رصاصة فضية يتكيفون مع الواقع عىل األقل بنفس درجة تكيف أعدائهم. فال توجد

 فالتطوير املستمر ألساليب جديدة أمر رضوري، ويف غاية األمهية.

                                                           

(، رشيط صويت، ٠٢٩0نوفمرب  4٠كرايتون. إبرامز. تقدير االستخبارات األسبوعي للقائد )مركز القيادة الرئييس، قيادة املساعدة العسكرية، فيتنام،  - ٠

)مدينة لوبوك: ٠٢٩4 – ٠٢2٨معهد التاريخ العسكري للجيش األمريكي، ثكنات كارليسيل، بنسلفانيا؛ لويس سوريل، املحرر، تاريخ فيتنام: رشائط أبرام 

 .233(، ص  4002مطبوعات اجلامعة الفنية بتكساس، 

(، يف مؤلف لورانس، الرسائل الرسية  من السعودية، إيه. دبليو. لورانس، ٠٢٠٩أغسطس  40يت. إي. لورانس، "سبعة وعرشون مقااًل" النرشة العربية )  - 4

 .٠33 – ٠42(،ص ٠٢3٢إي دي ) لندن، مطبوعات جولدن كوكريل، 

جود يف الفلكلور الغريب،  تكون الرصاصة الفضية هي السالح الوحيد الفعال ضد الذئب، والساحر، أو الوحوش األخرى. وهو تعبري يقصد به عدم و - 3

 حل بسيط وسحري ملشكلة صعبة )املرتجم(.
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o النجاح التكتيكي ال يضمن شيئا 

. بالرغم من أمهية العمليات العسكرية يف حتقيق األمن املطلوب، فإهنا ال تستطيع بذاهتا حتقيق النجاح يف ٠52-٠

مكافحة التمرد. فاملتمردون الذين قد ال يتمكنون من هزيمة قوات مكافحة التمرد يف القتال ربام يتمكنون من 

باط األفعال التكتيكية باألهداف االسرتاتيجية ينبغي عدم قرص ارتولذلك فحتقيق أهدافهم االسرتاتيجية. 

، قد بدون هذه الروابطوالعملياتية العسكرية بل ربطها أيضًا باألهداف السياسية األساسية للدولة املضيفة. ف

 تذهب األرواح واملوارد هدرا دون حتقيق أي مكسب حقيقي.

o العديد من القرارات اهلامة ال يصنعها الضباط الكبار 

. تتطلب العمليات الناجحة ملكافحة التمرد توافر الكفاءة والبصرية لدى اجلنود وعنارص مشاة البحرية ٠5٩-٠

ما يتخذون  غالبا –٠العريف االسرتاتيجييف مجيع املستويات. فالقادة الصغار، ممن يطلق عىل كل منهم وصف 

أما القادة الكبار، فإهنم حيددون االجتاه   وتكون هلا تداعيات اسرتاتيجية. ،قرارات عىل املستوى التكتيكي

كام عليهم أن يثقوا يف أداء املرؤوسني لألعامل  ،الصحيح واملناخ الذي يتم عربه التدريب وتلقي التوجيه بوضوح

إذ  ،الصحيحة. وإن إعداد القادة عىل املستوى التكتيكي يتطلب ما هو أكثر من الرباعة يف خدمة العقيدة العسكرية

ينبغي تدريبهم وتعليمهم عىل التكيف مع األوضاع املحلية، وعىل فهم التبعات واآلثار القانونية واألخالقية التي 

 لألهداف اخلاصة بقادهتم الكبار. طبقا ، واحلكم الصائبوالقيام باملبادرةتنجم عن أفعاهلم، 

o املامرسات الناجحة والفاشلة ملكافحة التمرد 

( أدناه يوضح بعض املامرسات التي سامهت وبصورة كبرية يف نجاح أو فشل ٠ -٠. اجلدول رقم )٠5٨-٠

 العمليات السابقة ملكافحة التمرد.

 

                                                           

يمتد تأثريها من الوضع التكتيكي، إىل الصعيدين العمليايت العريف االسرتاتيجي: مصطلح ُيقصد به أن ممارسات جندي اجليش أو مشاة البحرية، قد   - ٠

دون الرجوع إىل واالسرتاتيجي. مما يؤثر بشكل مبارش عىل نتائج العملية األوسع نطاقا، وهو ما يستلزم تكوين جندي اسرتاتيجي قادر عىل اختاذ القرارات 

 ية ما يكفي إلنجاح العمليات العسكرية وأهدافها االسرتاتيجية )املرتجم(.اهلرمية البريوقراطية، ويعي طبيعة املعركة، ويمتلك من االستقالل
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 املامرسات الناجحة و الفاشلة لعمليات مكافحة التمرد. ٠ -٠اجلدول رقم 

 املامرسات الناجحة املامرسات  الفاشلة

 من  بدال اإلفراط يف التأكيد عىل قتل وأرس األعداء

 تأمني واجتذاب السكان.

 .التأكيد عىل االستخبارات 

 عمليات واسعة النطاق بشكل معتاد تنفيذ.  .الرتكيز عىل حاجات السكان وأمنهم 

  توزيع القوات العسكرية يف قواعد كبرية لتوفري

 احلامية.

 إقامة وتوسيع املناطق اآلمنة 

 بصفة رئيسية يف شن  ةالرتكيز عىل القوات اخلاص

 احلمالت.

 .)عزل املتمردين عن السكان)السيطرة عىل السكان 

  إعطاء أولوية حمدودة لتخصيص مستشارين أكفاء

 لقوات الدولة املضيفة.

  ،القيام بعمليات استخباراتية فعالة، ومنترشة

 ومتواصلة.

  بناء وتدريب قوات األمن بالدولة املضيفة عىل

 العسكري األمريكي. النموذج

  عرض العفو واملصاحلة وإعادة التأهيل ألولئك

 الراغبني يف دعم احلكومة اجلديدة.

  جتاهل أعامل احلكومة يف وقت السلم، بام يف ذلك

 اإلجراءات القانونية.

  توزيع قوات رشطة الدولة املضيفة يف املقدمة مع

الدعم العسكري بمجرد ما يسمح املوقف األمني 

 بذلك.

 لسامح بفتح احلدود األرضية واجلوية والساحلية.ا   توسيع وتقوية قوات الرشطة اخلاصة بالدولة

 املضيفة.

   تدريب القوات العسكرية عىل عمليات مكافحة

 التمرد.

   االستعانة بمستشارين أكفاء وقوات خاصة لريافقوا

 قوات الدولة املضيفة.

  .منع حصول املتمردين عىل مالذات آمنة 

   تشجيع التعاون السيايس والعسكري القوي وتبادل

 املعلومات.

   .تأمني حدود الدولة املضيفة 

  .محاية البنية التحتية 
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 امللخص 

. إن مكافحة التمرد هي شكل معقد من احلرب، فهي يف األساس نضال للحصول عىل دعم السكان. ٠5٢-٠

األمهية لتحقيق النجاح املطلوب. واحلصول عىل هذا الدعم وإن محاية ورفاهية ودعم السكان هي أمور يف غاية 

واالحتفاظ به يمثل حتديا شاقا. وإن حتقيق مجيع هذه األهداف يتطلب توحيد جهود العديد من الوكاالت غري 

 العسكرية مع وكاالت الدولة املضيفة ضمن مقاربة شاملة للنجاح.

. إن تصميم العمليات التي حتقق األهداف املرغوبة يتطلب من قوات مكافحة التمرد أن تتفهم الثقافة ٠20-٠

واملشكالت التي تواجهها. فكال من املتمردين، وقوات مكافحة التمرد يقاتلون من أجل الفوز بدعم السكان. 

اإلنسانية التي تفهمها الشعوب الغربية.  ومع ذلك فإن املتمردين غري مقيدين بقوانني احلرب أو بحدود اآلداب

ويف احلقيقة، فإن بعض املتمردين يبدون االستعداد لتنفيذ هجامت انتحارية وقتل األبرياء من املدنيني أثناء تنفيذ 

عملياهتم، ويعتربون ذلك خيارا مرشوعا. كام أهنم مستعدون للقيام بأي يشء حيافظ عىل مزيتهم الكبرية واملتمثلة 

هتم عىل االختفاء بني السكان. وهذا عمل غري أخالقي، يتمكن األعداء اهلمجيون من خالله وعرب التكيف يف قدر

مع الوضع من البقاء عىل قيد احلياة. فهزيمتهم تتطلب أن تطور قوات مكافحة التمرد القدرة عىل التعلم والتكيف 

حيث يناقش السبل املختلفة  والتكيفالتعلم بصورة رسيعة ومستمرة. وإن هذا الدليل يؤكد عىل رضورة 

 الكتساب دعم السكان واحلفاظ عليه.

. إن الدعم الشعبي يسمح لقوات مكافحة التمرد بتطوير استخبارات رضورية من أجل حتديد وهزيمة ٠2٠-٠

املتمردين. وإن تصميم وتنفيذ أي محلة شاملة من أجل تأمني السكان واحلصول عىل دعمهم يتطلب تنسيق 

ال املختلفة عرب العديد من اخلطوط املنطقية للعمليات بمرور الوقت من أجل حتقيق النجاح. وأحد اخلطوط األفع

املنطقية للعمليات يتمثل يف تطوير قوات األمن التابعة للدولة املضيفة، كي تضطلع باملهام واملسئوليات الرئيسية 

بريا عىل القادة والعاملني بالنواحي اللوجستية. من أجل مكافحة التمرد. وتضع عمليات مكافحة التمرد عبئا ك

 وإن مجيع هذه النواحي اخلاصة بمكافحة التمرد سيتم وصفها وحتليلها بالتفصيل يف الفصول القادمة.
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، فالغاية األساسية منه تتمثل يف توفري األمهية، فإن العمل العسكري ييل العمل السيايس يف رضوريتهبالرغم من )

(حرية كافية للسلطة السياسية كي تعمل بأمان مع السكان
1
  

 .٠٢22 ديفيد جاليوال، حرب مكافحة التمرد

املدنية والعسكرية خالل يبدأ هذا الفصل باألسس التي ُتستخدم من أجل حتقيق التكامل بني أنشطة األجهزة 

عمليات مكافحة التمرد، ثم يرشح تصنيف األجهزة التي ُتستخدم عادة لتحقيق التكامل. ثم يناقش بعد ذلك 

وليات والتقنيات املستخدمة لتحقيق التكامل بني األنشطة املدنية والعسكرية، وخُيتتم الفصل ببيان املسئ حتديد

 ون إىل معرفتها عن الوكاالت املدنية العاملة يف منطقة العمليات التابعة هلم.املعلومات التي حيتاج القادة العسكري

 التكامل 

. إن اجلهود العسكرية رضورية وهامة يف مكافحة التمرد، ولكنها تكون فعالة فقط عندما تتكامل ضمن ٠-4

ملكافحة التمرد اسرتاتيجية شاملة توظف مجيع أدوات القوة الوطنية. وجيب أن تلبي العمليات الناجحة 

االحتياجات املتعارضة لعامة السكان وفق الدرجة املطلوبة لكسب التأييد الشعبي أثناء محاية السكان من 

املتمردين. فعمليات مكافحة التمرد الفعالة تؤدي يف هناية األمر إىل القضاء عىل املتمردين أو جتعلهم بال فاعلية. 

 عسكرية املنخرطة يف مكافحة التمرد ما ييل:ويتطلب نجاح هذه العمليات من القوات ال

  ورشكاء الدولة املضيفة. ،واحلكومات املعنية املختلفة ،معرفة أدوار وإمكانات الواليات املتحدة 

  .ضم مشاركني آخرين بام فيهم رشكاء الدولة املضيفة إىل عملية التخطيط عىل كل املستويات 

  نظامت احلكومية وغري احلكومية.دعم اجلهود املدنية، والتي تشمل جهود امل 

  واالقتصادية، أو املشاركة فيها، حسب ما يقتيض  ،واملعلوماتية ،واالجتامعية ،إدارة الربامج السياسية

 األمر.

                                                           

 . ٨٢جاليوال، ص  - ٠

 وحدة اجلهد: تكامل األنشطة املدنية والعسكرية :الفصل الثاين
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. إن تكامل اجلهود املدنية والعسكرية أمر حاسم يف نجاح عمليات مكافحة التمرد، فجميع اجلهود تركز عىل 4-4

وحكومة الدولة املضيفة. وعادة ما تكون الربامج السياسية واالجتامعية واالقتصادية أكثر دعم السكان املحليني 

فائدة من العمليات العسكرية التقليدية يف معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع والقضاء عىل التمرد. إن األطراف 

وعنارص  ،ودبلوماسيني ،نياملشاركة يف مكافحة التمرد تأيت من خلفيات متنوعة، وربام تشمل موظفني عسكري

ومقاولني، وقادة حمليني. وجيب عىل مجيع هذه األطراف اختاذ  ،اإلنسانية اإلغاثةوعاملني يف  ،وساسة ،رشطة

 القرارات وحل املشاكل يف بيئة معقدة بالغة التحدي.

املتمردين يف  يفيد ارتفاع مستوى العنفف. إن السيطرة عىل مستوى العنف متثل عنرصا أساسيا يف النضال، 4-3

يعيق املنظامت غري العسكرية وخاصة و معظم األحيان. ألن انعدام األمن االجتامعي الذي جيلبه العنف ال يشجع

الوكاالت اخلارجية عن معاونة السكان املحليني. فالبيئة األمنية األكثر اعتداال متنح اهليئات املدنية فرصة أكرب 

 عن القوات العسكرية.هذا العبء فف لتقديم مواردها وخرباهتا، مما خي

. يعترب قتال املتمردين من املهام األساسية للقوات العسكرية يف مكافحة التمرد، إال أن هذه القوات يمكنها 4-2

أيضا، بل ويتوجب عليها استخدام إمكانياهتا يف تلبية االحتياجات األساسية للسكان قدر اإلمكان. فاستعادة 

 تتمثلشط واملتواصل حلكومة الدولة املضيفة أمر أسايس حلرمان التمرد من قوته وجاذبيته. كام تأييد املواطنني الن

. ورغم ذلك فإن استخدام القوة السكانحامية عامة بالوظيفة األوىل للقوات العسكرية يف مكافحة التمرد 

اإلفراط يف  يؤديمكن أن ي، في الواقع. فالعسكرية ال يعترب الطريق الوحيد لتوفري األمن ودحر املتمردين

 العلياالسياسية  األهدافة عىل حساب حتقيق يهداف السياسألل املتكرر تقويضاللقوة العسكرية إىل استخدام ا

 للقوة. املحسوبعىل التطبيق  كبريةالتي حتدد النجاح. وتضع هذه املعضلة أمهية 

، والرتكيز عىل الربامج غري املحسوب للقوة ستخدامااللسياسة حتقيق التوازن بني الدائم ل نجاحال. يتطلب 4-5

 مع املنظامت مالئمهي األكثر شيوعا، وترتبط بشكل  واالجتامعية واالقتصاديةالعسكرية. فالربامج السياسية 

، إال أن التطبيق الفعال هلذه الربامج يعترب أكثر أمهية من حتديد هوية األشخاص الذين ينفذون واخلربات املدنية

ء الفراغ. القوات العسكرية بمل فإذا كانت األجهزة املدنية غري قادرة عىل القيام بذلك، فحينئذ تقوم هذه املهام.

وتعترب الربامج السياسية واالجتامعية واالقتصادية ملكافحة التمرد رضورية من أجل زيادة القدرة املحلية 

للحكومة املضيفة مما يؤدي إىل تقوية التأييد الشعبي هلا عندما يلمس السكان حدوث ذلك بشكل صحيح. 
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ىل تقوية أوارص قضيتهم عن طريق بث مكافحة التمرد هي أيضا معركة أفكار، حيث يسعى املتمردون إف

من الرضوري وجود برامج معلومات شاملة من أجل تضخيم جهود مكافحة التمرد. لذا ف تصورات سلبية عن

 الرسائل اخلاصة باألعامل االجيابية، والتصدي لدعايات املتمردين.

ها املسؤولية عن حتسني معيشة .  تقاتل قوات مكافحة التمرد بني عامة السكان، وينبغي أن حتمل عىل عاتق4-2

 الناس بكل جتلياهتا، وهذا يشمل ما ييل:

   ،توفري األمن للمواطنني من الرعب واإلكراه الذي تسببه أنشطة املتمردين، ومن العنف غري السيايس

 واجلريمة.

  .توفري االحتياجات االقتصادية األساسية 

  والرعاية الطبية. ،والرصف الصحي ،والكهرباء ،توفري اخلدمات الرضورية، مثل املياه 

  .دعم املؤسسات االجتامعية والثقافية الرئيسية 

  هم يف حتسني مستوى املعيشة باملجتمع.اتيسري األمور األخرى التي تس 

ون السكان املحليني بشكل موحد. فنجاح املتمردين يتحقق عرب شئتعالج الربامج الفعالة ملكافحة التمرد مجيع 

وتسليط األضواء عىل املظامل املحلية التي فشلت جهود قوات مكافحة التمرد  ،وتأجيجه ،ضطراباإلبقاء عىل اال

يف معاجلتها. أما  نجاح قوات مكافحة التمرد فيتحقق عرب القضاء عىل االضطراب، ومعاونة الدولة املضيفة عىل 

 تلبية االحتياجات األساسية لعامة السكان.

مساعدة الدولة املضيفة عىل هزيمة التمرد، يتطلب الوفاء بتعهدها اخلاص بيف  . إن نجاح الواليات املتحدة٩-4

تطبيق أدوات القوة الوطنية عىل طول اخلطوط املتعددة للعمليات)عادة تكون تلك هي اخلطوط املنطقية 

ر عىل ن اجلهود املبذولة عىل أي خط منها غالبًا ما تؤثهو مرشوح يف الفصل اخلامس(. حيث أللعمليات، كام 

 ما تكون غري مثمرة. األعامل غري املنسقة كثريااخلطوط األخرى، فالتقدم ب

عىل عامة السكان، فكل خط منها يعتمد عىل  قية لعمليات مكافحة التمرد أساساتركز اخلطوط املنط .٨-4

من  والعديد، بحيث إذا ما فشل أحدها فشلت املهمة. املتبادل كليا اخلطوط األخرى. ويكون هذا االعتامد

 اخلطوط املنطقية للعمليات تتطلب تطبيق إمكانات تتوفر عادة لدى املنظامت املدنية مثل:
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  .وكاالت احلكومة األمريكية مع استثناء وزارة الدفاع 

  .الوزارات والوكاالت الدفاعية وغري الدفاعية للدول األخرى 

  واملنظامت التابعة هلا.)بني احلكومات( مثل األمم املتحدة  املنظامت الدولية 

  .املنظامت غري احلكومية 

  .الرشكات اخلاصة 

  .املنظامت األخرى التي هلا نفوذ دبلومايس ومعلومايت وقوة اقتصادية 

جتلب هذه املنظامت اخلربة التي تكمل خربة القوات العسكرية. ويف نفس الوقت ال يمكن توظيف إمكانات 

ذي توفره القوات العسكرية. ويدرك القادة الفعالني لقوات مكافحة التمرد املنظامت املدنية دون حتقق األمن ال

أمهية العالقة التكافلية بني مجيع املشاركني يف مكافحة التمرد من عسكريني ومدنيني، وينسقون جهودهم من أجل 

 حتقيق وحدة اجلهد والنتائج املحكمة.

o وحدة القيادة 

دي املفضل لتحقيق وحدة اجلهد بواسطة القوات العسكرية. وحيقق . إن وحدة القيادة هي األسلوب العقائ٢-4

دعم العالقات  عرب أو ، واحلفاظ عليهاقادة قوات مكافحة التمرد وحدة القيادة عرب تأسيس وأعراف القيادة

(. وجيب أن متتد وحدة القيادة لتشمل كل القوات العسكرية التي تدعم الدولة 0 – 3املوضحة يف دليل امليدان )

 قوات األمنتدشني القوات العسكرية والرشطة وغريها من  يتمثل يفاملضيفة. فاهلدف النهائي هلذه الرتتيبات 

رس قائد واحد لسيطرة فعالة أثناء العمل عىل احتكار رشعية استخدام العنف داخل املجتمع. كام جيب أن يام

عىل مجيع املنظامت احلكومية األمريكية املشاركة يف مهمة  -من خالل نظام رسمي للقيادة والسيطرة  -سيطرته

 نظام القيادة والسيطرة للقائد العسكري(. 0-2مكافحة التمرد. )يناقش الفصل اخلامس بدليل امليدان 

كومية األمريكية العسكرية وغري العسكرية يف عادة العالقات والسلطات بني الوكاالت احل ُتوضح. ٠0-4

الوثيقة التي توجه الوكالة املعنية لدعم العمليات. )وتكون الوثيقة عادة عبارة عن مذكرة للتفاهم(. ويامرس 

القادة فقط السلطة التي ختوهلا هلم هذه الوثائق، ومع ذلك ربام تشكل بنود تلك الوثائق أساسا إلقامة بعض 

 بني القادة ورؤساء الوكاالت. أشكال العالقة
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. رغم أمهية وحدة القيادة بالنسبة للعمليات العسكرية، فهي تعترب واحدة من أكثر القضايا حساسية ٠٠-4

يف  متعددة اجلنسياتوصعوبة يف احلل ضمن مكافحة التمرد. فمشاركة القوات العسكرية األمريكية والقوات 

هنا تؤثر عىل اإلدراك احليس لقدرة ورشعية قوات األمن املحلية. ث إ، حيمهام مكافحة التمرد أمر معضل بذاته

ورغم أن وحدة قيادة القوات العسكرية قد تكون مطلوبة، إال أهنا قد تكون غري عملية نتيجة العتبارات سياسية. 

ما  غالباقوات دول أخرى أو منظامت دولية لفاحلساسيات السياسية فيام يتعلق بالتبعية الواضحة للقوات الوطنية 

لتحديد  مصدراتعيق تكوين عالقات قيادية قوية، ومع ذلك فاالتفاقيات التي تنشئ قوة متعددة اجلنسيات توفر 

 السلطات املمكنة، والقيادة، والدعم أو العالقات األخرى.

ظامت غري احلكومية واملنظامت واالستقالل اجلوهري للمن ،اختالف األهدافكل من . عادة ما يمنع ٠4-4

املحلية، قيام عالقات رسمية حتكمها سلطة القيادة. ويف غياب مثل تلك العالقات، يسعى القادة العسكريون 

حلث ودفع الرشكاء اآلخرين لإلسهام يف حتقيق أهداف مكافحة التمرد. وتتضمن العالقات غري الرسمية أو شبه 

احلاالت قد يكون التفاعل املبارش بني املنظامت املختلفة غري عميل أو غري  الرسمية التنسيق واالتصال. ويف بعض

املعلومات العامة. وعند والوعي األسايس  تشارك مرغوب فيه، ومن املمكن أن يتمثل أقىص ما يمكن حتقيقه يف

كرية، فيعمل عندئذ استحالة حتقيق وحدة القيادة مع القوة بالكامل أو مع جزء منها، بام يف ذلك العنارص غري العس

 جزءا يمثلونالقادة عىل حتقيق وحدة اجلهد عرب التعاون والتنسيق بني مجيع عنارص القوة حتى مع أولئك الذين ال 

 من نفس اهليكل القيادي.

o وحدة اجلهد 

.إن حتقيق وحدة اجلهد هو هدف عالقات القيادة والدعم، وعىل مجيع املنظامت التي تساهم يف عملية ٠3-4

التمرد أن تبذل ما يف وسعها، أو حُتث عىل ذلك، لتحقيق أقىص وحدة للجهد. وتشكل القيادة الواعية  مكافحة

القوية األساس لتحقيق ذلك. وتركز القيادة يف هذا املجال عىل املشاكل املحورية التي تؤثر عىل السكان املحليني. 

اد طلوب، برصف النظر عن الوكاالت أو األفروجيب أن ُتبنى كل اجلهود عىل الفهم الواضح للوضع النهائي امل

ما تدعم اجلهود املدنية.  ية غالباألولوية االعتبارات السياسية، فإن القوات العسكر املوكول إليهم تنفيذها. ونظرا

ولية القيادة تنتقل بني السلطات عمليات مكافحة التمرد تعني أن مسئومع ذلك فإن الطبيعة الفسيفسائية ل

د ألن واملدنية وسلطة الدولة املضيفة، وبرصف النظر عن ذلك، فعىل القادة العسكريني االستعداالعسكرية 



 

 

 86 

ولية القيادة املحلية جلهود مكافحة التمرد. إذ تركز القاعدة التنظيمية عىل ما الذي يأخذوا عىل عاتقهم حتمل مسئ

 جيب القيام به، وليس عىل من الذي يقوم به.

 عملية توفري الراحة ضمن املصافحةاخلداع ب

العون لالجئني األكراد يف شامل العراق، ووفرت احلامية  توفري الراحةلقد قدمت عملية 

. ٠٢٢٠يوليو  42وانتهت يف  ٠٢٢٠إبريل 2جلهود اإلغاثة االنسانية. وبدأت العملية يف 

، اتويروي اجلنرال أنتوين زيني، من مشاة البحرية األمريكية، وقائد القوات متعددة اجلنسي

)فيام يتعلق بعالقات القيادة والسيطرة مع  يادة والسيطرةاملحادثة التالية واملتعلقة برتتيباته للق

ما هي اخلطوط التي يف ، سألني رئيس هيئة األركان املشرتكة.. اجلنسياتالفرق متعددة 

ُمططك للقيادة؟ وما هي عالقات القيادة؟ والسيطرة عىل العمليات؟ والسيطرة التكتيكية؟ 

حسنا، . فسأل اجلنرال إىل أي من تلك األمور سيدي نحن ال نسأل، ألنه ال أحد أشار أجبته

       .كيف تقومون بالعمل؟

مذكرات  أو، اتفاقمذكرات توجد  ، ال ما يف األمرلسيطرة باملصافحة. هذا كل ا أجبته

قطعا  وأنت ال تريد ،قع األحداث، وهي ليست جيدةمويف  يتم التوصل إليهاتفاهم...العالقات 

هذا النوع من  سيكون لديك أنهاملستقبل،  إىل نطلقوتقول وأنت ت ،ال استخالصها.. ورصدها

، إهنا تشاورية، هبا وهذه هي الطريقة التي تعمل ،املصافحةبالقيادة، إهنا تكتيك السيطرة  القةع

جتري خلف الكواليس
1

. 

بيئة لل اكتساب هذا الفهموالعديدة املتنافسة فيها.  تمرد بتفهم البيئة املعقدة والقوى. تبدأ عملية مواجهة ال٠2-4

لتكامل عملية  يعد رضوريا -املختلفة ملكافحة التمرد  واهليئاتيشمل معرفة املتمردين والسكان املتأثرين  -

                                                           

حالة تستحق الدراسة أنتوين زيني؛ املهام العسكرية غري التقليدية: طبيعتها، واحلاجة إىل الوعي الثقايف والتفكري املرن" الفصل الرابع يف احلرب الكبرية  - ٠

كتيكية(، بواسطة جو سرتينج، ألجل املبادئ االسرتاتيجية للحرب، )ألن احلروب هي رصاع جمتمعات، وليست وثيقة مكتوبة بأحرف كبرية لتامرين عسكرية ت

 42وانتهت  ٠٢٢٠أبريل  2. وعملية توفري الراحة بدأت يف  422 –425(، ص ٠٢٢٨)كونتيكو، فريجينيا: جامعة مشاة البحرية،  2وجهات نظر يف احلرب 

األكراد وكانت هلا أوجه خريية حمدودة. وبدأت عملية  . أما عملية توفري الراحة الثانية فكانت استعراضا للقوة لردع اهلجامت العراقية اجلديدة عىل٠٢٢٠يوليو 

 (.٠٢٢2ديسمرب  3٠وانتهت  ٠٢٢٠يوليو  42توفري الراحة الثانية يف 
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مكافحة التمرد. وإن تعقد حتديد أسباب التمرد والتكامل بني األعامل التي تعاجلها عرب خطوط عمليات منطقية 

درات املدنية والعسكرية، ولألنشطة، وللوضع النهائي املنشود. وقد ختتلف متداخلة ومتعددة، يتطلب تفهام للق

املؤسساتية. الوكاالت املتنوعة العاملة عىل إعادة االستقرار، يف أهدافها ومقاربات عملها، وفق خربهتا وثقافتها 

معاناة عامة وعندما ُيسمح ألعامل الوكاالت بإحداث تأثري معاكس عىل بعضها البعض، فإن ذلك يؤدي إىل 

يدولوجيات التي . وإن األعامل املتكاملة تعد رضورية هلزيمة األيستغلوهناالسكان، وإىل حتديد املتمردين ملظامل 

جلهود مكافحة التمرد. وعرب الفهم  موحدا ن. ويوفر الفهم املشرتك لغرض العمليات موضوعايتبناها املتمردو

عملية تعزيز التعاون والتنسيق الفعال بني مجيع  من ختطيطمرد قادة مكافحة التيتمكن املشرتك هلذا الغرض، 

 الوكاالت والسكان املتأثرين باألحداث.

o التنسيق واالرتباط 

. يمكن للعديد من املنظامت َأن تساهم يف العمليات الناجحة ملكافحة التمرد. كام أن تعقد السياق ٠5-4

قيادة مجيع املنظامت ق القادة العسكريني عن للمتمردين يعيالدبلومايس واملعلومايت والعسكري واالقتصادي 

املشاركة، وجيب عليهم أال حياولوا عمل ذلك. فالرشكاء من املنظامت غري احلكومية واملنظامت اخلاصة، هلم 

الكثري من املصالح وجداول األعامل التي ال يمكن للقوات العسكرية السيطرة عليها. وعالوة عىل ذلك، تتأثر 

عية املحلية غالبا بالدرجة التي يتم هبا االعرتاف باستقالل املؤسسات املحلية وبقدرهتا عىل العمل دون الرش

مساندة خارجية. ورغم ذلك فعىل القادة العسكريني بذل قصارى جهدهم للتأكد من أن أعامل مكافحة التمرد 

دة العسكريني تعد رضورية من أجل تفعيل تتكامل عىل أفضل وجه قدر اإلمكان. وإن القيادة الفعالة بواسطة القا

واقناع املجموعات  التأثري التنسيق وتأسيس االرتباط )الرسمي وغري الرسمي( وتشارك املعلومات. ويتطلب

. وبقدر فاعلية سعي القادة لتحقيق وحدة اجلهد، فعليهم وحدة الذهن التي توجد خارج سلطة القائد، املهارة

بشكل غري مبارش، وبطرق تسمح بالثقة يف انتقال النجاح  الفعل، وإدراك حكمة االنتباه لام قطعوه من وعود

 لآلخرين، خاصة لألفراد واملنظامت املحلية.

حاسمة يف التأثري عىل نتائج جهود مكافحة التمرد، غري أهنا  املجموعات أدوارا. غالبًا ما تلعب العديد من ٠2-4

 سات احلاكمة املدنية. وتضم تلك اجلامعات ما ييل:تكون خارج سيطرة القوات العسكرية أو املؤس

  .الزعامء املحليني 
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  .اجلمعيات غري الرسمية 

  .اجلامعات الدينية 

  .العائالت 

  القبائل. 

  .بعض املرشوعات اخلاصة 

  .بعض اجلمعيات اخلريية 

  .وسائل اإلعالم 

 معها أو من خالهلا أو حوهلا. ، ومستعدين للعملاملجموعاتوجيب أن يظل القادة واعني لتأثري مثل هذه 

 

 املشاركون الرئيسيون يف مكافحة التمرد وأدوارهم املحتملة 

 . تضم قائمة املشاركني املحتملني يف عمليات مكافحة التمرد ما ييل:٠٩-4

  .القوات العسكرية األمريكية 

   بام يف ذلك قوات الدولة املضيفة(. ياتمتعددة اجلنسالقوات( 

  .الوكاالت احلكومية األمريكية 

  .الوكاالت احلكومية األخرى 

  .املنظامت غري احلكومية 

  .)املنظامت بني احلكومات )املنظامت الدولية 

  واملقاولون. الرشكات متعددة اجلنسيات 

  .)السلطات املدنية والعسكرية للدولة املضيفة )بام يف ذلك الزعامء املحليني 

 

o  األمريكيةالقوات العسكرية 

ألن عمليات مكافحة التمرد هلا  ة التمرد. ونظراشامال يف جهود مكافح تلعب القوات العسكرية دورا .٠٨-4

كثرية وتتسم بالتعقيد، فإهنا تعتمد بشدة عىل جمال واسع من إمكانيات القوة املشرتكة، وتتطلب خليطا  متطلبات



 

 

 89 

االستقرار املتوقع حدوثها أثناء العمليات القتالية الرئيسية. متباينا من العمليات اهلجومية والدفاعية وعمليات 

وتساهم العنارص اجلوية والربية والبحرية يف تنفيذ العمليات الناجحة ويف اجلهد احليوي لفصل املتمردين عن 

ييس اجليش ومشاة البحرية اإلسهام العسكري األمريكي الرئ لذين يسعون للسيطرة عليهم. ويقدم عادةاملواطنني ا

 لقوات مكافحة التمرد، كام حتظى قوات العمليات اخلاصة بقيمة كبرية نظرا إلمكانياهتا املتخصصة يف:

  ون املدنية.الشئ 

  .العمليات النفسية 

  .االستخبارات 

  .املهارات اللغوية 

  .املعرفة اخلاصة باملنطقة 

عالية، وقادرة عىل العمل برتوي داخل ويمكن لقوات العمليات اخلاصة توفري فرق خفيفة احلركة ذات قدرات 

 القيام بعمليات معقدة ملكافحة اإلرهاب. مكنها أيضااملجتمعات املحلية. كام ي

خلوض احلروب التقليدية، إال أن  وهي مصممة أساسا . متلك القوات العسكرية األمريكية قدرات فائقة.٠٢-4

رد بنجاح. ويعد جنود اجليش وأفراد مشاة البحرية القدرات الالزمة لتنفيذ عمليات مكافحة التم أيضا لدهيا

املنضبطون مع قادهتم األذكياء والقادرين عىل التكيف، واملدركني لقدراهتم من أهم مصادر القوة العسكرية يف 

عمليات مكافحة التمرد. ومتلك القوات العسكرية األمريكية أيضا قدرات تتعلق بشكل خاص باملتطلبات 

 افحة التمرد، وهذه القدرات تشمل ما ييل:الشائعة لعمليات مك

  .املشاة الراجلة 

  .االستخبارات البرشية 

  .اختصاصيون يف اللغات 

  .الرشطة العسكرية 

  ون املدنية.الشئ 

  .املهندسون 

  .الوحدات الطبية 
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  .الدعم اللوجستي 

  ون القانونية.الشئ 

  .عنارص املقاوالت 

لدى قوات مشاة البحرية، ويوجد أيضًا ولكن بدرجة حمدودة يف كل هذا موجود يف اجليش، ومعظمه موجود 

 القوات اجلوية والبحرية.

. تساعد القوات األمريكية القوات العسكرية وشبه العسكرية التابعة للدولة املضيفة وقوات الرشطة يف 4-40

القيام بعمليات مكافحة التمرد، والتي تشمل تأمني املناطق وعمليات األمن املحيل. كام تقدم القوات االمريكية 

. ويف نفس الوقت تركز عىل تدريب قوات يناملتمردالنصح وتساعد عىل اكتشاف وتشتيت وأرس وهزيمة قوات 

الدولة املضيفة عىل أداء الوظائف الدفاعية األساسية. فتلك هي املهام املحورية للدفاع الداخيل للدول األجنبية، 

إن احتياجات األمن القومي احلالية الشاملة ووالتي تقع يف قلب املهام الرئيسية لقوات العمليات اخلاصة. 

للمشاركة يف إنشاء وتدريب  معدة األصنافتطلب وجود قوات تقليدية من مجيع تل تلك اجلهود واملتزايدة ملث

 قوات األمن املحلية.

الربية، واملدعومة من القوات اجلوية والبحرية، عمليات شاملة لتعطيل أو تدمري  يةقوات القتالال. تشن 4-4٠

القدرات العسكرية للمتمردين. كام تستخدم القوات الربية العمليات اهلجومية لتعطيل جهود املتمردين اخلاصة 

املناطق وتوفري األمن بإنشاء مناطق لقواعدهم العسكرية، ولتجميع قواهتم. وتقوم أيضا بعمليات دفاعية لتأمني 

أنشطتهم االعتيادية، أو واملحيل. كام تنفذ عمليات استقرار للتصدي جلهود املتمردين يف التحكم بحياة السكان 

تعطيلها. ويف مجيع استخدامات القوة القتالية يؤكد القادة أوال عىل أن التكاليف املحتملة لن تتجاوز أو تقوض 

 افحة التمرد.اجلهود األخرى األكثر أمهية ملك

سهامات القوات الربية يف إدارة عمليات عامة السكان عرب إ. يتحقق النجاح طويل املدى بكسب تأييد 4-44

وواجبات وفعاليات عسكرية ُمتلفة ُتنفذ  ااالستقرار. فمصطلح عمليات االستقرار مصطلح واسع يشمل مهام

خرى للقوة الوطنية من أجل احلفاظ عىل أو تأسيس خارج الواليات املتحدة األمريكية بالتنسيق مع األدوات األ

بيئة آمنة، وتوفري اخلدمات احلكومية األساسية، وإعادة إنشاء البنية التحتية العاجلة، واإلغاثة االنسانية. )النرشة 
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(. وتقوم القوات املشاركة يف عمليات االستقرار بإنشاء ومحاية أو ترميم اخلدمات املدنية 04 - ٠املشرتكة 

ن النجاح يف عمليات ألساسية. وتعمل القوات بشكل مبارش ولكنها تدعم أيضا الوكاالت احلكومية. ويُ ا مكِّ

االستقرار كال من السكان املحليني والوكاالت احلكومية للدولة املضيفة من استئناف أو تطوير القدرات املطلوبة 

 ات العسكرية األمريكية باالنسحاب.وهتيئة الظروف التي تسمح للقو ،لتنفيذ عمليات مكافحة التمرد

كني وتقوية جهود املشاركني غري العسكريني. إمكانياهتا من أجل مت . تستخدم القوات العسكرية أيضا4-43

 يف رشكاءالفالتموين والنقل واملعدات وأطقم العمل وغريها من األصول واملوجودات يمكن أن تدعم 

 دنية.من املنظامت امل مالوكاالت املشرتكة وغريه

o وتتضمن قوات الدولة املضيفة( القوات العسكرية متعددة اجلنسيات( 

. تفضل حكومة الواليات املتحدة أن تعمل القوات العسكرية األمريكية مع قوات الدول االخرى، ال أن 4-42

. ويف عمليات عادة كجزء من قوة متعددة اجلنسيات تعمل بمفردها. لذا يعمل اجلنود وأفراد مشاة البحرية

مكافحة التمرد، تعمل القوات األمريكية عادة مع قوات األمن التابعة للسكان املحليني أو التابعة للدولة املضيفة. 

إمكانات وقدرات قد ال تتوافر لدي قوات الواليات املتحدة. كام  كل مشارك من القوة متعددة اجلنسياتويقدم 

ة لدول أخرى اخللفيات الثقافية واخلربات التارخيية وغريها من جتلب العديد من القوات العسكرية التابع

 اإلمكانيات التي يمكن أن تكون ذات أمهية خاصة جلهود مكافحة التمرد.

قد تبدو  م أن مهام الرشكاء متعددي اجلنسيات. ومع ذلك تشارك الدول يف التحالف ألسباب ُمتلفة. فرغ4-45

فإن قواعد االشتباك وسياسات الوطن األم، واحلساسيات ربام ختتلف بني مماثلة لتلك التي للواليات املتحدة، 

الرشكاء. وحيتاج القادة العسكريون للواليات املتحدة االمريكية إىل وعي ثقايف وسيايس قوي بالدولة املضيفة 

 .العسكريني اآلخرين متعددي اجلنسياتوالرشكاء 

o الرشكاء غري العسكريني يف مكافحة التمرد 

رشح طبيعة بعض تمرد. وسنبام تدعم الكثري من املنظامت غري العسكرية الدولة املضيفة يف مواجهتها لل. ر4-42

ملنظامت غري ، موضوع ا0٨ – 3تلك املنظامت يف الفقرات الالحقة، )ويناقش املجلد الثاين يف النرشة املشرتكة 

 ما ترتبط بالعمليات املشرتكة(. العسكرية التي غالبا
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o احلكومية األمريكية اهليئات 

احلكومية األمريكية األخرى التي تشارك يف  باهليئات. يتضمن وعي القائد باملوقف أن يكون عىل معرفة 4-4٩

القوة أو تعمل  تدعم اهليئاتعىل قدراهتا. ويتضمن التخطيط حتديد أي ، فضال عن االطالع جهود مكافحة التمرد

احلكومية األمريكية األخرى التعاون يف التخطيط وتنسيق أنشطتهم  اهليئاتيف نطاق منطقة عملياهتا. وعىل قادة 

 احلكومية األمريكية الرئيسية: اهليئات من أجل جتنب تعارض أو تكرار اجلهد. وتشمل

  .وزارة اخلارجية 

  مريكية للتنمية الدولية.الوكالة األ 

  .وكالة املخابرات املركزية 

  .وزارة العدل 

  خدرات )تابعة لوزارة العدل(.إدارة مكافحة امل 

  .وزارة اخلزانة 

  .وزارة األمن الوطني 

  .وزارة الطاقة 

  .وزارة الزراعة 

  .وزارة التجارة 

  .وزارة النقل 

  .)حرس السواحل األمريكي )تابع لوزارة األمن الوطني 

  .)مكتب التحقيقات الفيدرايل )تابع لوزارة العدل 

  .)جهاز تنفيذ قانون اهلجرة )تابع لوزارة األمن الوطني 

 

o وكاالت احلكومات األخرى 

العدل( من والتنمية، و ،ون اخلارجيةالشئو ،وطنية األخرى )مثل وزارات الدفاع. وكاالت احلكومات ال4-4٨

املحتمل أن تشارك بفاعلية يف عمليات مكافحة التمرد. وقائمة املشاركني املحتملني من الدول األخرى طويلة 
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قادة القوات  جدا بحيث يصعب إدراجها. وجيب عىل قادة القوات املسلحة األمريكية العمل مع نظرائهم من

التي ربام تعمل يف منطقة عملياهتم. وبقدر اإلمكان بشكل وثيق، ليصبحوا عىل علم بالوكاالت  متعددة اجلنسيات

يكونوا عىل معرفة لو ،جيب عىل القادة العسكريني، استخدام املمثلني املدنيني األمريكيني إلقامة عالقات مناسبة

 .متعددة اجلنسيات بنظرائهم من القوة

o املنظامت غري احلكومية 

للربح، وتكرس  هتدفذاتيا، وال  دارمية بأهنا منظمة خاصة تُ . تعّرُف العقيدة املشرتكة املنظمة غري احلكو4-4٢

ومحاية البيئة  ،والتنمية االقتصادية ،والرعاية الصحية ،للتخفيف من املعاناة اإلنسانية، و/أو تعزيز التعليم جهودها

ومؤسسات املجتمع املدين  ،املؤسسات الديمقراطية إنشاء، و/أو تشجيع النزاعاتوحل  ،نسانوحقوق اإل

 (. وهناك بضعة آالف من املنظامت غري احلكومية ذات االهتاممات املختلفة.04 - ٠)النرشة املشرتكة 

دوافع أعضائها. وتتلقى بعض املنظامت غري احلكومية جزءا بوحُتكم نشاطات تلك املنظامت باملواثيق املنظِمة هلا و

منح أو لل وفقا رشيكا تنفيذيا يصبحوطنية أو املنظامت العاملية. والبعض قد من متويلها عىل األقل من احلكومات ال

من متويل املنظامت  مريكية للتنمية الدولية بعضا. ) فعىل سبيل املثال، تقدم الوكالة األالتي يتحصل عليها عقودال

ما متلك املنظمة املمولة السلطة واإلرشاف عىل كيفية استخدام األموال  احلاالت غالباغري احلكومية(. ويف هذه 

 املمنوحة.

. حتافظ بعض املنظامت غري احلكومية عىل استقالهلا التام عن احلكومات واألطراف املتحاربة، وال ترغب 4-30

أو تنسيق  مبارش بالقوات العسكرية. وقد يكون من الصعب كسب دعم تلك املنظامت يف ارتباطبالظهور 

العمليات معها. وإن تأسيس املعرفة األساسية بمثل هذه املجموعات وأنشطتها قد يكون أقىص ما يمكن للقادة 

هامة يف تبديد التمردات. ومع ذلك فكثري من  املنظامت غري احلكومية أدواراحتقيقه. وعىل أي حال تلعب 

العسكرية، وتظل موجودة بعد ذلك هناك. ويمكنها  املنظامت غري احلكومية تصل إىل مناطق الرصاع قبل القوات

دعم االستقرار الدائم. وعىل أقىص مدى ممكن حياول القادة تكملة قدرات هذه املنظامت دون جتاهلها. فبناء عالقة 

 حيويا. عد أمراتكاملية عىل أساس من الثقة ي

 . تشمل األمثلة عىل املنظامت غري احلكومية:4-3٠
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   يلالدوالصليب األمحر. 

  .الرؤية الدولية 

  .أطباء بال حدود 

    كري مكان كلالتعاون للمساعدة واإلغاثة يف(.) 

  أوكسفام(. جلنة أكسفورد لإلغاثة من املجاعة( 

  األطفال. انقذوا 

  الرمحة. فيالق 

  .أكاديمية تطوير التعليم 

 

o املنظامت احلكومية الدولية( املنظامت بني احلكومات( 

 مثلاتفاقية رسمية ) بموجب ُأنشأت. تعرف العقيدة املشرتكة املنظمة بني احلكومات بأهنا منظمة 4-34

أغراض واسعة أو أساس عاملي أو إقليمي أو وظيفي، من أجل عىل ُتؤسس عاهدة( بني حكومتني أو أكثر. وقد امل

 - ٠األعضاء )النرشة املشرتكة الدول  بنياملشرتكة حلامية وتعزيز املصالح الوطنية  وًتشكلالنطاق.  ضيقة حمددة

(. ومن أبرز هذه املنظامت العاملية، منظمة األمم املتحدة. وقد تشارك منظامت إقليمية مثل منظمة الدول 04

يف بعض عمليات مكافحة التمرد. ولألمم املتحدة عىل وجه اخلصوص الكثري من  ورويباألمريكية واالحتاد األ

الوكاالت التابعة واملنتسبة هلا، والتي تعمل بنشاط عىل مستوى العامل. وطبقًا لوضع واحتياجات الدولة املضيفة 

 يمكن تواجد أي عدد من منظامت األمم املتحدة، مثل اآليت:

  ون اإلنسانية.مكتب رئيس الشئ 

  .إدارة عمليات حفظ السالم 

  .برنامج الغذاء العاملي 

   مفوضية األمم املتحدة لالجئني )تعرف باحلروف األوىل ملديرهاUNHCR مفوض األمم املتحدة ،

 للالجئني(.

  .مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان 
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  .برنامج األمم املتحدة للتنمية 

 

o لرشكات واملقاولون متعددي اجلنسياتا 

يف أنشطة إعادة اإلعامر، والتنمية االقتصادية، واحلوكمة.  سيات. غالبًا ما تشارك الرشكات متعددة اجلن4-33

معرفة الرشكات التي تتواجد يف منطقة عملياهتم، ومواقع عمل تلك  أدنىوعىل األقل ينبغي عىل القادة كحد 

 الرشكات. فمثل هذه املعلومات يمكن أن متنع عمليات القتل وتدمري املمتلكات اخلاصة.

لرشكات التي توفر اخلدمات املرتبطة باألعامل العسكرية، أكثر التابعون ل، أصبح املتعاقدون اً مؤخر. 4-32

مليات. ويتضمن ذلك التصنيف املقاولني املسلحني الذين يقدمون الكثري من اخلدمات بروزا يف مسارح الع

األمنية الصعبة حلكومة الواليات املتحدة األمريكية وللمنظامت غري احلكومية وللمشاريع اخلاصة. وتسوق الكثري 

م وغريها من مظاهر املجتمع اخلربة يف جماالت تتعلق بدعم احلوكمة واالقتصاديات والتعلي املشاريع التجاريةمن 

ما حتصل تلك الرشكات  احلكومية، وغالبااملدين. وتوفر خدمات شبيهة بتلك التي توفرها بعض املنظامت غري 

 عىل العقود من خالل الوكاالت احلكومية.

. عندما ندفع املقاولني وأصحاب املشاريع األخرى لدعم القوات العسكرية األمريكية أو الوكاالت 4-35

احلكومية األخرى، فيجب تطبيق مبدأ وحدة القيادة. وجيب أن يكون القادة قادرين عىل التأثري عىل أداء املقاولني 

من خالل املرشفني عىل عقود احلكومة األمريكية. وجيب عىل املقاولني عند ارتباطهم بعقود مع الواليات 

ت التي يعملون لدهيا. وعىل القادة التعرف عىل هوية املتحدة، أن يترصفوا باعتبارهم امتدادا للمنظامت أو الوكاال

جودة، وعالقات التنسيق املقاولني العاملني يف منطقة عملياهتم، وحتديد طبيعة عقودهم، وآليات املحاسبة املو

 املناسبة.

o السلطات املدنية للدولة املضيفة 

القائمني عىل عمليات مكافحة التمرد، . إن القضايا اخلاصة بسيادة الدولة من أصعب ما يواجه القادة 4-32

ما يكون مطلوبا من  الدولة املضيفة. وغالبا وذلك فيام يتعلق بالقوات التي تساهم هبا دول أخرى وكذلك قوات

القادة ممارسة القيادة من خالل التنسيق واالتصال وإمجاع اآلراء، باإلضافة إىل اتباع أساليب القيادة التقليدية. 
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ما يترصفون كدبلوماسيني وكمحاربني يف  ن غالباوسو احلساسيات السياسية، فالقادة واملرؤوجيب التعرف عىل

ن واألطقم العاملة معهم دورا هاما يف إيضاح ويالضباط القانون نفس الوقت. أما يف الوحدات العسكرية، فيلعب

عمليات، جيب عىل القادة معاجلة كل الرتتيبات القانونية مع الدولة املضيفة. ومن أجل جتنب اآلثار العكسية عىل ال

قضايا السيادة عرب سلسلة القيادة وصوال لسفري الواليات املتحدة، ويتم ذلك قبل تنفيذ العمليات بأطول وقت 

 ة اخلاصة بالسيادة ما ييل:لقضايا الرئيساممكن. وتشمل أمثلة 

  .املوانئ اجلوية الصاحلة للهبوط واإلقالع 

  .القواعد العسكرية 

  .املعابر احلدودية 

  .مجع وتبادل املعلومات 

  .)احلامية )املهام التي تتعلق باحلفاظ عىل القوات 

   االمريكية والقوات متعددة اجلنسياتاالختصاص القضائي عىل أعضاء القوات. 

  وطرق الوصول إليها ،املواقع. 

  و داخل حدود الدولة. ،ويف البحار ،العمليات يف املياه اإلقليمية 

  واملجال اجلوي. ،حقوق الطريان 

  واإلجراءات القانونية. العدلية، عمليات الرشطة، وتشمل التوقيف واالحتجاز والعقاب، والسلطة 

  .ُمازن السكك احلديدية 

  .املوانئ البحرية الصاحلة لإلنزال والتحميل 

التعاون وبناء الثقة مع من أجل تسهيل  االتصال. يوجد القادة آليات للتنسيق، مثل اللجان وعنارص 4-3٩

سلطات الدولة املضيفة. وجيب أن تكون للقوات العسكرية التابعة للدولة املضيفة أو املمثلني غري العسكريني 

قيادية تتبع نفس اآلليات. وتسهل هذه التنظيامت العمليات عرب التخفيف من احلساسيات وسوء الفهم  اأدوار

خاصة  فنيةمع الدولة املضيفة عرب تطوير اتفاقيات  السيادة رسميا قضاياأثناء إزالتها للمعوقات. كام يمكن حل 

لتعزيز أوضاع االتفاقيات احلالية أو املعقودة مؤخرا، واخلاصة بوضع القوات. ويف أحوال كثرية تكون لدي 
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من  زونوُممنظامت املساعدة األمنية واملنظامت غري احلكومية واملنظامت الدولية، معلومات حملية تفصيلية، 

 احلسنة يمكن أن يساعد عىل إجياد عالقة إجيابية وبناءة مع الدولة املضيفة. اإلرادة

. جيب أن يتواجد التنسيق والدعم وصوال للمستويات املحلية )مثل القرى واألحياء السكنية(، وأن يكون 4-3٨

ة عملياهتم. وعادة ما تكون اجلنود ومشاة البحرية عىل وعي بالرتكيب السيايس والبنيان االجتامعي يف منطق

احلكومة والسكان. ومع ذلك فإن البنيان االجتامعي قد يشتمل عىل  عنولة مسئللهياكل السياسية قيادات معينة 

 قيادات غري رسمية تعمل خارج اهليكل السيايس، وقد يكون من هؤالء القادة:

  قتصاديون )مثل رجال األعامل(.اال 

  .)الالهوتيون )كرجال الدين والزعامء العلامنيني 

  عالميون )مثل نارشي الصحف أو الصحفيني(.اإل 

   مثل كبار السن والوجهاء(. العائالتعمداء( 

. وعىل القادة حتديد الزعامء معنويوقد يظهر بعض الزعامء االجتامعيني بسبب متتعهم بالكاريزما أو بأي تأثري آخر 

 والطريقة التي يمكنهم هبا التأثري عىل جهود مكافحة التمرد.الرئيسيني، 

 وليات الرئيسية يف مكافحة التمرداملسئ 

تواجد رشكاء مؤهلني جيدا وقادرين عىل حتقيق املهام غري العسكرية، فساحة العمل  ليس من السهل دائام. 4-3٢

االت تؤدي القوات العسكرية تلك املهام، الفعيل ال تتوافق عادة مع متطلبات العمل املفضل. ويف مثل هذه احل

 فهي يف بعض األحيان متلك املهارات املطلوبة، ويف أحيان أخرى تتعلمها أثناء التنفيذ.

o لعمل املفضل ل التوزيع 

ؤدى كلام أمكن ذلك. وجيب أن تُ  دنيةأن يقوم املدنيون بأداء املهام امل يف مكافحة التمرد يفضل دائام.  4-20

املهام بواسطة الوكاالت املدنية أو املدنيني ممن لدهيم أعىل اخلربات التطبيقية، فالسلطات الرشعية املحلية جيب أن 

لدهيا خربات كبرية التي تكون هلا أفضلية خاصة. وهناك الكثري من الوكاالت األمريكية واملنظامت الدولية املدنية 

القوات العسكرية، إال إن  ني للهجامت، أكثر من تلك التي لدىملعرضيف تلبية االحتياجات األساسية للسكان ا
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قدرة مثل تلك الوكاالت عىل التواجد يف دول أجنبية وبأعداد دائمة وجاهزة باملوارد الرضورية، تكون عادة 

ام كانت مل. وكلحمدودة. كام يؤثر مستوى العنف يف منطقة العمليات أيضا عىل قدرة هذه الوكاالت املدنية عىل الع

، فعادة ما يكون التقسيم كان من األصعب عىل الوكاالت املدنية أن تعمل بفاعلية. ومن ثم البيئة أكثر عنفا

 توزيعال من غري الواقعي إجراء هذا أصبح عنفا كلام ازداد التمرداملفضل أو املثايل للعمل غري قابل للتحقيق. و

 عمل.املفضل لل

o لعمل الواقعي ل التوزيع 

اإلمكانية  ات العسكرية األمريكية والقوات متعددة اجلنسياتما تكون لدي القو غالبا، بشكل افرتايض. 4-2٠

الوحيدة اجلاهزة لتلبية العديد من االحتياجات األساسية للسكان املحليني. كام أن الكرامة اإلنسانية وقانون 

. ويستعد القادة عىل مجيع املستويات لتلبية احلرب يتطلبان من القوات الربية مساعدة السكان يف منطقة عملياهتم

لدهيم خربة إقليمية، وخربة يف العمل مع الوكاالت الذين احتياجات املدنيني. وحيدد القادة يف وحداهتم األفراد 

عسكرية، وغريها من املهارات احليوية األخرى الالزمة لدعم السكان املحليني  -احلكومية، وكفاءة مدنية

 ملضيفة. ويمكن أن تشمل جمموعات املهارات املفيدة ما ييل:االدولة حكومة و

  .املعرفة، الفهم الثقايف، اإللامم بالدولة املضيفة واإلقليم 

   ،التفاوض، واملهارات األساسية الالزمة للتنسيق بني الوكاالت والدولة املضيفة )مثل االتصال

 العالقات االجتامعية أو السياسية املالئمة(.و

  متعدديوالرشكاء  ،املهارات اللغوية الالزمة للتنسيق مع الدولة املضيفة، واملنظامت غري احلكومية 

 .اجلنسيات

   ،العامة،  واألشغالاملعرفة بالوظائف املدنية األساسية مثل اإلدارة احلكومية، والبنية التحتية

 .واالقتصاد، وخدمات الطوارئ

وكاالت احلكومة األمريكية واملنظامت الدولية املوارد واإلمكانيات الالزمة ألداء  كون لدىما ت نادرا .4-24

مجيع مهام مكافحة التمرد. فالنجاح حيتاج إىل قادة متأقلمني عىل استعداد ألداء املهام املطلوبة باملوارد املتاحة 

كرية وحدها، فهو يتطلب التطبيق عندهم. ويفهم هؤالء القادة أن األمن طويل املدى ال يمكن فرضه بالقوة العس

املتكامل واملتوازن للجهد من قبل مجيع الرشكاء هبدف دعم السكان املحليني وحتقيق الرشعية حلكومة الدولة 
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يف إن َقرص عمل اجلنود عىل الوظائف العسكرية املحضة، املضيفة. ويبدي ديفيد جاليوال مالحظته بحكمة قائال 

البد ال معنى له. لذلك  اتنتظر األداء وال يوجد أحد آخر يمكنه القيام هبا، يعد أمرمهام حيوية وعاجلة  ظل وجود

فتى كشافة. ولكن فقط، عندما و، اممرضو، امدرسو، امدني امهندسو، ااجتامعي عد اجلندي ألن يصبح...عامالأن ي

ال يكون يف اإلمكان استبداله، حيث من األفضل أن ُتوكل املهام املدنية إىل مدنيني
1

. إن مجلة جاليوال األخرية 

ال يكون كأداء الوكاالت املدنية بام لدهيا  غالبا هامة. فالقوات العسكرية يمكن أن تؤدي مهاما مدنية، ولكن أدائها

مدنية ال تقوم بأداء  امهام تؤديمن أفراد مدربني عىل تلك املهارات. إضافة إىل ذلك فإن القوات العسكرية التي 

 من أجل ظروف طارئة. تلك املهام إجراءا مؤقتامهام عسكرية، لذا جيب أن يكون حتويلها عن أداء 

o الفرتات االنتقالية 

لعمليات مكافحة التمرد، نقل . برصف النظر عن توزيع العمل، فإن من اخلصائص اهلامة املتكررة 4-23

بأقىص قدر ممكن من التامسك واألمانة  ويتأكد القادةولية واملشاركة يف اخلطوط املنطقية للعمليات الرئيسية. املسئ

اإلرشادية من استمرارية تلبية احتياجات حكومة الدولة املضيفة والسكان املحليني. كام أن نفس اخلطوط 

طبق عىل املراحل االنتقالية يف مكافحة التمرد. فسواء نالقتالية، ت والتسلم العريضة التي حتكم عمليات التسليم

بوضوح كان االنتقال يتم بني وحدات عسكرية أو من وحدة عسكرية إىل وكالة حكومية، فعىل اجلميع أن يتفهموا 

يف املرحلة االنتقالية، وباألخص بني كام توجد أمهية خاصة للحفاظ عىل وحدة اجلهد . املنقولةوليات املهام واملسئ

ختتلف يف إمكانياهتا وقدراهتا. إذ تتجه العالقات نحو االهنيار أثناء املراحل االنتقالية. فالعملية  التي نظامتامل

تتم فيه مجيع النشاطات يف نفس اللحظة، إنام هي عملية دوارة مكونة من عمليات  ليست حدثا منفردا االنتقالية

األنشطة. وتكون هناك عادة انتقاالت متعددة ألي مسار  تسليم صغرية بني أناس ُمتلفني عرب عدة مسارات من

من مسارات النشاط بمرور الوقت. ويمكن أن يساعد استخدام آليات التنسيق التي ستتم مناقشتها أدناه عىل 

 تكوين روابط تدعم االنتقال الفعال، دون التضحية بوحدة اجلهد.

 آليات الدمج املدين والعسكري 

. إن تطبيق مبدأ وحدة اجلهد أمر ممكن يف العديد من األشكال التنظيمية. وجيب أن يتمثل اخليار األول يف 4-22

اجلهود الشاملة ملكافحة التمرد. وهذا يشمل آليات احلكومة  ضمنحتديد آليات التنسيق املوجودة ودجمها 

                                                           

 .٨٨جاليوال، ص  - ٠
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السياق بالغ األمهية. فبالرغم من وجود الكثري  األمريكية والقوة متعددة اجلنسيات والدولة املضيفة. وهنا يكون

غاثة ما ُتستخدم يف أنواع أخرى من املهام )مثل حفظ السالم واإل هذه الكيانات بالفعل، وهي غالبا من

بني عل من الوحدة جتيف بيئة التمرد. فطبيعة النزاع والرتكيز عىل السكان،  حادا اإلنسانية(، فإن هناك فرقا جوهريا

عملية مكافحة التمرد. وتلقي املناقشة التالية الضوء عىل بعض تمكني ل أمرا حيويااملدنية وعسكرية الاجلهود 

-العديد من املنظامت املدنيةاملدين. فقد ُبنيت  -لتكامل العسكرياآلليات العامة املعدة جيدا من أجل حتقيق ا

صطلحات الدالة عليها، إال أهنا يف جمملها العسكرية واآلليات ألداء مهام معينة. ورغم اختالف األسامء عن امل

 عادة ما تعكس املفاهيم التي سيجري نقاشها أدناه.

الوطنية  . تؤثر احلكومة االمريكية يف األحداث عرب أنحاء العامل عن طريق االستخدام الفعال ألدوات القوة4-25

ولني الفرعيني املناسبني، بواسطة املسئ ُتنسق هذه األدواتالدبلوماسية واالستخبارية والعسكرية واالقتصادية. و

 وغالبا بمساعدة من جملس األمن القومي.

ون األمن القومي والسياسة مريكي لدراسة شئ. إن جملس األمن القومي هو املجلس األسايس للرئيس األ4-22

احلكومية. وعىل املستوى  اهليئاتلتنسيق السياسة بني ُمتلف  األساسيةالرئيس  أداةاخلارجية، وهو بمثابة 

العسكرية عرب الوكاالت  -االسرتاتيجي، يعطي جملس األمن القومي التوجيهات إلعداد اخلطة السياسية 

احلكومية من أجل مكافحة التمرد. ويساعد طاقم عمل جملس األمن القومي، بتوجيه من الوكالء واملدراء يف 

نظر النرشة )ا تطوير اخلطة، ليعتمدها جملس األمن القومي تكامل اإلجراءات بني الوكاالت احلكومية من أجل

 (.٠املشرتكة

o جمموعة التنسيق املشرتك بني الوكاالت احلكومية 

. التنسيق بني الوكاالت احلكومية يف سياق مشاركة وزارة الدفاع، هو التنسيق الذي حيدث بني عنارص من 4-2٩

جمموعات  وتساعد(. 04 - ٠وزارة الدفاع والوكاالت احلكومية املعنية، بغرض حتقيق هدف ما )النرشة املشرتكة 

لوكاالت احلكومية يف اخلطط التمرد عرب دعم ا عمليات مكافحة التنسيق املشرتكة القادة املقاتلني عىل تنفيذ

ت الطوارئ واملبادرات. وإن هدف جمموعة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت احلكومية يتمثل يف والعمليات وحاال

ناسب من وجهة نظرها للقائد املقاتل عرب تبادل امل الوقتتقديم املعلومات والنصائح القابلة لالستخدام يف 

كامل والتزامن والتدريب واملامرسات. وربام تضم جمموعة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت املعلومات والت
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احلكومية ممثلني عن إدارات ووكاالت فيدرالية أخرى، وهيئات رسمية وحملية، وتضم أيضًا ضباط اتصال من 

التصال خرباء ممثلني القيادات األخرى وفروع وزارة الدفاع. ويكون ممثلو أجهزة الوكاالت احلكومية وضباط ا

نظر النرشة املشرتكة لوكاالهتم وقياداهتم، ويوفر هؤالء اجلرس احليوي بني القائد املقاتل والوكاالت احلكومية )ا

 ، املجلد األول(.0٨ -3

o  الُقطريالفريق 

للواليات املتحدة هو اهليكل األسايس للتنسيق بني  القطري. عىل مستوى الدولة املضيفة، يعد الفريق 4-2٨

عبارة عن هيئة تنسيقية وإرشافية  القطري(. فالفريق ٠-4نظر الشكلمكافحة التمرد )ا الوكاالت احلكومية يف

كربى يف الدولة، ويرتأسه رئيس البعثة االمريكية، وعادة ما يكون السفري. ويتألف من كبري أعضاء كل وكالة أو 

ثلة يف القطر األجنبي. ويكون رئيس بعثة الفريق يف الدولة األجنبية هو أعىل سلطة مدنية أمريكية. وحيدد إدارة مم

التوجيه والتنسيق واإلرشاف عىل مجيع موظفي يس البعثة يف الدولة األجنبية بولية رئقانون اخلدمة األجنبية مسئ

اخلدمة العسكرية واملوظفني العاملني حتت قيادة الفرع التنفيذي للحكومة يف البلد املضيف، باستثناء عنارص 

القائد العسكري األمريكي للمنطقة
1

ويل احلكومة األمريكية املعني ن رئيس البعثة، باعتباره كبري مسئ. ويكو

أمام الرئيس األمريكي عن الرقابة عىل السياسة بالنسبة جلميع برامج  الدولة املضيفة، مسؤوالبصورة دائمة يف 

عن تكامل جهود الواليات  والويكون مسئ القطرييات املتحدة االمريكية. وهو يقود الفريق حكومة الوال

يمثل الفريق القطري موردا ال يقدر بثمن يف مكافحة التمرد حيث أنه يمثل هيئة املتحدة يف دعم الدولة املضيفة. و

لتفاعل مع حكومة وسكان ملحلية ولا للمعرفةأوعية عميقة  غالبا ويوفرتعاون بني الوكاالت املختلفة. دائمة لل

 الدولة املضيفة.

                                                           

( األقسام ٠٢٨0أكتوبر  ٠٩، اجللسة السادسة والتسعون للكونجرس، الدورة الثانية ) 225-٢2، والقانون العام ٠٢٨0قانون اخلدمة األجنبية لسنة  - ٠

 (.٠أ ) 40٩( و 3) ٠04
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 القطري للفريق نموذج 1 -2 الشكل : 1 توضيحي رسم

دولة اليف أنحاء  نتشاراكلام كانت مشاركة الواليات املتحدة يف مكافحة التمرد أكثر اتساعا، وقواهتا أكثر ا .4-2٢

احلاجة آلليات إضافية لتوسيع الرقابة املدنية واملساعدة. ونظرًا ملحدودية موارد وزارة اخلارجية  تزدادا، املضيفة

يف بيئة العمليات  القطريما متثل الفريق  ، فإن القوات العسكرية غالباوغريها من الوكاالت احلكومية األمريكية

سية التوجيهية، جيب أن يستعد أعضاء القوة التي تتسم باالتساع والتشعب. وللعمل بتفهم واضح لألهداف السيا

جيب عىل العسكرية عىل مجيع املستويات الختاذ القرارات والعمل دون االستعانة باإلرشاف املدين املبارش. و 

وضع نظام للتنسيق، مثل مركز تنسيق  املضيفةعىل كل مستوى سيايس تابع يف الدولة القادة املدنيني والعسكريني 

العسكرية يضم ممثلني حلكومة وقوات أمن الدولة املضيفة، وكذلك لقوات  –ز للعمليات املدنية للمنطقة أو مرك

تكامل  (املدنية –العسكرية ). وتسهل مراكز العمليات ت املتحدة والقوات متعددة اجلنسياتووكاالت الواليا

األعامل العسكرية والسياسية. أما عىل املستوى الوطني األقل، حيث يمكن للقادة العسكريني واملدنيني االجتامع 

مبارشة بالزعامء املحليني ملناقشة املشاكل املوجودة، فيمكن إنشاء كيانات إضافية. كام جيب أن تشرتك املنظامت 

تامعات التنسيق للتأكد من أن أعامهلم تتكامل مع اخلطط العسكرية يف اج ام أمكن ذلكالدولية وغري احلكومية، كل
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للمزيد من املعلومات عن هيئات التخطيط والتنسيق  ٠ .0٩ -3نظر النرشة املشرتكة املضيفة. )اوخطط الدولة 

 ملكافحة التمرد(.

ألمريكية املمثلة بشكل كبري، وذلك حسب الوزارات والوكاالت ا القطري. واقعيا، خيتلف تكوين الفريق 4-50

 القطرييف البلد، ورغبات السفري، والوضع يف الدولة املضيفة. وخالل مكافحة التمرد جيتمع أعضاء الفريق 

بصورة دورية لتنسيق النشاطات الدبلوماسية واملعلوماتية والعسكرية واالقتصادية حلكومة الواليات املتحدة مع 

 اجلهد. وعادة ما يضم ممثلو الوكاالت احلكومية عىل األقل ما ييل:الدولة املضيفة، من أجل التأكيد عىل وحدة 

  واخلزانة. ،والعدل ،والدفاع ،وزارات اخلارجية 

  .الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

  .وكالة االستخبارات املركزية 

  .إدارة مكافحة املخدرات 

 حكومية أمريكية أخرى عىل طبيعة املوقف. هيئاتوتتوقف مشاركة 

بواسطة مكتب امللحق  القطريل وزارة الدفاع يف الفريق ، مُتثراف تقريبا. يف كل املهام ثنائية األط4-5٠

العسكري األمريكي أو هيئة املساعدة األمنية. فهي متثل املصادر العسكرية الرئيسية للمعلومات من أجل التنسيق 

ساعدة األمنية بأسامء ُمتلفة، مثل مكتب التعاون سمى هيئات املبني األجهزة احلكومية يف الدول االجنبية. )تُ 

الدفاعي أو مكتب املساعدة األمنية أو املجموعة العسكرية، واختيار االسم يكون حسب ما تفضله الدولة 

 املضيفة(.

 ٠فرق التعمري اإلقليمية يف أفغانستان

يف أفغانستان، نموذجا للتعاون املدين  4003متثل فرق التعمري القروي التي بدأت العمل عام 

األقاليم بالعسكري، وقد اعتربت هذه الفرق وسيلة لتوسيع وتعزيز رشعية احلكومة املركزية  -

األفغانية يف الوقت الذي كانت فيه معظم املساعدة ُمصصة للعاصمة الوطنية. ورغم أن فرق 

مري كانت مؤلفة من أفراد من عدد من دول التحالف وأعضاء حلف الناتو، إال أهنا بشكل التع

                                                           

 .4005إىل  4003أعدت فرق التعمري القروي يف أفغانستان بناء عىل خربات العديد من املشرتكني يف العمليات بأفغانستان خالل الفرتة من  - ٠
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جندي باإلضافة إىل ممثلني عن وكاالت التنمية متعددة  300إىل  50عام كانت مؤلفة من 

ل قادة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ووزارة والوكاالت الدبلوماسية. وشك نسياتاجل

يكية، وقائد فرق التعمري فريقا رئيسيا ينسق السياسات واالسرتاتيجيات وأنشطة اخلارجية األمر

كل وكالة لتحقيق اهلدف املشرتك. ويف املناطق اآلمنة احتفظت فرق التعمري بتشكيل ُمفض، 

أما يف املناطق التي كانت تدور فيها عمليات قتالية لقوات التحالف، فقد عملت فرق التعمري 

حدات املناورة وهيئات احلكومة املحلية من أجل التأكد من أن العمليات بتعاون وثيق مع و

املخطط هلا قد حققت التأثريات املطلوبة. وقد كان لكل فريق تعمري جمموعة قيادة هلا حرية 

عمل واسعة يف حتديد اسرتاتيجيته اخلاصة، ومع ذلك استخدم كل فريق متويله الكبري وخرباته 

طة تقع حتت واحد من ثالثة خطوط منطقية عامة للعمليات، وهي املتنوعة يف ممارسة أنش

 إصالح القطاع األمني، وبناء اإلدارة املحلية، وتنفيذ إعادة اإلعامر والتنمية.
 

كيف يمكن للواليات املتحدة أن توظف بفاعلية إمكانيات األجهزة احلكومية  القطري. حيدد الفريق 4-54

دعم األمريكية ملساعدة الدولة املضيفة يف تكوين قدرة مؤسساتية تكميلية للتعامل مع التمرد. فاجلهود املوجهة ل

يكون مواطني الدولة ولني املحليني وبناء قدرة الدولة املضيفة جيب أن تتكامل مع عمليات املعلومات حتى املسئ

األجهزة احلكومية عىل  قدراتاملضيفة عىل دراية بجهود حكومتهم. وباإلضافة إىل ذلك جيب أن تستخدم 

وتوفر مقاربة  إلعطاء القادة إمكانية الوصول إىل اخليارات التي توفرها هذه القدرات. املستوى التكتيكي

 مثااًل إجيابياخالل حرب فيتنام،  ورتطُ والتي  -القروية الحقا التنمية -ودعم التنمية الثورية  ،العمليات املدنية

 للهياكل املدنية والعسكرية املتكاملة التي وصلت إىل كل مستوى من مستويات مكافحة التمرد.

 

 والتهدئة املتسارعة يف فيتنام كوردز

 -الحقا ٠القروية -خالل حرب فيتنام، مثل برنامج العمليات املدنية ودعم التنمية الثورية

 ٠٢2٩عام  يف كوردزأعد من أهم العنارص الناجحة ملكافحة التمرد. وقد  واحدا كوردز

                                                           

. توماس 4٩٢ – ٨2(، ٠٢٢5ات ويست فيو، ريتشارد .هنت، إقرار السالم: النضال األمريكي من أجل قلوب وعقول الفيتناميني )رشكة بولدر: مطبوع - ٠

 .٨3 – 23(، ص ٠٢٢٠من أجل دعم إقرار السالم )واشنطن،: مركز التاريخ العسكري،  �سكوفيل:
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حقق من أجل تكامل الدعم املدين والعسكري األمريكي حلكومة وسكان فيتنام اجلنوبية، وقد 

معتربا يف دعم ومحاية سكان فيتنام اجلنوبية ويف إضعاف تأثري وجاذبية املتمردين  كوردز نجاحا

 . ٠٢2٨الشيوعيني، خاصة بعد تطبيق التهدئة املتسارعة يف عام 

احلكومة نفوذها وسيطرهتا يف منطقة حارصها  عربهالقد كانت التهدئة هي العملية التي أكدت 

 ، وبرامج لتوزيع الطعام واإلمدادات الطبية،املتمردون. وقد شملت جهود األمن املحيل

مسامهة تكونت قد ، كانت ٠٢25مستمرة ) مثل إعادة توزيع األرايض(. ويف عام وإصالحات 

من بينها وكالة االستخبارات ) الواليات املتحدة املدنية يف التهدئة من عدة وكاالت مدنية

، ووزارة اخلارجية(. وطورت ٠وخدمة املعلومات األمريكية ،ووكالة التنمية الدولية ،املركزية

كل منها براجمها اخلاصة، إال أن التنسيق كان غري منتظم، فقد تشكلت املشاركة العسكرية 

، كانت ٠٢22للواليات املتحدة االمريكية يف التهدئة من آالف االستشاريني. ويف مستهل عام 

ء االقاليم األربعة وأربعني لفيتنام اجلنوبية ويف أغلب هناك فرق استشارية عسكرية يف مجيع أنحا

. إال أنه كان هناك تسلسالن منفصالن للقيادة يف جهود التهدئة  423مقاطعاهتا البالغ عددها 

اإلدارة  امج التهدئة ذيالعسكرية واملدنية، مما جعل من الصعب بشكل خاص أن يؤدي برن

 كوردزبرنامج ئيس األمريكي ليندون جونسون ، أنشأ الر٠٢2٩وظيفته. ويف عام املدنية 

 ومتثلستمورالند، يم واداخل قيادة املساعدة العسكرية بفيتنام، وترأسه اجلنرال األمريكي ولي

ني روبرت عُ للجهود املدنية والعسكرية. و إقامة تكامل أوثق يف كوردزبرنامج الغرض من 

، وهو ضابط برتبة تعادل ثالثة نجوم، كام تم ضم بعض املدنيني، بينهم كومر إلدارة الربنامج

ستويات. وقد جعل ذلك اجلهاز العسكري عىل مجيع امل إىل كوردزقيادة مساعد لرئيس هيئة 

                                                           

يف عهد الرئيس إيزهناور،  ٠٢53(، والشهرية باسم خدمة معلومات الواليات املتحدة، نشأت عام ٠٢٢٢-٠٢53وكالة الواليات املتحدة لإلعالم ) - ٠

مع نقل مهامها  ٠٢٢٢يف الدبلوماسية العامة، وزيادة احلوار بني األمريكيني واملؤسسات األمريكية مع نظرائهم يف اخلارج، وتعرضت للحل عام  وختصصت

 إىل وزارات ووكاالت أخرى)املرتجم(.
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عىل بدء  لقد كان كومر نشطا، قوي اإلرادة ومصمامولني عن العسكريني واملوارد. واملدنيني مسئ

اجلريء، إال أن كومر حقق  هألسلوب ٠وتورش بوببلتنفيذ الربنامج، وأطلق عليه اسم 

 .٠٢2٨بل املعركة اهلجومية يف عام يف إدخال حتسينات هامة عىل التهدئة ق نجاحا متواضعا

 ايتون، قام القائد اجلديد لقيادة املساعدة العسكرية بفيتنام، اجلنرال كر٠٢2٨ويف منتصف عام 

تهدئة الوليم كولبي، باستخدام كوردز كآلية تطبيقية لربنامج  ونائبه اجلديد املدينبرامز، إ

تسارعة، والذي أصبح اجلهد ذي األسبقية بالنسبة للواليات املتحدة االمريكية. وقد ساعد امل

سبتمرب . ويف ومثلت املشاركة العسكرية أمرا أساسيا .كوردزيف تفعيل التقسيم اهلام لألفراد

 ٩20٠كان هناك فقد  -حقق جهد التهدئة أعىل نقاط بالنسبة للقوة اإلمجالية العاملة –٠٢2٢

 عسكريًا. 2222معينًا لفرق التهدئة باألقاليم واملقاطعات، من بينهم  مستشارا

مهمة الفرق املدنية والعسكرية املتكاملة يف كل مستوى من  كان كوردزبرنامج  إن تفعيل 

والرشكاء من األجهزة مستويات املجتمع الفيتنامي. وقد عمل املستشارون األمريكيون 

قليم إىل املستوى القومي، بشكل وثيق من مستوى املقاطعة إىل مستوى اإل مريكية،احلكومية األ

ود كله بشكل جيد وفق توجيهات الفريق الوطني مع نظرائهم الفيتناميني. وقد ُاعد املجه

برامز ونائبه املدين واضحني يف تركيزهم عىل اجلنرال إبرئاسة السفري إلسورث بنكر. وكان 

التهدئة كأولوية، والتأكيد عىل أن الوكاالت العسكرية واملدنية تعمل معًا جنبًا إىل جنب. كام 

اجات السكان املحليني، وأدى نجاح ذلك كان هناك حرص عىل اهلدف النهائي بتوفري احتي

بالتايل إىل توفري معلومات استخباراتية حمسنة سهلت شن هجوم عىل البنية التحتية السياسية 

اجلنوبية %من شعب فيتنام  ٢3، أظهرت اإلحصائيات أن ٠٢٩0للفيتكونج. وبحلول عام 

كانت  ٠٢٩4عام  . ويف٠٢2٨% عن منتصف  40، بزيادة حوايل يعيش يف قرى آمنة نسبيا

التهدئة قد استأصلت التمرد بشكل كبري من بني سكان فيتنام اجلنوبية، وأجربت الشيوعيني عىل 

االعتامد بشكل كبري عىل تسلل قوات تقليدية من فيتنام الشاملية، واستخدامها يف العمليات غري 

 النظامية والتقليدية.

                                                           

 (.)املرتجم(.400٢ -٠٢44كومر )البلتورش هو موقد اللحام، وقد أطلق السفري األمريكي بفيتنام هنري لودج هذا اللقب عىل روبرت  - ٠
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ملت بدعم كبري من القوة اجلوية الضاربة ، دحرت قوات فيتنام اجلنوبية والتي ع٠٢٩4ويف عام

للواليات املتحدة، اهلجامت التقليدية واسعة النطاق لقوات فيتنام الشاملية. ولكن لسوء احلظ، 

بعد انسحاب القوات األمريكية،  ٠٢٩5نجح هجوم تقليدي لقوات فيتنام الشاملية يف عام 

املتحدة االمريكية لفيتنام اجلنوبية. وإهناء الدعم اجلوي األمريكي، وتقليص متويل الواليات 

فالتهدئة بمجرد أن تكاملت بموجب برنامج كوردز، تم قيادهتا وختطيطها وتنفيذها بشكل 

برنامج كوردز تركيبة ناجحة من اجلهود العسكرية واملدنية، وهو نموذج مفيد جيدر  ومثلجيد، 

 أخذه باالعتبار يف العمليات األخرى ملكافحة التمرد.

 

o العسكرية -العمليات املدنية  مركز 

العسكرية( هو آلية أخرى لتجميع العنارص معًا من أجل تنسيقها. ويمكن  –. إن مركز العمليات )املدنية 4-53

العسكرية ينسق تفاعل الواليات املتحدة والقوات  -إقامته عىل مجيع مستويات القيادة، فمركز العمليات املدنية 

العسكرية وال  -م مركز العمليات املدنية صمة من الوكاالت املدنية. وال يُ عريض متعددة اجلنسيات مع تشكيلة

خرى وتبادل نقل توجيهات القائد للوكاالت األيف  إال أنه يكون مفيداكعنرص قيادة وسيطرة،  جيب أن ُيستخدم

 املعلومات وتسهيل اجلهود التكميلية.

أو  سكرية لقائد القوة متعددة اجلنسياتالع -املدنية . يمكن ختصيص اإلدارة الكلية ملركز العمليات 4-52

أو بمشاركة قائد أمريكي مع رئيس وكالة مدنية. كام  القوة متعددة اجلنسياتبمشاركة قائد أمريكي مع قائد من 

العسكرية يف بناء التنسيق بني األجهزة احلكومية يف امليدان، من أجل  -يمكن أن يستخدم مركز العمليات املدنية

العسكرية، فحجمه وتكوينه يعتمدان عىل  -هناك بنية جاهزة ملركز العمليات املدنية  تقيق وحدة اجلهد. وليسحت

ون املدنية باجليش، الشئالعسكرية هي جزء ال يتجزأ من هيئات  -املوقف. ومع ذلك فإن مراكز العمليات املدنية 

ون املدنية عادة يف منصب املدير ونائب ار ضباط الشئالرسية. وخيدم كب بدءا من قيادة الشؤون املدنية إىل مستوى

ون املدنية، الشئالعسكرية. وتشمل املشاركات العسكرية األخرى عادة  –املدير ملركز العمليات املدنية 

والقانونية، والعمليات، واللوجستيات، واهلندسة، وممثلني طبيني عن مراكز القيادة املدعمة. ويمكن أن يضم 

 العسكرية ممثلني من اآليت: -يون ملركز العمليات املدنية األعضاء املدن
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  احلكومة األمريكية. هيئات 

  الرشكاء متعددي اجلنسيات. 

  .املنظامت الدولية 

  .الدولة املضيفة أو املنظامت املحلية 

  .املنظامت غري احلكومية 

 (.20٠، ص05-3امليدان نظر)دليل العسكرية، ا -ز العمليات املدنية )ملزيد من املعلومات عن مراك

 

 اعتبارات التكامل عىل املستوى التكتيكي بني الوكاالت 

عن مناطق  يتهاولحال مسئ يف ُدفع إليها: قد جتد الوحدات التكتيكية أن ختصص الوكاالت احلكومية  4-55

عدة عمليات كبرية يف بيئة مكافحة التمرد. وجيب عىل الوحدات التكتيكية نزوال ملستوى الرسية أن تكون مُ 

 لتكامل جهودها مع املنظامت املدنية.

جيب عىل الوحدات أن تنسق مع مجيع ممثيل إنه . ومن أجل ضامن تكامل اإلمكانات بني الوكاالت، ف4-52

ق اجلهود، إال أن واملنظامت التي تعمل يف نطاق منطقة عملياهتا، ورغم أن األفضل هو تنسياألجهزة احلكومية 

إىل دخول املنظامت املدنية  انما يؤدي  يف عمليات مكافحة التمرد غالباواالحتكاك املتأصلني عدم وضوح الرؤية

يق مع األجهزة احلكومية وغريها يشري إىل قائمة مقرتحة للتنس ٠ -4منطقة العمليات دون تنسيق مسبق. )اجلدول 

 من املنظامت غري العسكرية(.
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 مثال لقائمة التنسيق بني الوكاالت .٠ -4جدول 

 حتديد اهليكل التنظيمي والقيادة. •

 والربامج. ،واإلمكانيات ،واملسؤوليات ،حتديد األهداف الرئيسية •

تطوير مسارات العمل املشرتك أو اخليارات لتضمينها يف التخطيط وتنسيق احلركة  •

 والتعليامت األمنية.

حتديد كيفية ضامن التنسيق واالتصاالت قبل وأثناء تنفيذ أنشطة املنظمة يف منطقة عمليات  •

 الوحدة.

 حتقيق أفضل تكامل ممكن.العالقات التي تتيح  تطوير •

 مع املنظامت املدنية األكثر أمهية.تعيني ضباط اتصال  •

 حتديد املشاكل بشكل واضح ال لبس فيه. •

 حتديد الفرتات املعدة للعمليات. •

 حتديد مواقع قواعد العمليات. •

 حتديد عدد األفراد وأسامئهم وأوصافهم. •

 رقام لوحاهتا.رات املدنية وألواهنا وأعدادها وأحتديد أنواع السيا •

 حتديد موارد الوكاالت األخرى يف منطقة العمليات. •

 حتديد اجلامعات املحلية والوكاالت التي يعملون معها. •

تأسيس نظام للصالحيات أو إلجراءات سري العمل، خاصة يف حاالت احلوادث التي ينتج  •

 عنها إصابات.

 .املشرتكة الوكاالت ملشاريعحتديد التمويل الالزم  •
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 امللخص 

عن  ن أن تعرفوا شيئان العسكريوأهيا املحرتفو يتعني عليكم. قال الرئيس جون كنيدي يف مالحظة له 4-5٩

االقتصاد والسياسة والدبلوماسية والتاريخ. جيب أن أيضا عن التموين، وو اإلمداداالسرتاتيجية والتكتيك و

كرية. وعليكم فهم حدود القوة العس عليكم أيضا ولزاما تعرفوا كل يشء يمكن أن تعرفوه عن القوة العسكرية.

1يف النهاية بالقوة العسكرية وحدهاُحلت قد كل اهلامة يف وقتنا هذا...من املشا أن تفهموا أن قليال
. إن هذه 

النظرة ال تتعلق بأي موضوع أكثر من تعلقها بمكافحة التمرد، فجهود مكافحة التمرد الناجحة تتطلب وحدة 

. ويمكن للوكاالت املدنية أن تسهم بشكل مبارش يف العمليات الوطنيةاجلهد يف استغالل مجيع وسائل القوة 

 الفصل التايل.با املوضوع هذرشح سهاب يف يتم اإلاملعلومات. وسالعسكرية، عرب توفري 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 3٠يناير إىل  � 40جون. كينيدي، أوراق عامة خاصة برئيس الواليات املتحدة: جون كينيدي، تشمل الرسائل العامة، واخلطب وترصحيات الرئيس من  - ٠

، )تم إصدار هذا التعليق يف أنابوليس، مرييالند، إىل اخلرجيني من األكاديمية البحرية  22٨(،ص٠٢24)واشنطن، دي يس: املطابع احلكومية،  ٠٢2٠ديسمرب 

 (.٠٢2٠يونيو  ٩األمريكية يوم 
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(يبدو أن  كل يشء جيد حيدث، يأيت من االستخبارات اجليدة) 
1
  

 .٠٢٩0، الواليات املتحدة برامزن دبليو. إويتااجلنرال كر 

املناسب رضورية للقيام بأي عمل من األعامل احلربية. تعترب االستخبارات الفعالة والدقيقة التي جتري يف الوقت 

وتنطبق هذه القاعدة بشكل خاص عىل عمليات مكافحة التمرد. ففي هناية املطاف، يعتمد نجاح أو فشل املهمة 

عىل فعالية اجلهد االستخباري. ويعتمد هذا الفصل عىل املفاهيم السابقة للمزيد من توضيح التمردات، 

االستخباري مليدان املعركة، والتخطيط املسبق قبل نرش القوات، ومجع وحتليل املعلومات  ومتطلبات اإلعداد

االستخباراتية يف مكافحة التمرد، ودمج االستخبارات، واملنهجية العامة لتكامل االستخبارات مع العمليات 

، 0-4يكية )انظر دليل امليدانمقررة يف العقيدة العسكرية األمر إجراءات لية. إن هذا الفصل ال حيل حمل أيالقتا

( ولكنه بدال 2. ٢٠-4، ودليل امليدان املؤقت 4-43-3 ونرشة أسطول مشاة البحرية، ٠30-32ودليل امليدان 

 من ذلك يقدم توجيها حمددا ملكافحة التمرد.

  خصائص االستخبارات يف مكافحة التمرد -القسم األول 

ن وظيفة االستخبارات يف مكافحة التمرد حيث إ االستخبارات.. إن مكافحة التمرد هي مسعى تقوده ٠-3

تتمثل يف تسهيل فهم البيئة العملياتية مع الرتكيز عىل عامة السكان، والدولة املضيفة، واملتمردين. وحيتاج القادة 

 إىل معلومات دقيقة عن هذه اجلهات الثالثة من أجل معاجلة أفضل للقضايا التي تستثري التمرد. فكل من

إىل قدرات استخباراتية فعالة لتحقيق النجاح. وكالمها حياول إقامة  حيتاجوناملتمردين وقوات مكافحة التمرد 

 شبكات استخبارية، واحلفاظ عليها مع السعي إىل إبطال فعالية قدرات اخلصم االستخبارية.

يكية فهم مواطني الدولة . إن االستخبارات يف مكافحة التمرد تتعلق بالناس. فيجب عىل القوات األمر3-4

ن إىل نظرة متعمقة يف الثقافات، القادة واملخططو وحيتاجاملضيفة، واملتمردين، وحكومة الدولة املضيفة.  

                                                           

 . 502سوريل، ص  - ٠

 االستخبارات يف مكافحة التمرد : الفصل الثالث
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واملدارك، والقيم، واملعتقدات، واالهتاممات وعمليات صنع القرار لدى األفراد واجلامعات، حيث أن تلك 

 الستخبارات.املتطلبات متثل األساس جلهود مجع وحتليل ا

عمليات فعالة. كام تنفيذ االستخبارات والعمليات بعضها بعضا. فاالستخبارات الفعالة تؤدي إىل  غذي. ت3-3

. وباملثل، يؤدي وجود فاعليةتسفر العمليات الفعالة عن معلومات فعالة، تولد بدورها استخبارات أكثر 

 غري فعالة، مما يعطي نتائج عكسية.استخبارات غري فعالة أو غري دقيقة إىل القيام بعمليات 

اجلنود ومشاة البحرية املعلومات أثناء تداخلهم مع  وجيمعي. عنرص استخبار . مجيع العمليات حتتوي عىل3-2

 العمليات دائام متطلبات مجع املعلومات االستخباراتية. تتضمنعامة السكان، لذلك جيب أن 

يف الزمان واملكان. فالتمرد الذي تواجهه كتيبة من الكتائب  . التمردات تكون حملية. وختتلف بشكل كبري3-5

خيتلف غالبا عن التمرد الذي تواجهه كتيبة جماورة. فالطبيعة الفسيفسائية للتمردات، تقرتن مع حقيقة أن كل 

الستخبارات، مما يعني أن مجيع املستويات تنتج وتستهلك ا قد جيمعونجنود اجليش وأفراد مشاة البحرية 

يعني أيضا أن  النموذجومات االستخبارية مما يؤدي إىل تدفق االستخبارات من أسفل إىل أعىل. وهذا املعل

الوحدات التكتيكية عىل مستوى اللواء فام دون تكون يف حاجة إىل الكثري من الدعم من أجل اجلمع والتحليل، 

 ما يكون غري كاف. ي غالبانظرا ألن هيكلهم االستخبار

عىل مجيع املستويات. وجيب  اجلنسيات مكافحة التمرد يف بيئة مشرتكة ومتداخلة ومتعددة . حتدث عمليات3-2

عىل القادة وهيئات أركاهنم تنسيق عمليات مجع املعلومات االستخبارية وحتليلها مع اجليوش األجنبية ، 

 ووكاالت االستخبارات األمريكية واألجنبية، واهليئات األخرى.

  املسبق قبل نرش القوات، واإلعداد  التخطيط -القسم الثاين

 االستخباري مليدان املعركة

. إن اإلعداد االستخباري مليدان املعركة عبارة عن عملية منهجية متواصلة لتحليل التهديد والبيئة يف منطقة ٩-3

تقدير هيئة األركان، وعملية صنع القرار  اإلعداد االستخباري مليدان املعركة لدعم جغرافية معينة. ويصمم

نتاج لعملية اإلعداد االستخباري مليدان املعركة، وعالقاهتا ك تطلبات االستخباريةامل أغلب وتنموالعسكري. 
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تحليل ال(. ويبدأ التخطيط لنرش القوات من خالل ٠30-32بعملية صنع القرار العسكري )دليل امليدان  التبادلية

قتالية، بام يف ذلك اإلعداد االستخباري مليدان املعركة. ويتحقق اإلعداد االستخباري مليدان شامل للمهمة الال

 خطوات: أربعاملعركة عرب 

  .تعريف البيئة العملياتية 

  .وصف تأثريات البيئة العملياتية 

  .تقييم التهديد 

  حتديد مسارات التهديد للفعل· 

. إن الغرض من التخطيط واإلعداد االستخباري مليدان املعركة قبل نرش القوات يتمثل يف تطوير فهم بيئة ٨-3

. وجيب أن تكون أعامل االستخبارات والتدريب عليها عملية االنتشارلالعمليات. إذ يقود هذا الفهم التخطيط 

ز عىل الدولة املضيفة، وشعبها، واملتمردين يف السابقة عىل نرش القوات مفصلة إىل أبعد حد ممكن. وجيب أن ترك

منطقة العمليات. ويستفيد القادة وضباط هيئة األركان من أعامل االستخبارات السابقة عىل نرش القوات يف وضع 

إعداد وحداهتم للتعامل مع عامة السكان بالشكل املناسب. ويتمثل و خطة تعالج األسباب الكامنة للتمرد،

 هم بام سيالقونه يف مرسح العمليات.فاجأ القادة ومرؤوسوواإلعداد يف أال يت اهلدف من التخطيط

. يتبع اإلعداد االستخباري مليدان املعركة يف عمليات مكافحة التمرد املنهجية املرشوحة يف )دليل امليدان ٢-3

تبارات (. ومع ذلك، فإنه يركز بشكل متزايد عىل االع4-43-3/ ونرشة أسطول مشاة البحرية ٠30-32

املدنية، خاصة عىل الناس والزعامء يف منطقة العمليات، أكثر مما يركز عليه يف العمليات التقليدية. إن اإلعداد 

االستخباري مليدان املعركة عملية متواصلة، جيري خالهلا مراجعة ما يتم التوصل إليه أوال بأول طوال املهمة. 

خاصة لألسباب السابق ذكرها. ويتضمن التخطيط والتجهيز لنرش ومع ذلك، فإن منتجات عملية النرش هلا أمهية 

القوات اإلعداد االستخباري مليدان املعركة بصورة شاملة ومفصلة قدر اإلمكان. كام حيتاج اإلعداد االستخباري 

ومية مليدان املعركة يف مكافحة التمرد إىل أفراد يعملون يف جماالت االقتصاد، واألنثروبولوجي، واإلدارة احلك

.وهى جماالت قد تكون أكرب من خربة القائمني عىل هذا اإلعداد. ومن ثم تكون عملية دمج ضباط هيئة األركان، 

لدهيم معرفة حملية  ممنية، واخلرباء اخلارجيني استخباراألفراد غري املنتمني جلهات  التي لدى واالعتامد عىل املعرفة

 ال مليدان املعركة.وإقليمية، عملية حيوية للغاية لإلعداد الفع
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. الوحدات املنترشة هي أفضل مصادر للمعلومات االستخبارية. وجيب عىل القوات املنترشة أن تبذل ٠0-3

( SIPRNETشبكة اتصال بروتوكول اإلنرتنت الرسية ). وتسمح جهدها للوصول إىل األمام لنرش وحداهتا

ما يمكن للوكاالت احلكومية،  عمليات. وغالبابمرسح ال املوجودبنرش الوحدات للخوض افرتاضيا يف املوقف 

ية، أن تقدم دراسات عن الدولة، والوكاالت االستخبار كوزارة اخلارجية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية،

 وغريها من املعلومات األساسية كذلك.

)النرشة  الناس امةلعية حمتملة ومتاحة قيمة استخبار. استخبارات املصدر املفتوح هي معلومات ذات ٠٠-3

(. وهي مهمة لإلعداد االستخباري مليدان املعركة السابق عىل نرش القوات. ويف العديد من 04-٠املشرتكة 

احلاالت تتوافر املعلومات األساسية عن السكان، والثقافات، واللغات، والتاريخ، وحكومات الدول املوجودة 

مل الكتب، واملجالت، ودوائر املعارف، واملواقع اإللكرتونية، بمنطقة العمليات، يف املصادر املفتوحة التي تش

واخلرائط السياحية، واألطالس. كام يمكن أن تكون املصادر األكاديمية مثل املقاالت الدورية، وأساتذة 

 فائدة كبرية. تذا اجلامعات

o تعريف البيئة العملياتية 

توظيف القدرات،  عىلمن األحوال، والظروف، واملؤثرات التي تؤثر  مزيج.إن البيئة العملياتية عبارة عن ٠4-3

(. فعىل املستويني التكتيكي والعمليايت، يشمل تعريف البيئة العملياتية 04-٠ويف قرارات القائد )النرشة املشرتكة 

، وتشمل هبا القائد هي منطقة هيتمحتديد منطقة عمليات الوحدة القتالية وحتديد منطقة االهتامم.  فمنطقة االهتامم 

إىل األهداف احلالية أو العمليات املخطط  وصوال ، واملناطق املتامخة هلا، ومتتد داخل أرايض العدوالنفوذمنطقة 

أن تعرض تنفيذ املهمة للخطر)النرشة  يمكنقوات العدو و تشغلهاهلا.، كام تشمل هذه املنطقة أيضا املناطق التي 

 (.04-٠املشرتكة 

تكون مناطق العمليات ثابتة، إال أن تدفق املعلومات والناس يستمر يف مناطق العمليات بشكل  . يمكن أن٠3-3

متواصل. لذا فعند حتديد منطقة من مناطق االهتامم، يأخذ القادة يف اعتبارهم اجلغرافيا الطبيعية، واالعتبارات 

ليات مع خطوط االتصاالت الطبيعية، املدنية، وعىل األخص العوامل اإلنسانية. فكثريا ما تتقاطع مناطق العم

 القبليةأو اقتصادية أو ثقافية. فعىل سبيل املثال تعرب املجموعات  قبليةكالطرق باإلضافة إىل مناطق ذات صبغة 
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واألرسية يف العراق وأفغانستان احلدود الدولية إىل داخل الدول املجاورة. وتسمح الروابط احلدودية للمتمردين 

آمن خارج بالدهم، وتساعدهم عىل القيام بأعامل التهريب عرب احلدود. ويمكن أن تكون  باحلصول عىل ملجأ

املنطقة حمل االهتامم كبرية بالنسبة إىل منطقة العمليات، حيث يلزم يف كثري من األحيان عمل حساب عدة مؤثرات 

 تؤثر عىل منطقة العمليات مثل:

  ،أو غريها من الروابط التي تتجاوز منطقة العمليات. ، والعرقية، والدينيةوالقبليةالروابط األرسية 

 .خطوط االتصال مع املناطق األخرى 

 .الروابط االقتصادية مع املناطق األخرى 

 .التأثري اإلعالمي عىل السكان املحليني، والرأي العام األمريكي، والرشكاء متعددي اجلنسيات 

 .الدعم الاميل، واملعنوي، واللوجستي اخلارجي للعدو 

عىل  ه، وذلك إذا ما كان لقوات العدو. عىل مستوى القيادة املقاتلة قد تكون منطقة االهتامم هي العامل بأرس٠2-3

لواليات املتحدة األمريكية أو سبيل املثال، شبكة متويل عاملية أو كانت قادرة عىل التأثري يف الدعم الشعبي داخل ا

التكتيكي، فيجب أن يكون القادة عىل وعي باألنشطة التي  . أما عىل املستوىلدى الرشكاء متعددي اجلنسيات

 جتري يف املناطق املجاورة واملراكز السكانية، والتي تؤثر عىل السكان يف منطقة العمليات.

. ومثلام سبق رشحه يف الفصل الثاين، فيوجد اعتبار آخر للتخطيط املسبق قبل نرش القوات وتعريف بيئة ٠5-3

أن العديد من اهليئات العسكرية وغري العسكرية تشارك يف جمهود مكافحة التمرد. فيحدد  العمليات أال وهو فهم

، واملنظامت غري احلكومية، ومنظامت متعددة اجلنسياتاملخططون الوكاالت غري التابعة لوزارة الدفاع، والقوات 

أمر مطلوب من أجل تأسيس الدولة املضيفة يف منطقة العمليات. إن وجود مثل هذه املعرفة عن تلك اهليئات 

عالقات عمل وإجراءات لتبادل املعلومات. وتعد هذه العالقات واإلجراءات حيوية للغاية من أجل تطوير 

 صورة عملياتية عامة وشاملة، وللتمكن من توحيد اجلهد.

o وصف تأثريات البيئة العملياتية 

فهم البيئة العملياتية، وهي خطوة حاسمة . تتضمن خطوة اإلعداد االستخباري مليدان املعركة تطوير ٠2-3

 لنجاح العمليات القتالية، وتشمل:
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  والتاريخ، وحكومة الدولة املضيفة يف منطقة العمليات.السكاناالعتبارات املدنية، مع الرتكيز عىل ، 

  ز عىل التايل:حتليل األرض )اجلغرافيا الطبيعية(، مع الرتكي 

o .التضاريس الوعرة واملعقدة 

o  احلرضية، ومناطق الضواحي. املناطق 

o  .البنية التحتية األساسية 

o .خطوط االتصاالت 

  ،حتليل الطقس، مع الرتكيز عىل كيفية تأثري الطقس عىل أنشطة السكان، مثل الزراعة، وهتريب البضائع

 أو أفعال املتمردين.

القاعدة املعرفية املستخدمة يف تطوير فهم  وفيها ُتنمى . تشمل هذه اخلطوة مجيع أعضاء هيئة األركان،٠٩-3

عىل حتليل السكان، والثقافات، والنمو  ون املدنية تدريبالقى أفراد الشئمنطقة العمليات. فعىل سبيل املثال، يت

االقتصادي. ويمكن أن يساهم اجلنود ومشاة البحرية بشكل كبري يف تفهم االعتبارات املدنية. وكمثال آخر يكون 

قد عاشوا فيها  يكونونما  وثقافية عن مناطق بعينها، وكثرياملنطقة األجنبية معرفة لغوية، وتارخيية، لدى ضباط ا

 لفرتات طويلة.

. تؤثر نتائج وصف تأثريات البيئة العملياتية عىل العمليات يف كل املستويات. فالوصف يوفر للقادة ٠٨-3

قتصادية. وهو يقود أيضا عمليات املعلومات، وختطيط املقاتلني معلومات عن األنشطة السياسية والسياسات اال

العسكرية. وتؤثر املعرفة املكتسبة منه عىل طريقة تفاعل اجلنود ومشاة البحرية مع عامة  –العمليات املدنية 

 السكان.

، واملؤسسات املدنية، اإلنسان التي أقامها. االعتبارات املدنية هي الكيفية التي تؤثر هبا البنية التحتية ٠٢-3

املدنيني، والسكان، واملنظامت داخل منطقة العمليات عىل تنفيذ العمليات العسكرية  القادةومواقف وأنشطة 

(. وتشكل االعتبارات املدنية واحدة من الفئات الست التي ُتدرج حتتها املعلومات املتعلقة 0-2دليل امليدان (

وهي عوامل املهمة، والعدو، والتضاريس،  عجم الفئات اخلمس األخرىبأغراض العمليات العسكرية. )يرسد امل

خصائص، معروضة يف  رات املدنية ست. وتشمل االعتباوالطقس، والقوات والدعم املتاح، والوقت املتاح 
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: املناطق، واهلياكل، والقدرات، واملنظامت، والشعب، واألحداث. )تناقش الذي يتضمنمساعد الذاكرة 

 هذه اخلصائص(. 4٩-وحتى ب٠0-بالفقرات 

وبينام ُتعد كل خصائص االعتبارات املدنية مهمة، فإن فهم الشعب له أمهية خاصة يف مكافحة التمرد. فمن أجل 

 وضع تقييم للشعب، جيب حتليل العوامل الثقافية االجتامعية الستة التالية:

 .املجتمع 

 االجتامعي. اهليكل 

  .الثقافة 

  .اللغة 

 القوة والسلطة. 

 .املصالح 

 ويمكن أن حيدد هذا التحليل أيضا املعلومات املتعلقة باملناطق، واهلياكل، واملنظامت، واألحداث.

o املجتمع 

ها لنفس السلطة السياسية، ويقيمون يف بأنه مجاعة من السكان خيضع أعضاؤ. يمكن تعريف املجتمع 3-40

أرض مشرتكة، وهلم ثقافة مشرتكة، ويشرتكون يف اإلحساس هبوية واحدة. وليس من السهل إنشاء أو تدمري 

 جمتمع ما، ولكن من املكن القيام بذلك عرب اإلبادة اجلامعية أو احلرب. 

 ةكبري أعدادمهيمنة، وقد توجد به أيضا  . ال يوجد جمتمع متجانس. ولكن عادة ما تكون للمجتمع ثقافة3-4٠

من الثقافات الثانوية. وقد تتشارك جمتمعات ُمتلفة يف ثقافات متامثلة، مثل كندا والواليات املتحدة األمريكية. 

 واملجتمعات ليست ثابتة فهي تتغري بمرور الزمن.

كسب الدعم. كام حقيق أهدافها و. إن فهم املجتمعات يف منطقة العمليات يسمح لقوات مكافحة التمرد بت3-44

ها أو نفوذها السيايس لتي يمكن أن تؤثر أفعاهلا أو آراؤاملجتمعات خارج منطقة العمليات وا يدرس القادة أيضا

 عىل أداء املهمة.
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o اهليكل االجتامعي 

لعالقات ىل ااالجتامعي إ . كل جمتمع يتكون من كل من اهليكل االجتامعي والثقافة. ويشري مصطلح اهليكل3-43

بني جمموعات من األفراد من خالل نظام املجموعات. ويدوم هذا اهليكل االجتامعي عرب الزمن. فهو منتظم 

ومتواصل رغم االضطرابات. وتظل العالقات بني أجزائه ثابتة، حتى عندما تتمدد املجموعات أو تنكمش. فعىل 

إىل جمموعات مثل الفرق والكتائب والرسايا. بينام يف  سبيل املثال، يتكون اهليكل يف اهليئات العسكرية من الرتتيب

، واملؤسسات، واملنظامت، والشبكات، ويشمل اهليكل املجموعاتاملجتمع فيشمل البنيان االجتامعي: 

 االجتامعي ما ييل:

 .ترتيب األجزاء التي تشكل املجتمع 

 .تنظيم املواقع االجتامعية 

 .توزيع الناس عىل هذه املواقع 

 

o املجموعات 

. املجموعة عبارة عن شخصني أو أكثر يتفاعالن بانتظام عىل أساس التطلعات املشرتكة من سلوك كل 3-42

منهام جتاه اآلخر، وتكون بينهم عالقات وأوضاع وأدوار متبادلة. ويتضمن اهليكل االجتامعي جمموعات ُمتلفة، 

 ضا جمموعات تقوم عىل أساس القرابة.قد تكون جمموعات عنرصية أو عرقية أو دينية أو قبلية. وقد توجد أي

رف من قبل اجلامعات األخرى بأهنا . أما العنرص )أو الساللة( فهو جمموعة إنسانية تعِرف نفسها أو ُتعَ 3-45

ُمتلفة بموجب اخلصائص الامدية الفطرية. وال وجود من الناحية البيولوجية للعنرص املختلف بني البرش، 

 اجتامعي.فالعنرص هو يف الواقع تصنيف 

. املجموعة العرقية هي جمتمع إنساين متيزه ممارساته الثقافية املكتسبة أو لغته أو تارخيه أو أسالفه أو ديانته 3-42

عن غريه من املجتمعات اإلنسانية. ويرى أعضاء اجلامعة العرقية أنفسهم ُمتلفني عن غريهم من اجلامعات يف 

ظر اآلخرين. ويمكن أن تضم املجموعات الدينية فروعا من املجتمع، ويكونون ُمتلفني أيضا من وجهة ن

 ُمتلفة، فعىل سبيل املثال: . كام يمكن أن تضم املجموعات العرقية أعضاء من أديانعرقية أكرب حجامً  جمموعات

وقد ترتبط بعض املجموعات العرقية بدين بعينه، مثل  راد مسلمون وبعضهم اآلخر مسيحيون.بعض األك
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دينية أخرى هبا  جمموعاتعىل وجه التقريب من البوذيني. وهناك  رسيالنكيون الذين هم مجيعايون الالسينهال

 العقيدة الكاثوليكية الرومانية.يف  عىل ذلكأعضاء من عرقيات عديدة ُمتلفة، وأوضح مثال 

ف القبائل عىل وجه العموم بأهنا 3-4٩ األفراد بشكل  مستقلة ذات بنية وراثية، تقرر فيها حقوق جمموعات. ُتعرَّ

متآلفة  اجتامعيةكبري بواسطة أسالفهم، وتكون عضويتها عن طريق األنساب. فالقبائل هي يف األصل شبكات 

 ظم بواسطة القرابة املمتدة وعرب االحتياجات املشرتكة لألمن الامدي واالقتصادي.نَ تُ 

ام بعمليات فعالة ملكافحة التمرد. للقي يف منطقة العمليات يعد أمرا حيويا . إن فهم تركيبة املجموعات3-4٨

ويصدق هذا خصوصا عندما ينظم املتمردون صفوفهم حول هويات عنرصية أو عرقية أو دينية أو قبلية. وعالوة 

عىل ذلك، فمن املمكن أن تؤدي التوترات واألعامل العدائية بني املجموعات إىل زعزعة استقرار املجتمع ، 

جيب عىل القادة أن حيددوا اجلامعات القوية داخل وخارج منطقة عملياهتم، وإتاحة الفرص للمتمردين. ولذلك 

 وأن حيصلوا عىل املعلومات التالية عنهم:

 االتفاقيات أو التحالفات( بني املجموعات. :العالقات الرسمية ) مثل 

 التسامح أو االحتكاك( بني املجموعات. :العالقات غري الرسمية )مثل 

 بني اجلامعات. االنقسامات واالنشقاقات 

 االختالفات العرقية(. تتجاوز التي ةالديني اتالتحالف :بني املجموعات)مثل الشاملة العالقات 

ويف بعض احلاالت، قد ينتمي زعامء املتمردين وأتباعهم إىل جمموعات منفصلة. ويف حاالت أخرى، قد خيتلف 

ارات العمل التي هتدف إىل تعزيز أو توسيع معظم السكان عن املتمردين. ويمكن أن تشري هذه اخلصائص إىل مس

 بذور الشقاق بني املتمردين أنفسهم أو بينهم وبني وعامة السكان.

o الشبكات  

 -٠جانبا هامًا من اهليكل االجتامعي، وكذلك داخل تنظيم املتمردين )انظر الفقرات  الشبكات. قد متثل 3-4٢

(. وتشمل األنواع الشائعة من الشبكات: شبكات النخبة، وشبكات السجن، 52-إىل ب 4٢-ومن الفقرة ب ٢2

يد من األغراض العامل، وشبكات اجلوار. ويمكن أن تكون هلذه الشبكات العد عربواملجتمعات العرقية والدينية 

االقتصادية واإلجرامية أو العاطفية. ويبحث التحليل الفعال للشبكات االجتامعية، والذي ستجري مناقشته يف 

 الفقرات التالية، يف هيكل الشبكة، وطبيعة التفاعالت بني أعضائها.
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o املؤسسات 

عامة. فاملؤسسات التعليمية . املؤسسات هي املجموعات املشاركة يف أنشطة منمطة من أجل إمتام مهمة 3-30

تتوىل مجع املجموعات واألفراد الذين تتعلق أوضاعهم وأدوارهم بالتعليم والتدريس. بينام تقوم املؤسسات 

العسكرية بتجميع اجلامعات واألفراد الذين تتعلق أوضاعهم وأدوارهم بالدفاع واألمن. فاملؤسسات التي تعترب 

ستمر وجودها عرب العديد من األجيال. وتواصل البقاء حتى بعد استبدال بمثابة حجر األساس يف املجتمعات، ي

 األفراد الذين أسسوها.

o املنظامت 

 كانت رسمية أو غري رسمية هي مؤسسات تتميز باخلصائص التالية:أ. إن املنظامت سواء 3-3٠

 .عضوية حمدودة 

 .فة  أهداف ُمَعرَّ

  معينةعمليات. 

 .مرافق ثابتة أو أماكن لالجتامعات 

  .وسائل للدعم الاميل واللوجيستي 

 . ويمكن للمخططني بشكل عام جتميع املنظامت حتت التصنيفات التالية:3-34

  لدهيا القدرة عىل التأثري يف تصورات السكان. منظامت اتصاالت 

 تنظم القواعد، وتقوض أو تقوي األنشطة، وتعيد تأكيد النظرة للعامل، و تقدم الدعم  منظامت دينية

ختتلف املنظمة الدينية عن اجلامعة الدينية، فهي متثل تصنيفا عاما كأن تكون مسيحية، بينام وعي. االجتام

 ، كالكنيسة األسقفية.احمدد امتثل املنظمة الدينية جمتمع

 توفر الوظائف، وتساعد عىل تنظيم واستقرار التدفق النقدي، وتساعد يف التنمية،  منظامت اقتصادية

 وتنشئ شبكات اجتامعية.

 توفر الدعم للسكان، وتنشئ شبكات اجتامعية، كام يمكنها التأثري يف  املنظامت االجتامعية

 األيدولوجيات. ومن أمثلتها: املدارس، وجمموعات املجتمع املدين، والفرق الرياضية.
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تصاالت ويمكن أن تنتمي املنظامت إىل أكثر من تصنيف واحد، كأن تكون إحدى املنظامت الدينية املؤثرة منظمة ا

 أيضا.

. ربام تتحكم املنظامت أو توجه أو تقيد أو تنظم السكان املحليني. ولذلك جيب عىل القادة حتديد املنظامت 3-33

املؤثرة داخل وخارج منطقة عملياهتم. فهم حيتاجون إىل معرفة من هم أعضاء اجلامعات الذين ينتمون لكل 

مليات العسكرية. وتتمثل اخلطوة التالية يف حتديد كيف تؤثر منظمة من املنظامت، وكيف تؤثر نشاطاهتم عىل الع

 .هذه املنظامت عىل السكان املحليني الذين تلبي مصاحلهم، وأي دور تلعبه للتأثري عىل مداركهم

o األدوار واألوضاع 

. يتطلب فهم املجتمع حتديد األدوار واألوضاع واملؤسسات األكثر شيوعا داخل املجتمع. ويتفاعل 3-32

األفراد يف املجتمع كأعضاء هلم مواقع اجتامعية فيه. ويشار إىل تلك املواقع االجتامعية باسم )املنزلة االجتامعية(. 

وتربط معظم املجتمعات هذه املنازل بمجموعات اجتامعية معينة، مثل األرسة، أو النسب، أو العرق، أو الدين. 

يري معينة أو يمكن أن تكتسب بالوالدة. وغالبا ما تكون املنازل ويمكن حتقيق املنزلة االجتامعية عرب استيفاء معا

االجتامعية تبادلية، مثل وضع الزوج والزوجة أو املدرس والطالب. وحتمل كل منزلة منظومة من السلوكيات 

االجتامعية تعرف بالدور، الذي يعني كيف يتوقع من شخص يف منزلة اجتامعية معينة، أن يفكر ويشعر ويترصف. 

مكن أيضا أن تتضمن املنزلة االجتامعية توقعات عن كيفية وجوب معاملة اآلخرين لشخص يف هذه املنزلة. وي

ففي املجتمع األمريكي يكون هناك التزام عىل الوالدين )املنزلة االجتامعية( برعاية أطفاهلم )الدور( واحلق يف 

 تأديبهم )الدور(.

 

o األعراف االجتامعية 

ور الذي حيدده وضع اجتامعي معني، مثل عدم إطعام األطفال يؤدي إىل استنكار . إن اإلخالل بالد3-35

. ويعرف معيار السلوك اخلاص باألدوار االجتامعية بالعرف االجتامعي. فالعرف االجتامعي هو ما يتوقع جمتمعي

قية )مثل حتريم . وقد تكون األعراف إما أخالهم فعله، وليس ما يقومون به فعالأن يفعله الناس أو يتوجب علي

زنا املحارم، وجتريم القتل( أو اعتيادية )الصالة قبل وجبات الطعام، وخلع األحذية قبل الدخول إىل املنزل(. 
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وحينام ال يتوافق سلوك الشخص مع األعراف االجتامعية، فإن هذا الشخص يمكن أن يعاقب. وإن فهم األدوار 

يقدم كام منطقة العمليات يمكن أن يوضح السلوك املتوقع،  واملنازل واألعراف االجتامعية للمجموعات داخل

 خطوط إرشادية حول كيفية الترصف. وتشمل بعض األعراف التي قد تؤثر عىل العمليات العسكرية ما ييل:

 .الرغبة يف االنتقام إذا ما ُفقد الرشف 

 .املعاملة املناسبة للنساء واألطفال 

 .املجامالت العامة، مثل تقديم اهلدايا 

 .املامرسات التجارية املحلية، مثل الرشاوى واملساومة 

 

o الثقافة 

. بمجرد أن يتم حتديد معامل اهليكل االجتامعي يكون عىل ضباط هيئة األركان حتديد وحتليل ثقافة املجتمع 3-32

ككل، وثقافة كل جمموعة رئيسية داخل هذا املجتمع. ويشمل اهليكل االجتامعي العالقات بني املجموعات 

املؤسسات واألفراد يف املجتمع، وعىل النقيض تقدم الثقافة )األفكار، واألعراف، والطقوس، وقواعد السلوك( و

معنى لألفراد داخل املجتمع. فعىل سبيل املثال، تعترب األرس هي حجر األساس للهيكل االجتامعي يف كل مكان. 

يف العيش يف إطار القانون، تتغري بدرجة كبرية يف فالزواج بواحدة، وتوقع إنجاب عدد معني من االطفال، والرغبة 

املجتمعات املختلفة. فتلك األمور متثل مسائل ثقافية. وينظر للهيكل االجتامعي كهيكل عظمي، متثل الثقافة 

ن يعتمدان عىل بعضهام البعض ويقوي كل منهام اآلخر. ويؤدي التغيري يف العضالت التي تغطيه، أي أن االثنا

 تغيري يف اآلخر.أحدمها إىل 

يتشارك فيه أفراد من املجتمع أو جمموعة داخل جمتمع معني  نسيج من املعاين . إن الثقافة عبارة عن3-3٩

 أ(. والثقافة هي: 2. 20-3، ونرشة مشاة البحرية 30٠. 05-3)انظر دليل امليدان 

  ة التي يستخدمها أعضاء نظام من املعتقدات، والقيم، والعادات، والسلوكيات، واملكتسبات املشرتك

 املجتمع للتعامل مع عاملهم، ومع بعضهم البعض.

  من خالل عملية تسمى التثقيف. ُمتعلمة 

 بواسطة أعضاء املجتمع، فليس هناك ثقافة لشخص واحد. متشاركة 

 .منمطة، بمعنى أن الناس يف املجتمع يعيشون ويفكرون بطرق تشكل أنامطا حمددة ومتكررة 
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 ن خالل التفاعل االجتامعي بني الناس واملجموعات.قابلة للتغيري، م 

  حتكمية، بمعنى أن اجلنود وأفراد مشاة البحرية ال جيب عليهم وضع أية افرتاضات تتعلق بام يراه املجتمع

 صواب وخطأ، أو حسن وسيئ.

 طبيعيا.، فام هو معتاد يصبح من املسلامت، ويتلقفه األفراد داخل املجتمع باعتباره أمرا متأصلة 

صاحلة ملجموعة كاملة من الناس. فالثقافة حتدد نطاق  شفرة تشغيل. يمكن وصف الثقافة أيضا بأهنا 3-3٨

ترصفات وأفكار األفراد، بام يف ذلك ما جيب فعله وما ال جيب فعله، وكيفية فعله أو ال، ومع من جيب أن تفعل 

. وتؤثر الثقافة عىل القواعدظروف يتم تعديل أو تغيري  أي تاليشء أو ال جيب أن تفعله. كام تبني الثقافة أيضا حت

، وتصنف األمور، وتتعامل هامأو غري  هامكيفية إصدار الناس لألحكام حول ما صواب أو خطأ. وتقدير ما هو 

 مع األشياء التي ال تقع حتت أي من التصنيفات املوجودة. وتكون القواعد الثقافية مرنة عند املامرسة العملية.

فعىل سبيل املثال، يتطلب نظام القرابة لدي أفراد قبيلة معينة من قبائل هنود األمازون أن يتم الزواج من أبناء العم 

 ما يتغري جلعل الناس مؤهلني للزواج. أو اخلال غالباأو أبناء اخلال. إال أن تعريف ابن العم 

o اهلوية 

. ينتسب كل فرد إىل جمموعات متعددة، من خالل الوالدة أو االستيعاب أو اإلنجاز. وتؤثر املجموعات 3-3٢

. فيقومون عن وعي أو غري وعي وتصوراهتم، ومواقفهمالتي ينتمي إليها األفراد عىل معتقداهتم، وقيمهم، 

ة يف كثري من األحيان وطنية أو عرقية أو هوياهتم إىل هوية أساسية وهوية ثانوية. وتكون اهلوية األساسي بتدريج

ما تكون  قهوة. وكثرياالدون أو شارب املصياد أو الدينية. ويف املقابل، قد تتضمن اهلوية الثانوية أشياء مثل 

هويات األفراد متعارضة، ويمكن لقوات مكافحة التمرد استخدام هذه النزاعات للتأثري عىل قرارات الزعامء 

 الرئيسيني.

o داتاملعتق 

أو  أساسيةباعتبارها صحيحة، ويمكن أن تكون املعتقدات  مقبولة. إن املعتقدات هي مفاهيم وأفكار 3-20

 متوسطة أو هامشية.
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وية العميقة للشخص، وال تتغري بسهولة. من اهل هي تلك اآلراء التي تشكل جزءا األساسية. إن املعتقدات 3-2٠

االعتقاد بوجود اهلل، وقيمة احلكومة الديمقراطية، وأمهية الرشف الفردي واجلامعي، ودور األرسة. ومن أمثلتها 

تؤخذ كام هي، وتكون مقاومة للتغيري، وال ُيبحث فيها بشكل واع. األساسية مدونة ووال تكون املعتقدات 

برية غري مقصودة من الدرجة الثانية لثقافة معينة إىل عواقب ك األساسيةويمكن أن تؤدي حماولة تغيري املعتقدات 

 والثالثة. وتتخذ القرارات للقيام بذلك عىل املستوى الوطني االسرتاتيجي.

. ولذلك يمكن التأثري فيها أحيانا ملزمةأو نصوص  1املعتقدات املتوسطة إىل شخصيات سلطوية تستند. 3-24

 عرب استاملة قادة الرأي.

املعتقدات املتوسطة. وتكون هذه املعتقدات مفتوحة للنقاش، وُتعتنق  . تنبثق املعتقدات الثانوية من3-23

بشكل واع، ومن السهل تغيريها. فعىل سبيل املثال، يمكن أن ينشأ االعتقاد يف حتديد النسل من معتقدات 

رأي  مناجلنيس  الكبتنظرية  حولالشخص عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. كام يمكن أن تأيت املعتقدات 

 الشخص يف سيجموند فرويد.

o القيم 

هي معتقد ثابت عن أن حالة سلوكية معينة أو وضع هنائي يكون مفضال عن حالة سلوكية أو  القيمة. إن 3-22

وضع هنائي مضاد أو معاكس. وتتضمن القيم املعتقدات اخلاصة بموضوعات مثل التسامح، واالستقرار، 

قيمها وترتيب والرخاء، والتغيري االجتامعي، وتقرير املصري. وتغرس كل جمموعة ينتمي إليها الشخص يف ذهنه 

األمهيات لدهيا. وال يتلقف األفراد مجيع قيم املجموعات التي ينتمون إليها دون تساؤل، فهم يتقبلون بعضها 

ما تكون قيم كل  اجتامعية واحدة، وكثريا ويرفضون البعض اآلخر. وينتمي معظم األفراد ألكثر من جمموعة

اجليل اجلديد أو قيم النوع االجتامعي)اجلندر( مع املامرسات جمموعة متعارضة، فقد تتعارض القيم الدينية مع قيم 

يف منطقة العمليات، وتقرير ما إذا كانت القيم التي  جمموعةالتنظيمية. وجيب عىل القادة العسكريني تقييم قيم كل 

فة. وعىل يروج هلا التمرد تتوافق مع قيم املجموعات األخرى يف منطقة العمليات أو مع قيم حكومة الدولة املضي

                                                           

 ع سلطة جتاه اآلخر مثل الوالدين، واملعلم ، ورؤساء البلديات، ورؤساء الدول.)املرتجم(.الشخصية السلطوية يقصد هبا الشخص الذي قد يكون يف موق - ٠
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االختالفات تلك أساس ذلك التقييم سيتمكن القادة من تقرير ما إذا كان يف إمكان قوات مكافحة التمرد توظيف 

 يف القيم.

o التوجهات والتصورات 

. إن التوجهات هي األُلفة والبغض جتاه جمموعات، وأشخاص، وأشياء. وتؤثر  التوجهات عىل 3-25

الفرد بواسطتها باختيار، وتقييم، وتنظيم املعلومات التي حيصل عليها من التصورات، وهي العملية التي يقوم 

 فيام يتعلق باآليت: املجموعاتالبيئة اخلارجية. وجيب عىل القادة دراسة توجهات 

 األخرى. املجموعات 

 .الغرباء 

 .حكومة الدولة املضيفة 

 .الواليات املتحدة 

 .القوات األمريكية 

 .العوملة 

 

o نظم االعتقاد 

يف  وترتيبها -. إن حمصلة اهلويات، واملعتقدات، والقيم، والتوجهات، والتصورات التي حيملها الشخص 3-22

حتت  الشمولياتمتثل نظام االعتقاد لدي ذلك الشخص. وتقع الديانات واأليديولوجيات، وغريها من  -األمهية 

نفس التصنيف. ويمكن أن يشتمل الدين كنظام اعتقادي عىل أشياء من قبيل مفهوم اإلله، والرؤية لام بعد احلياة، 

 وأفكار عن املقدس واملدنس، وطقوس اجلنائز، وقواعد السلوك، وأحوال العبادة.

الناس من خالهلا  . يعمل نظام االعتقاد كمصفاة للمعلومات اجلديدة، فهو يمثل العدسات التي يرى3-2٩

 اأو صحيح اأو طبيعي االعامل. واختالف نظم االعتقاد يؤدي إىل اختالف اآلراء، فام يراه أعضاء مجاعة معينة منطقي

أو غري منطقي وغري عقالين. ويسمح فهم ُنظم اعتقاد املجموعات  اقد يراه من هو خارج هذه اجلامعة غريب

 التمرد بالتأثري عىل السكان بصورة أكثر فاعلية. املختلفة بمنطقة العمليات، لقوات مكافحة
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. جيب عىل القادة العسكريني أن يولوا عناية فائقة لنظم االعتقاد لدى املتمردين واملجموعات األخرى يف 3-2٨

منطقة العمليات. فأي مترد قد يضع أهدافه يف إطار نظام اعتقادي معني، أو قد يستخدم هذا النظام االعتقادي 

جتنيد األتباع. إن االختالفات بني نظم اعتقاد املتمردين واملجموعات املدنية، تتيح فرص أمام قوات لتعبئة و

مكافحة التمرد لفصل املتمردين عن باقي السكان. وإذا كان سكان اإلقليم أعضاء يف أكثر من جمموعة واحدة، 

 فقد توجد تناقضات يف نظم اعتقادهم يمكن استغالهلا.

o األشكال الثقافية 

. إن األشكال الثقافية هي التعبري امللموس عن نظم االعتقاد املشرتكة بني أعضاء ثقافة معينة. وتتضمن 3-2٢

األشكال الثقافية الطقوس، والرموز، والشعائر، واألساطري، والرسديات القصصية. كام متثل األشكال الثقافية 

عىل الفكر والسلوك. وتنشئ أو تبتكر كل ثقافة  وسيلة لتوصيل األيديولوجيات، والقيم، واملعايري التي تؤثر

أشكاهلا الثقافية اخلاصة التي يتم من خالهلا نقل وإعادة إنتاج املعاين الثقافية. ويمكن فك رموز نظم اعتقاد ثقافة 

ة ما عن طريق مراقبة وحتليل أشكاهلا الثقافية. وكثريا ما تستخدم جمموعات املتمردين أشكاال ثقافية حملية لتعبئ

السكان. ويمكن لقوات مكافحة التمرد استخدام األشكال الثقافية لتغيري التصورات أو كسب الدعم أو احلد من 

 الدعم املقدم للمتمردين.

. إن أهم شكل من األشكال الثقافية التي جيب عىل قوات مكافحة التمرد فهمها هي الرسديات القصصية. 3-50

الثقافية عبارة عن قصة يتم رسدها عىل شكل جمموعة أحداث ترتبط مع بعضها البعض بصورة عرضية  فالرسدية

الرسديات شخصية أو اهلوية الذاتية للمجموعة. وإن القيم أو اللتفرس حدثا يف تاريخ املجموعة، وتعرب عن 

فعىل سبيل  عضاء املجتمع.وسيلة يتم من خالهلا التعبري عن األيدولوجيات، واستيعاهبا من قبل أ القصصية

من مخسة أطنان من  1، ختلص صمويل أدامز وأبناء احلرية٠٩٩3أثناء حفل شاي يف مدينة بوسطن عام  املثال:

الشاي يف مرفأ بوسطن احتجاجا عىل ما اعتربوه فرض رضائب بصورة غري منصفة من قبل السلطات الربيطانية. 

لألمريكيني  دأت حرب االستقالل. ومع ذلك، فإهنا تقول أيضاإن هذه األقصوصة ترشح بصورة جزئية لامذا ب

                                                           

ضة فرض صمويل أدامز هو رجل دولة أمريكي، وأحد اآلباء املؤسسني ألمريكا. قام رفقة جمموعة من مالك األرايض األمريكيني ممن اجتمعوا عىل معار -٠

سفن يف ميناء بوسطن، واعتربت  3ريكية دون رضا املستوطنني )اشتهروا باسم أبناء احلرية( بإلقاء محولة شاي من الرضائب الربيطانية عىل املستعمرات األم

 )املرتجم(. ٠٩٩2تلك احلادثة عالمة فارقة يف التاريخ األمريكي ضمن جهود املستوطنني األمريكيني لالستقالل عن بريطانيا، وهو ما حتقق عام 
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ارب من أجلها. وكام عن أنفسهم كلام استمعوا للقصة، وهي أن اإلنصاف والعدل واالستقالل تستحق أن حُي  شيئا

ن قد ال تتطابق مع احلقائق التارخيية أو قد ختتزل احلقائق بشكل كبري م الرسديات القصصيةيبني هذا املثل، فإن 

يدفعون  ٠٩٩3 عام ن يفألمريكاأجل التعبري بشكل أوضح عن القيم الثقافية األساسية. )فعىل سبيل املثال، كان ا

معظم حماوالت الربيطانيني لزيادة العائدات من املستعمرات  وهدفترضائب أقل من نظرائهم الربيطانيني، 

لعسكري هبدف الدفاع عن تلك عن االنفاق ا الناجم املتضخمللمساعدة عىل خفض الدين القومي 

، يكون يف إمكان قوات مكافحة التمرد حتديد القيم للرسديات القصصية(. ومن خالل االستامع املستعمرات

األساسية للمجتمع . وجيب عىل القادة أن يولوا عناية فائقة لألقاصيص الثقافية لسكان الدولة املضيفة املتعلقة 

الثوريني، والرموز التارخيية املقاومة. فاملتمردين قد يستخدمون تلك باخلارجني عىل القانون، واألبطال 

 األقاصيص يف تعبئة السكان.

. تشمل األشكال الثقافية األخرى الطقوس والرموز. فالطقس عبارة عن سلسلة نمطية من األنشطة التي 3-5٠

للطبيعة نيابة عن أهداف ومصالح  تتضمن إيامءات وكلامت وأشياء تؤدى للتأثري عىل الكيانات أو القوى اخلارقة

الفاعلني. ويمكن أن تكون الطقوس مقدسة أو علامنية. أما  الرمز فهو أصغر وحدة ثقافية املعنى. ومتتلئ الرموز 

بواسطة مراقب عىل دراية وإطالع. ويمكن أن تكون الرموز  شفرهتابكم هائل من املعلومات التي يمكن فك 

لامت أو عالقات أو أحداث أو إيامءات. وغالبا ما تستخدم املؤسسات واملنظامت عبارة عن أشياء أو أنشطة أو ك

الرموز الثقافية لتجميع القوى السياسية أو لتوليد مقاومة ضد املجموعات اخلارجية. وجيب عىل القادة االنتباه 

 هلا. بعناية ملعنى الرموز الشائعة يف منطقة العمليات، ولكيفية استخدام املجموعات املختلفة

o اللغة 

هي نظام الرموز الذي يستخدمه األشخاص للتواصل فيام بينهم. وهي عنرص ثقايف يتم تعلمه.  اللغة. إن 3-54

ويتطلب التواصل الناجح أكثر من جمرد املعرفة بقواعد اللغة ، فهو يتطلب أيضا فهم الوضع االجتامعي، 

شاهبة. املخرى األمور األوالسلوك املناسب جتاه أشخاص من أوضاع اجتامعية ُمتلفة، واإلشارات غري اللفظية و

وإن فهم البيئة االجتامعية يمكن أن يسهل التواصل الفعال، حتى إذا كانت قوات مكافحة التمرد ال تتحدث اللغة 

 املحلية وتعمل من خالل مرتمجني.
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 . قد تكون للغات املستخدمة يف منطقة العمليات تأثري كبري عىل العمليات القتالية. وجيب أن حُتدد اللغات3-53

ن يف غاية . فاملرتمجولتسهيل التدرب عليها، وتيسري وسائل االتصال مثل بطاقات العبارات، وطلب املرتمجني

ع املعلومات االستخبارية، والتفاعل مع املواطنني املحليني وزعامء املجتمع، وكذلك لتطوير ُمرجات األمهية جلم

 عمليات املعلومات. )يتناول امللحق ج الدعم اللغوي(.

. إن النقل احلريف لألسامء التي ال تكتب عادة باحلروف اإلنجليزية يؤثر عىل مجيع العمليات االستخبارية، 3-52

خاصة التجميع والتحليل والدمج. كام يمكن أن تؤدي أسامء األماكن الغريبة واملتشاهبة إىل صعوبة إجياد هذه 

باإلضافة إىل أن املحتجزين من املتمردين يمكن أن  األماكن عىل اخلرائط، والتسبب بأخطاء يف حتديد األهداف.

هم بشكل خاطئ. ويف الدول التي ال تستخدم احلروف اإلنجليزية، جيب أن ددت أسامؤخُيىل سبيلهم إذا ما ُح 

 األخرى غريوكاالت المن قبل  عليه االقيادات املقاتلة  لتهجئة األسامء، بحيث يكون متفق نطاقعىل  معياروضع ي

 فاع.وزارة الد

o القوة والسلطة 

. جيب عىل ضباط هيئة األركان، بمجرد رسمهم خريطة للهيكل االجتامعي وفهم الثقافة، حتديد كيف يتم 3-55

عالقة اجتامعية  الفاعلة يف إطار طرافاألتوزيع واستخدام القوة داخل املجتمع. فالقوة هي احتامل أن يكون أحد 

مقاومة لذلك. ففهم ماهية القوة يمثل مفتاح التالعب بمصالح تنفيذ إرادته رغم وجود من  يمكنهيف وضع 

 املجموعات داخل املجتمع.

. قد يوجد العديد من أصحاب القوة الرسميني وغري الرسميني يف املجتمع. ويشمل النظام السيايس 3-52

 الرسمي اهليئات التالية:

  .احلكومات املركزية 

  .احلكومات املحلية 

  .مجاعات املصالح السياسية 

  .األحزاب السياسية 

  .النقابات 
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  .الوكاالت احلكومية 

  .اهليئات السياسية اإلقليمية والدولية 

فأصحاب القوة غري إن فهم النظام السيايس الرسمي يعد رضوريا ولكنه غري كاف لعمليات مكافحة التمرد. 

الدينية، والنخب االجتامعية،  –اجلامعات العرقية ما يكونون أكثر أمهية. وقد يشملون  الرسميني كثريا

 والشخصيات الدينية.

: جيب عىل قوات مكافحة التمرد حتديد نوع القوة املوجودة لدى كل جمموعة يف منطقة العمليات، وفيم  3-5٩

عليها. كام جيب ، وكيفية اكتساب تلك القوة واحلفاظ ؟مثل تكديس املوارد، ومحاية األتباع(تلك القوة )ُتستخدم 

عىل القادة أيضًا حتديد نفس املعلومات عن الزعامء داخل جمموعات معينة. وهناك أربعة أشكال رئيسية للقوة 

 باملجتمع:

  .القوة القرسية 

  .رأس الامل االجتامعي 

  .املوارد االقتصادية 

  .السلطة 

 

o القوة القرسية 

هو القدرة عىل إجبار الشخص عىل عمل يشء عرب التهديد باألذى أو باستخدام القوة الامدية.  اإلكراه. إن 3-5٨

ويمكن أن تكون القوة القرسية موجبة أو سالبة. ومثال القوة التي تستخدم بشكل إجيايب، قيام جمموعة ما بتوفري 

أما مثال قوة اإلكراه التي تستخدم األمن ألعضائها )كام هو احلال يف األعامل الرشطية، والدفاع عن األرض(، 

 بشكل سلبي، فهو قيام اجلامعة برتويع أو هتديد أعضاء اجلامعة نفسها أو من هم خارجها.

. إن أحد األدوار األساسية للحكومة يتمثل يف توفري األمن الامدي ملواطنيها عرب احتكار استخدام القوة 3-5٢

هلم، فقد يسعى  أو تشكل هتديدا يف توفري األمن ملواطنيها القرسية داخل أراضيها. وعندما ختفق احلكومة

املواطنون للبحث عن ضامنات أمنية بديلة. ويمكن أن تقوم اجلامعات العرقية أو السياسية أو الدينية أو القبلية يف 

 منطقة العمليات بتوفري مثل تلك الضامنات.
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وسائل قوة قرسية ال يستهان هبا. فمثل تلك  . قد يمتلك املتمردون واجلامعات األخرى غري احلكومية3-20

اجلامعات قد تستخدم اإلكراه الكتساب النفوذ عىل السكان. ومن أمثلة املنظامت التي لدهيا مثل تلك القوة، 

. وقد تستخدم تلك وأفراد األمن النظامينيالوحدات شبه العسكرية، وامليليشيات القبلية، والعصابات، 

ض ُمتلفة ال تتعلق بالتمرد. ومن أمثلة ذلك، محاية أعضاء جمتمعاهتا، أو األخذ بالثأر، املجموعات اإلكراه ألغرا

أو االشرتاك يف أنشطة إجرامية. وما قد يبدو أنه عنف من قبل املتمردين ضد املدنيني األبرياء، قد يكون يف الواقع 

 .وليس متردا مشكلة متعلقة برصاع دموي قبيل

o رأس الامل االجتامعي 

إىل قدرة األفراد واملجموعات عىل استخدام الشبكات االجتامعية التبادلية  رأس الامل االجتامعي. يشري 3-2٠

من أجل حتقيق أهدافهم. ويف العديد من املجتمعات غري الغربية تكون العالقات بني العمالء وصاحب العمل 

ساس عالقات العمالء وأصحاب األعامل، أحد األشكال املهمة لرأس الامل االجتامعي. ففي نظام قائم عىل أ

يقدم الفرد الذي يكون يف وضع قوي البضائع، واخلدمات، واألمن، أو غري ذلك من املوارد لألتباع مقابل الدعم 

السيايس أو الوالء، وبذلك يكدس القوة. و جيب عىل قوات مكافحة التمرد أن حتدد قدر اإلمكان املجموعات 

 حفاظهم عليهم.مال اجتامعي، وكيفية اجتذاهبم لألتباع و واألفراد الذين لدهيم رأس

o القوة االقتصادية 

هي قدرة املجموعات أو األفراد عىل استخدام احلوافز واملثبطات االقتصادية لتغيري  القوة االقتصادية. إن 3-24

سلوك الناس. ويمكن أن تكون األنظمة االقتصادية رسمية أو غري رسمية أو خليط من االثنني. ويف الدولة 

القتصاد غري يلعب ا الضعيفة أو الفاشلة، قد ال يعمل االقتصاد الرسمي بشكل جيد. ويف مثل تلك احلاالت

حموريا يف حياة الناس اليومية. ويشري االقتصاد غري الرسمي  إىل نشاطات من قبيل التهريب،  الرسمي دورا

وأنشطة السوق السوداء، واملقايضة، والتبادل. وعىل سبيل املثال، يف العديد من املجتمعات، ُتوزع األموال 

و العشائر، وترتبط بنظم محاية أهلية. وتكون تلك والسلع االقتصادية األخرى من خالل شبكات القبائل أ

، وقد األتباع مما يكسبهااملجموعات قادرة عىل إمداد أعضائها باملوارد االقتصادية من خالل اقتصاد غري رسمي 

تكتسب قوة سياسية ال يستهان هبا. لذلك جيب عىل قوات مكافحة التمرد مراقبة االقتصاد املحيل غري الرسمي، 
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األفراد يف ذلك االقتصاد. كام يمكن لتنظيامت املتمردين فضال عن  دور الذي تلعبه ُمتلف املجموعاتوتقييم ال

 أيضا أن جتتذب األتباع من خالل األنشطة اإلجرامية التي تدر الامل.

o السلطة 

وهناك بمعتقدات أتباعها.  مسوغة. إن السلطة هي القوة الرشعية املرتبطة باملنزلة االجتامعية، وتكون 3-23

 ثالثة أنواع أساسية من السلطة:

  وهي السلطة التي ترتكز عىل القانون والعقد االجتامعي، وتكون مقننة يف السلطة القانونية الرشيدة ،

 ، وتوجد بشكل أكثر شيوعا يف املجتمعات الغربية املتقدمة.ذاتيةقواعد موضوعية غري 

  الوالء بني أتباعهم بسبب جاذبيتهم الفردية  ينمون، وهي التي يامرسها الزعامء الذين السلطة الكاريزمية

 الفريدة الكاريزمية سواء من الناحية األيديولوجية أو الدينية أو السياسية أو االجتامعية.

  وراثي أو وظيفة استثنائية بواسطة قوة عليا. تسلسل عرب، وهي التي متنح عادة السلطة التقليدية 

. تعتمد السلطة التقليدية عىل السوابق التارخيية. وهي نوع شائع من السلطة يف املجتمعات غري الغربية. 3-22

 ما يكون لدى وتعتمد األشكال التنظيمية القبلية والدينية بوجه خاص عىل السلطة التقليدية بدرجة كبرية. وغالبا

للقيام بتمرد دون معاونة خارجية. وإن فهم أنواع  -خاصة يف املناطق الريفية  -رموز السلطة التقليدية قوة كافية

السلطة التي تعمل يف النظم السياسية الرسمية وغري الرسمية بمنطقة العمليات، يساعد قوات مكافحة التمرد عىل 

 األهداف. انجازحتديد مصادر التأثري التي يمكنها مساعدة أو إعاقة 

o املصالح 

. حيلل القادة وضباط هيئة األركان ثقافة املجتمع ككل، وكذا ثقافة كل جمموعة من جمموعات املجتمع 3-25

. ثم يبحثون عن طرق للحد من دعم ؟عىل حدة. فيحددون من تكون لديه قوة رسمية وغري رسمية، ولامذا

 املتمردين، وكسب الدعم حلكومة الدولة املضيفة.

. يتطلب حتقيق هذه املهام من القادة وضباط هيئة األركان فهم مصالح عامة السكان، وتشري املصالح هنا 3-22

إىل الدوافع األساسية التي حترك السلوك. ويشمل ذلك األمن الامدي، والرضوريات األساسية، والرفاه 

خالل أوقات ومة يف األخذ بزمام األمور عندما تفشل احلكاالقتصادي، واملشاركة السياسية، واهلوية االجتامعية. ف
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، حتقق املجموعات واملنظامت التي ينتمي إليها السكان بعض أوكل مصاحلهم. وإن فهم مصالح عدم االستقرار

جمموعة ما، يسمح للقادة بتحديد فرص حتقيق أو إحباط تلك املصالح. فمصالح جمموعة من املجموعات قد 

 ة املضيفة بتحقيقها.تصبح مظامل مامل تقم حكومة الدول

o األمن الامدي 

مرحلة من مراحل عدم االستقرار، تتمثل املصلحة األولية للسكان يف توفري األمن الامدي هلم  خالل أي. 3-2٩

وألرسهم. وعندما تفشل قوات الدولة املضيفة يف توفري األمن، أو هتدد أمن املدنيني، فمن املحتمل أن يلجأ 

ت أمنية لدي املتمردين أو امليليشيات أو املجموعات املسلحة األخرى. وإن ذلك السكان إىل البحث عن ضامنا

الوضع يمكن أن يوفر الدعم للتمرد. ومع ذلك، فحني تقوم قوات الدولة املضيفة بتوفري األمن الامدي، فإن 

 لدعم احلكومة. لذا حيدد القادة اآليت: يكونون أكثر ميال السكان

  .ما إذا كان السكان آمنني من األذى 

  .ما إذا كان هناك نظام ساري للرشطة والقضاء 

  .ما إذا كانت الرشطة واملحاكم عادلة ومنصفة دون متييز 

  .من يوفر األمن لكل جمموعة يف حالة عدم وجود جهاز أمني حكومي عادل وفعال 

 مع اإلصالح السيايس واالقتصادي.وجيب توفري األمن بواسطة حكومة الدولة املضيفة بالتزامن 

 

o اخلدمات األساسية 

. توفر اخلدمات األساسية تلك األشياء الالزمة إلدامة احلياة. ومن أمثلة اخلدمات األساسية: الطعام، 3-2٨

واملياه، واملالبس، واملأوى، والعالج الطبي. ويتطلب حتقيق استقرار السكان تلبية تلك االحتياجات. ويسعى 

تلبية احتياجاهتم األساسية حتى الوفاء هبا بأي ثمن، ومن أي مصدر كان. ويدعم الناس املصدر الذي  الناس إىل

يلبي احتياجاهتم. فإذا كان املصدر من املتمردين، فمن املرجح أن يدعم السكان التمرد. أما إذا قدمت حكومة 

دعمها السكان. ولذلك حيدد القادة من الدولة املضيفة خدمات أساسية يمكن االعتامد عليها، فمن املرجح أن ي

 الذي يقدم اخلدمات األساسية لكل جمموعة من السكان.
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o االقتصاد 

. حيقق األفراد واجلامعات يف أي جمتمع مصاحلهم االقتصادية عن طريق إنتاج، وتوزيع، واستهالك السلع 3-2٢

واخلدمات. وتعتمد كيفية استيفاء األفراد الحتياجاهتم االقتصادية عىل مستوى ونوع التنمية االقتصادية 

من أي  جزءا رئيسيا ملكية األرض متثلقد  للمجتمع. فعىل سبيل املثال، يف املجتمع الذي يقوم عىل أساس ريفي،

خطة للتنمية االقتصادية، ويف جمتمع أكثر حترضًا، يمكن أن تكون للوظائف يف القطاعني العام واخلاص أمهية 

 قصوى.

. يف بعض األحيان تساهم الفوارق االقتصادية بني املجموعات يف حدوث عدم استقرار سيايس. وغالبا ما ٩0-3

للقيام بالتمرد. ويمكن أن تتضمن  متخيلةتمردين أو رموز السلطة التقليدية مظامل حقيقية أو تستخدم قيادة امل

 ما ييل: املتخيلةاملظامل 

  .احلرمان من احلقوق االقتصادية 

  .اإلجراءات االقتصادية االستغاللية 

  .التفاوت الكبري يف الدخل الذي يؤدي إىل )أو يسمح بوجود( تفاوت طبقي شديد 

قد تؤثر العمليات العسكرية، أو عمليات املتمردين عىل االقتصاد بصورة سلبية. ويمكن أن يؤدي ذلك . ٩٠-3

االضطراب إىل االستياء من حكومة الدولة املضيفة. وعىل العكس فإن إحياء نظم اإلنتاج والتوزيع يمكن أن 

ورات املحلية. وجيب عىل القادة للعمل والنمو، ويؤثر بصورة إجيابية عىل التص اينشط االقتصاد، وخيلق فرص

 دعم املقدم للمتمردين، وزيادة دعم حكومة الدولة املضيفة:الحتديد ما ييل من أجل تقرير كيفية احلد من 

  .ما إذا كان املجتمع لديه اقتصاد فعال 

  حرية التعامل يف العقارات واألموال املنقولة. السكان لدى ما إذا كانت 

  .كيفية احلد من الشكاوى االقتصادية للمواطنني املدنيني 
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o املشاركة السياسية 

. توجد مصلحة أخرى للسكان تتمثل يف املشاركة السياسية. فالعديد من التمردات بدأت بسبب أن ٩4-3

املجموعات جمموعات داخل املجتمع اعتقدت بأهنا قد حرمت من حقوقها السياسية. ويمكن أن تستخدم بعض 

الرسديات القصصية والرموز الثقافية للتعبئة من أجل العمل السيايس. وغالبا ما تلتف حول رموز السلطة 

 التقليدية أو الشخصيات الكاريزمية. وجيب عىل القادة التحقيق يف األمور التالية:

  .امتالك كافة السكان املدنيني حلق املشاركة السياسية 

  العرقي أو الديني أو من أي شكل آخر. أشكال من التمييز وجود 

  .ما إذا كانت السياسات القانونية أو االجتامعية أو غريها تؤدي إىل خلق مظامل تسهم يف اشعال التمرد 

حتديد رموز السلطة التقليدية أو الشخصيات الكاريزمية، والرسديات القصصية التي حتفز  يضاوجيب عىل القادة أ

 العمل السيايس.

o  الشكاوى(املظامل( 

العوامل التي جيب مراعاهتا  ٠ -3. يمكن للمصالح غري املتحققة أن تتحول إىل مظامل، ويبني اجلدول ٩3-3

 عندما تتحول مصلحة ما إىل مظلمة.
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 عند معاجلة املظامل مراعاهتا الواجب العوامل ٠ -3اجلدول 

  ما هي شكاوى املتمردين؟ 

  ما هي شكاوى السكان؟ 

  صحة ورشعية ف هل يرى الشخص العاقل أن شكاوى السكان صحيحة فعال؟

 باستخدام املعايري املوضوعية والذاتية. املظامل والشكاوي جيب أن ُتقيم

  هل شكاوي السكان هي نفسها شكاوي املتمردين؟ 

  أنه من شكاوى السكان؟ وهل تعتقد أن لذي تعتقد حكومة الدولة املضيفة ما ا

 يحة؟هذه الشكاوى صح

  هل شكاوى السكان هي نفسها التي تتصورها حكومة الدولة املضيفة ؟ 

  هل قامت حكومة الدولة املضيفة بجهود ُملصة ملعاجلة هذه الشكاوى؟ 

  هل هناك ترصفات عملية يمكن أن تقوم هبا حكومة الدولة املضيفة ملعاجلة هذه

لدولة الشكاوي؟ أم أن معاجلة مصدر الشكاوي يتجاوز قدرات حكومة ا

املضيفة؟ )عىل سبيل املثال، قد يكون السبب الرئييس لالضطرابات االجتامعية 

 واالقتصادية هو العوملة(.

  هل يف إمكان القوات األمريكية الترصف ملعاجلة هذه املصالح أو املظامل؟ 

o تقييم التهديد 

العدو، وقدراته، ونقاط ضعفه. وحيدد . إن الغرض من تقييم التمرد والتهديدات املرتبطة به يتمثل يف فهم ٩2-3

 هذا التقييم أيضا الفرص التي يمكن أن يستغلها القادة.

بدقة ال تكون متاحة وال متثل ما  املرتبة. إن تقييم التمرد أمر صعب. فمن الطبيعي أن أوامر قتال العدو ٩5-3

تكيف باستمرار. ويمكن أن تؤدي توظيفي، وقام عىل أساس تُ للمتمردين  ةالتنظيمي فاهلياكليريد القادة معرفته. 

حماوالت تطبيق النظام التقليدي ألوامر املعركة إىل نتائج مضللة وشديدة التبسيط . وحيتاج القادة إىل معرفة 

 خصائص صعبة القياس، تتضمن ما ييل:
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  .أهداف املتمردين 

 .املظامل التي يستغلها املتمردون 

  .وسائل املتمردين لكسب الدعم 

  .تنظيامت قوات املتمردين 

  .املواقع الدقيقة للزعامء الرئيسيني للمتمردين 

ومع ذلك، عادة ما ال يبدو املتمردون ُمتلفني عن عامة السكان، وهم يبذلون  قصارى جهدهم لالنخراط بني غري 

ياهتم. ومما يعقد عملتنفيذ املقاتلني. وقد يظهر املتمردون علنا دوافع وأهداف ختتلف عام يدفعهم بالفعل إىل 

األمور أن تنظيامت املتمردين غالبا ما تكون متجذرة يف جمموعات عرقية أو قبلية. وغالبا ما تشارك يف أنشطة 

إجرامية أو تربط نفسها بأحزاب سياسية، أو مرشوعات خريية أو منظامت دينية. وهذه األوضاع واملامرسات 

خصائص التمرد التي يمكن أن  4-3ديد. ويرسد اجلدول جتعل من الصعب حتديد من أو ما الذي يشكل الته

 لمعركة كملحق للمحللني.لالتقليدي  عوامل أمر القتالأيضا  4-3توفر أساسا للتقييم. كام يرسد اجلدول 

 لمعركةأمر القتال التقليدي ل وعواملخصائص التمرد  4 -3جدول 

 خصائص التمرد لمعركةلالتقليدي  عوامل أمر القتال

 الرتكيب. •

 التنظيم. •

 القوة. •

 التكتيكات والعمليات. •

 التدريب. •

 اللوجستيات. •

 العملياتية. الفاعلية •

 البيانات الفنية اإللكرتونية •

 الشخصيات. •

 البيانات التفصيلية. •

 أهداف املتمردين. •

 دوافع املتمردين. •

 الدعم الشعبي أو القبول. •

 .ها، ونقاط ضعفا، وقدراهتأنشطة الدعم •

 .ها، ونقاط ضعفا، وقدراهتأنشطة املعلومات •

 .ونقاط ضعفها ،ا، وقدراهتاألنشطة السياسية •

 العنيفة، وقدراهتا، ونقاط ضعفها. األنشطة •

 التنظيم. •

 الزعامء األساسيني، وشخصياهتم. •
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  عوامل أخرى. •

ية، وأكثرها بالنسبة للمتطلبات االستخبار ية. إن خصائص التمرد التالية غالبا ما تكون هي األكثر أمه٩2-3

 صعوبة يف التحقق منها:

  .األهداف 

  .الدوافع 

  .وسائل توليد الدعم الشعبي أو القبول 

بشكل خاص، أو عىل األقل اإلذعان والقبول، غالبا ما يكون هلا  فاظ عليهإن القدرة عىل توليد الدعم الشعبي واحل

املدى الطويل. وهذه القدرة عادة ما متثل مركز ثقل التمرد. ويوفر الدعم أو تأثري كبري عىل فعالية التمرد عىل 

 سواء كان إراديا أو غري إرادي، ما ييل : للتمرد القبول

  من.اآلالذ امل 

  .حرية احلركة 

  .الدعم اللوجستي 

  .الدعم الاميل 

  .املعلومات االستخبارية 

  .املجندين اجلدد 

القبول باستخدام اإلكراه العنيف، وترهيب السكان. ففي تلك احلاالت، حتى لو مل وغالبا ما يتم توليد الدعم أو 

 يكن الناس يؤيدون قضية املتمردين، فإهنم جيرِبون عىل تقبل املتمردين أو تقديم الدعم الامدي هلم.

م معرفة . إن فهم توجهات وتصورات املجموعات باملجتمع أمر يف غاية األمهية لفهم التهديد. فمن امله٩٩-3

كيف يرى السكان املتمردين، والدولة املضيفة، والقوات األمريكية. وباإلضافة إىل ذلك، يمثل تصور الدولة 

املضيفة واملتمردين بعضهم لبعض وللقوات األمريكية، أمر أيضا يف غاية األمهية. إن معرفة توجهات وتصورات 

قرار، وتشكل التفكري الشعبي بخصوص رشعية املجموعات واملنظامت املختلفة تساهم يف عمليات صنع ال

 أطراف النزاع.
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. جيب عىل املحللني عند تنفيذ اإلعداد االستخباري مليدان املعركة أن يركزوا عىل نقاط ضعف املتمردين ٩٨-3

منها. )انظر الفصل األول(. فتقييم التهديدات من املتمردين واجلامعات املسلحة  للحدالستغالهلا، ونقاط القوة 

األخرى، ومعرفة مصالح وتوجهات السكان جتعل املحللني حيددون عوامل التفرقة بني املتمردين والسكان. كام 

إذا كانت  املثال: . فعىل سبيلحيدد هذا التحليل أيضًا عوامل التفرقة بني حكومة الدولة املضيفة واملواطنني

، فإن املتمردين قد يستخدمون الرتهيب للحصول عىل الدعم، ومثال آخر عبياأيديولوجية املتمردين غري مقبولة ش

عىل ذلك، اكتشاف أن املتمردين يكتسبون الدعم عن طريق تقديم اخلدمات االجتامعية التي أمهلتها حكومة 

وإن حتديد هذه االنقسامات يبني فرص القيام بعمليات توسع الدولة املضيفة أو ليس يف إمكاهنا تقديمها. 

 الفواصل بني املتمردين والسكان، أو تقلل االنقسامات بني حكومة الدولة املضيفة واملواطنني.

o حتديد اهلدف والدافع 

. توجد لدي املتمردين أهداف سياسية، وحتفزهم أيديولوجية أو مظامل. وقد تكون املظامل حقيقية أو ٩٢-3

. ويتيح حتديد أهداف املتمردين ودوافعهم لقوات مكافحة التمرد أن تعالج األسباب األساسية للنزاع. متخيلة

وبشكل عام، هناك نوعان من التمردات: التمردات الوطنية، وحركات املقاومة. وكالمها يمكن تصنيفه أيضا 

 .3٢-٠حتى  45 -٠الفقرات  بموجب املقاربات اخلمسة املرشوحة يف

، يكون النزاع بني احلكومة ورشحية أو أكثر من السكان. ويف هذا النوع من التمرد التمرد الوطني. يف ٨0-3

يسعى املتمردون لتغيري النظام السيايس، واالستيالء عىل احلكم، أو االنفصال عن البلد. ويستقطب التمرد 

 ن أجل الرشعية والدعم الشعبي.بني احلكومة واملتمردين م االوطني السكان، ويعترب بوجه عام رصاع

)وتسمى أحيانا حركة التحرير( عندما يسعى املتمردون إىل طرد أو  حركة املقاومة. وقي املقابل، تظهر ٨٠-3

ن الشكوى تكون من احلكم أو التدخل األجنبي. أي إ سقاط ما يعتربونه حكومة أجنبية أو حكومة احتالل.إ

مردين الذين هلم أهداف ودوافع ُمتلفة. ومع ذلك، فقد ينقسم مثل هذا ومتيل حركات املقاومة إىل توحيد املت

التمرد إىل فصائل متنافسة عند مغادرة القوات األجنبية، وتاليش الرتكيز عىل املقاومة. وقد يؤدي هذا الوضع إىل 

 اندالع حرب أهلية.

 . قد يكون من الصعب حتديد أهداف ودوافع املتمردين لعدد من األسباب:٨4-3
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   قد تكون هناك جمموعات متعددة من املتمردين لدهيا أهداف ُمتلفة وحتركها دوافع متنوعة. وتتطلب

 هذه احلالة مراقبة أهداف ودوافع كل جمموعة بشكل منفصل.

  .قد يتغري زعامء املتمردين، وتتغري أهداف احلركة معهم 

   قد يكون لزعامء احلركة دوافع ختتلف عن دوافع أتباعهم. فعىل سبيل املثال، قد يرغب أحد هؤالء

، وقد يكون األتباع مدفوعني بخليط من األيديولوجية السياسية أن يصبح ديكتاتورا جديدا يف الزعامء

 والامل.

  االختالفات بني  ،ل املثالقد خيفي املتمردون دوافعهم احلقيقية ويقدمون ادعاءات كاذبة. فعىل سبي

بشكل عام، قد جتعل من السهل عىل حركات املقاومة التوحد والتحرك.  والغرباء عنهماملتمردين 

 ولذلك قد حياول املتمردون إظهار التمرد وكأنه حركة مقاومة وطنية.

  ية إىل جمهود قد تتغري أهداف التمرد بسبب تغري البيئة العملياتية. فيمكن أن يؤدي انضامم قوات أجنب

مكافحة التمرد إىل حتول التمرد الوطني إىل حركة مقاومة، كام يمكن أن حيدث العكس عند رحيل 

 القوات األجنبية.

ولكل هذه األسباب، يواصل املحللون متابعة أفعال املتمردين، واتصاالهتم الداخلية، وبياناهتم العامة من أجل 

 حتديد أهداف ودوافع املتمردين.

o القبول الشعبي الدعم أو 

. إن تطوير الدعم السلبي )القبول أو اإلذعان( يف وقت مبكر من التمرد، غالبا ما يكون حيويا لبقاء ونمو ٨3-3

التمرد عىل املدى الطويل. فكلام اكتسبت  فاعليةمنظمة املتمردين. وغالبا ما يكون ملثل هذا الدعم تأثري كبري عىل 

جمموعة املتمردين الدعم نمت قدراهتا. ومن ثم تتيح القدرات اجلديدة للمجموعة احلصول عىل املزيد من الدعم. 

وينظر املتمردون بشكل عام إىل الدعم الشعبي عىل أنه سلعة حمصلتها صفر، بمعنى أن مكسب التمرد يمثل 

 احلكومة هي مكسب للتمرد.خسارة للحكومة، وخسارة 
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o أشكال الدعم الشعبي 

. وهناك خارجيا، ويكون سلبيا أو فعاالأو  أ داخليا. يأخذ الدعم الشعبي أشكاال متعددة. فيمكن ان ينش٨2-3

 أربعة أشكال من الدعم الشعبي:

  .الدعم اخلارجي الفعال 

  .الدعم اخلارجي السلبي 

  .الدعم الداخيل الفعال 

  .الدعم الداخيل السلبي 

 وختتلف األمهية النسبية لكل شكل من أشكال الدعم حسب الظروف، إال أن مجيعها تصب يف فائدة التمرد.

التمويل، واللوجستيات، والتدريب، واملقاتلني، واملالذات اآلمنة.  الدعم اخلارجي الفعال. يشمل ٨5-3

 بية أو منظامت غري حكومية مثل اجلمعيات اخلريية.ويمكن توفري مجيع أشكال الدعم هذه عرب حكومة أجن

عندما تدعم حكومة أجنبية التمرد من خالل التقاعس عن العمل.  الدعم اخلارجي السلبي. حيدث ٨2-3

 وتشمل صور الدعم السلبي ما ييل:

  .عدم وضع حد لنشاطات املتمردين الذين يعيشون أو يعملون داخل حدود الدولة 

  موعة املتمردين.االعرتاف برشعية جم 

  .إنكار رشعية حكومة الدولة املضيفة 

. عادة ما يكون الدعم الداخيل الفعال هو األكثر أمهية ملجموعة املتمردين. وتشمل صور الدعم الداخيل ٨٩-3

 الفعال ما ييل:

  .انضامم األفراد أو اجلامعات إىل التمرد 

  .تقديم الدعم الاميل أو اللوجستي 

  .تقديم املعلومات 

  .توفري املالذات اآلمنة 

  .تقديم املساعدة الطبية 
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  .توفري وسائل النقل 

  .القيام بأعامل نيابة عن املتمردين 

مفيد أيضا. فال يقدم الداعمون السلبيون الدعم الامدي، إال أهنم يسمحون  الدعم الداخيل السلبي. ٨٨-3

للمتمردين بالعمل وال يقدمون أي معلومات لقوات مكافحة التمرد. وهذا الشكل من الدعم غالبا ما يشار إليه 

 بالقبول أو اإلذعان.

o أساليب تكوين الدعم الشعبي 

 لتكوين الدعم الشعبي. وتتضمن تلك األساليب ما ييل:. يستخدم املتمردون العديد من األساليب ٨٢-3

  .اإلقناع 

  .اإلكراه 

  .تشجيع ردود الفعل املبالغ فيها 

  .املقاتلون السياسيون 

 . يمكن استخدام اإلقناع للحصول عىل الدعم الداخيل أو اخلارجي. وتشمل أشكال اإلقناع ما ييل:٢0-3

  .االنجذاب لكاريزما زعيم أو مجاعة 

  ب بأيدولوجية معينة.االعجا 

  .الوعود بمعاجلة املظامل 

  .إظهار القوة، من خالل شن هجامت واسعة النطاق أو تقديم برامج اجتامعية للفقراء 

، ألنه يستطيع خلق تصور بأن التمرد لديه فاعليةوقد يكون اإلقناع من خالل إظهار القوة هو أكثر األساليب  

 زخم وسوف ينجح.

إلجبار الناس عىل دعم أو تقبل أنشطتهم. وتشمل وسائل اإلكراه:  اإلكراهدون . يستخدم املتمر٢٠-3

التكتيكات اإلرهابية، والعنف، والتهديد باستخدام العنف. ويمكن استخدام اإلكراه لتغيري سلوك األفراد أو 

عىل  املجموعات أو املنظامت أو احلكومات. وغالبا ما يكون اإلكراه فعاال للغاية عىل املدى القصري، وال سيام

عىل أسلوب  ؤثر سلبامستوى املجتمع. إال أن اإلرهاب ضد عامة السكان والزعامء الشعبيني، أو اهلجامت التي ت
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تكوين الدعم السلبي، للمتمردين ب تسمححياة الناس، يمكن أن تقوض شعبية املتمردين. فاإلكراه طريقة سهلة 

 ن ترويع السكان.إال أن هذا الدعم يوجد فقط طالام كان يف إمكان املتمردي

. إن تشجيع رد الفعل املبالغ فيه يشري إىل إغراء قوات مكافحة التمرد عىل استخدام تكتيكات قمعية ُتنِفر ٢4-3

 السكان، وجتلب التدقيق يف أفعال احلكومة، كام يشري أيضًا إىل استفزاز احلكومة لتقوم بالرد.

غري أيدولوجية. تتضمن احلوافز النقدية، والوعود باالنتقام، . قد جُيتذب املقاتلون السياسيون بعدة وسائل ٢3-3

 واملشاعر الرومانسية التي يشعر هبا الفرد أثناء قتاله يف حرب ثورية.

، يقوم املحللون بتقييم مقدار الدعم الشعبي الذي تتلقاه حتديد حجم الدعم الشعبيبالرغم من صعوبة و. ٢2-3

ملزيد من الدعم. وتقدم املصادر املفتوحة وتقارير االستخبارات بيانات ا مجاعة املتمردين، وقدرهتا عىل تكوين

تدعم هذا التحليل. ويمكن أن تكون بيانات استطالع الرأي وسيلة قيمة رغم عدم دقتها لقياس الدعم املقدم 

املفتوحة يكون  حلكومة الدولة املضيفة والدعم املقدم للتمرد. كام أن ما تنرشه وسائل اإلعالم وغريها من املصادر

مهام عىل مجيع املستويات. ويمكن االستفادة من تقييم توجهات املجتمع يف تقدير الدعم الشعبي عىل املستوى 

التكتيكي عن طريق قياس بعض األمور مثل ردود فعل عامة السكان املحليني جتاه تواجد قوات عسكرية أو قادة 

 .3 -3الواردة يف اجلدول  احلكومة. وعىل أقل تقدير، جيب معرفة املعلومات

 املعلومات احليوية اخلاصة بالدعم الشعبي 3 -3جدول 

املستوى الكيل للدعم الشعبي للتمرد بالنسبة  •

 للدعم اخلاص باحلكومة.

أشكال الدعم الشعبي الذي يتلقاه املتمردون  •

)الفعال، السلبي، الداخيل، اخلارجي( وأمهيته 

 النسبية.

 دعم احلكومة األجنبية. •

الدعم من منظامت غري حكومية، بام يف ذلك  •

 اجلمعيات اخلريية، واملنظامت اإلرهابية الدولية.

 دعم الشبكات اإلجرامية. •

 رشائح السكان التي تساند التمرد. •

الطرق املستخدمة يف تكوين الدعم  •

 النسبية. وفاعليتهاالشعبي، 

( املستغلة خيلةاملتاملظامل )الفعلية أو  •

 بواسطة املتمردين.

القدرات ونقاط الضعف فيام خيص  •

 تكوين الدعم الشعبي.
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o أنشطة الدعم 

فقط من نشاط املتمردين بشكل  جزءا صغريا . عىل الرغم من أن العنف قد يكون ملحوظا، إال أنه قد يمثل٢5-3

هذه األنشطة الداعمة تديم و عام. فنشاطات املتمردين غري املرئية تشمل التدريب واألعامل اللوجستية.

التمردات. وهي تأيت من قدرة التمرد عىل تكوين الدعم الشعبي. وحيتاج املتمردون عادة مثلهم مثل القوات 

ساندين أكثر من احتياجهم ملزيد من املقاتلني. وقد تكون شبكات دعم العسكرية التقليدية، إىل املزيد من امل

املتمردين كبرية، حتى عندما تكون مستويات العنف منخفضة، لذلك يكون من السهل مراقبتها يف املراحل 

 املبكرة من تطور التمرد.

عم املتمردين. ومع ذلك، لية يف احلد من قدرات داع. إن تقويض الدعم الشعبي للتمرد من أكثر الوسائل ف٢2-3

يظل حتديد قدرات الدعم ونقاط ضعفه أمرا مهام. وإن القيام بذلك يتيح للمحللني تقييم مسارات التهديد 

 2 -3املحتملة للعمل. ومثل ذلك التحليل يتيح للقادة حتديد نقاط ضعف شبكة دعم املتمردين. ويبني اجلدول 

 نشطة وقدرات الدعم التي جيب تقييمها.األ

وقدرات الدعم األنشطة .2 -3دول ج  

 مواقع املالجئ اآلمنة. •

 حرية احلركة. •

 الدعم اللوجستي. •

 الدعم الاميل. •

 وسائل االتصال. •

القدرة عىل تدريب املجندين عىل التكتيكات  •

 العسكرية واإلرهابية.

 وسائل مجع املعلومات االستخبارية. •

 وسائل احلفاظ عىل أمن العمليات. •

 

o األنشطة اإلعالمية واملعلوماتية 

للتمرد مع استخدام العنف يف الدعم.  رئيسيا . من املمكن أن متثل األنشطة اإلعالمية واملعلوماتية جهدا٢٩-3

 فاملتمردون يستخدمون األنشطة اإلعالمية واملعلوماتية لتحقيق ما ييل:

  .تقويض رشعية حكومة الدولة املضيفة 
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  رد.تقويض قوات مكافحة التم 

  .إجياد العذر النتهاكات املتمردين للقوانني واملبادئ الوطنية والدولية 

  .توليد الدعم الشعبي 

ولتحقيق هذه التأثريات، يذيع املتمردون أنباء نجاحاهتم، وإخفاقات قوات مكافحة التمرد واحلكومة املضيفة، 

و حكومة الدولة املضيفة. وال حتتاج بالغات والترصفات غري القانونية أو غري االخالقية لقوات مكافحة التمرد أ

أشكال وسائل اإلعالم  5 -3املتمردين إىل أن تكون واقعية، إنام حتتاج فقط إىل القبول اجلامهريي. ويبني اجلدول 

 التي يستخدمها املتمردون يف العادة.

 أشكال وسائل اإلعالم التي يستخدمها املتمردون .5 -3جدول 

 تسجيالت الفيديو. •

 اإلرسال اإلذاعي. •

 اإلرسال التلفزيوين. •

 املواقع اإللكرتونية. •

 الربيد اإللكرتوين. •

 اإلنرتنت•

 اهلواتف النقالة •

 الرسائل اخلطية. •

 الكلامت املنطوقة. •

 خطب النخب والزعامء •

 الرئيسيني.

 .واملذكراتالنرشات  •

 الصحف. •

 الدوريات واملجالت. •

 الكتب. •

 التسجيالت الصوتية •

. الستكامل األنشطة اإلعالمية اخلاصة هبم، يستفيد املتمردون من وجود رشكات اإلعالم اخلاصة والعامة ٢٨-3

عرب نرش البيانات الصحفية واملقابالت. وتؤدي هذه اجلهود، باإلضافة إىل استخدام اإلنرتنت، إىل بث رسائل 

يق بث صوهتم عامليا، هياجم املتمردون بصورة مبارشة الدعم الشعبي املتمردين يف مجيع أنحاء العامل. وعن طر

 جلهود مكافحة التمرد. وتتضمن األنشطة اإلعالمية واملعلوماتية التي يلزم تقييمها، ما ييل:

  األنشطة املعلوماتية. جتاهاألفراد التزام و املوارد ختصيص 

  .أنواع وسائل اإلعالم املستخدمة 

  املنتجات، مثل املقاالت الصحفية أو أرشطة الفيديو. مهنية 



 

 

 145 

  لية األنشطة املعلوماتية.اعمدى وف 

 

o األنشطة السياسية 

. يستخدم املتمردون األنشطة السياسية لتحقيق أهدافهم وتعزيز رشعية قضيتهم. وترتبط األنشطة ٢٢-3

بأنشطة املعلومات وأعامل العنف. وربام تتفاوض أحزاب سياسية متحالفة مع منظمة  وثيقا السياسية ارتباطا

املتمردين، أو جتري اتصاالت نيابة عن التمرد، وبذلك تؤدي دور الواجهة العامة للتمرد. كام يمكن أن تنشأ 

ذلك، قد تكون التمردات من داخل األحزاب السياسية، أو تنشأ األحزاب السياسية من داخل التمردات. ومع 

الروابط بني املتمردين واألحزاب السياسية ضعيفة أو سهلة الكرس بسبب الرصاعات بني املتمردين والسياسيني. 

ويف مثل تلك احلاالت، قد ال تتمكن األحزاب السياسية من الوفاء بوعودها إلهناء الرصاع العنيف. ومن املهم 

تمردين واملنظامت السياسية فقط، وتوسيع الفهم ليشمل حجم عدم االقتصار عىل فهم الروابط بني مجاعات امل

 السيطرة التي يامرسها كل منهام عىل اآلخر.

. يتيح فهم األنشطة السياسية للمتمردين إدراك الروابط السياسية الفعالة هلم. وبدون هذه املعرفة، قد ٠00-3

خلاطئة، أو قد تعقد احلكومة اتفاقات مع يتم االرتباط باحلزب السيايس اخلطأ، وقد يتم استخدام الرسائل ا

 أحزاب سياسية ال يمكنها الوفاء بوعودها. وتتضمن النشاطات السياسية التي يلزم تقييمها ما ييل:

  .الروابط إن وجدت بني التمرد واألحزاب السياسية 

  .تأثري األحزاب السياسية عىل التمرد والعكس 

  وعات املتمردة.التلقني السيايس والتجنيد من قبل املجم 

 

o األنشطة العنيفة 

 . تتضمن أعامل العنف التي يقوم هبا املتمردون ثالثة أنواع رئيسية، يمكن أن تتم يف نفس الوقت:٠0٠-3

  .اإلرهاب 

  .حرب العصابات 

  .أعامل العنف التقليدية 
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. يمثل املتمردون بطبيعتهم هتديدا غري متامثل. فهم ال يستخدمون التكتيكات اإلرهابية وحرب ٠04-3

. إنام يستخدمون هذه التكتيكات ألهنا أفضل الوسائل املتاحة القتال العادلالعصابات ألهنم جبناء خيافون 

ادة التخطيط هلا من أجل حتقيق أكرب لتحقيق أهداف التمرد. فهجامت اإلرهابيني ومقاتيل حرب العصابات يتم ع

تأثري سيايس وإعالمي بأقل كم من املخاطر عىل املتمردين. وبالتايل، حيتاج قادة مكافحة التمرد إىل فهم تكتيكات 

وأهداف املتمردين، وأيضا كيفية استخدام منظمة املتمردين للعنف من أجل حتقيق أهدافها، وكيفية ارتباط أعامل 

 السياسية واإلعالمية.العنف باألعامل 

 ٠التكتيكات غري املتامثلة يف إيرلندا

 ، ُنصح املتمردون االيرلنديون باالشتباك مع اجليش الربيطاين بالطريقة التالية:٠٨2٩يف عام 

، مجعها وتفريقمن مواقعها،  استدراجها من قوة إنجلرتا راسخة وحمصنة. وجيب عليكإ

 بخطواته املتساوية وتنظيمه املتامسك.. واملناورةالزحف  وتشتيت طابورها املدرب عىل

إىل وتفكيكه علم ونظام احلرب،  وحتليلانضباطها،  فضال عنواسرتاتيجيتها،  تكتيكها يالعطوت

  .األوىل عنارصه

. تستخدم التكتيكات اإلرهابية العنف يف املقام األول ضد غري املقاتلني. وتتطلب اهلجامت اإلرهابية ٠03-3

طلباهتا عددا أقل من األفراد من حرب العصابات أو احلرب التقليدية. وهي توفر للمتمردين أمنا أكرب، ومتعموما 

يف بدايات تشكله عىل التكتيكات اإلرهابية.  كثريا، فبسبب هذه العوامل يعتمد التمرد من الدعم تكون أقل نسبيا

املتمردون ستخدم بشكل عشوائي. وخيتار ا ال تُ وال تنطوي التكتيكات اإلرهابية عىل التدمري الطائش، كام أهن

حتقق أقىص قدر من التأثريات اإلعالمية والسياسية. ويمكن أن تكون التكتيكات اإلرهابية فعالة يف توليد  أهدافا

 الدعم الشعبي، وتغيري سلوك احلكومات.

                                                           

(، ٠٢٠٨، كتابات جممعة جليمس فينتان اللور، أعدت بواسطة إل. فوجاريت )دبلن، ٠٨2٩مارس  30إىل دي أريس مكجي، جيمس فينتان اللور   - ٠

؛ 3(،ص ٠٢٨5. اقتبست يف كتيب للمتطوعني باجليش اجلمهوري االيرلندي: مالحظات يف حرب العصابات )رشكة بولدر: مطبوعات باالدين،  ٨3ص

 .34(، ص٠٢٨3)نيويورك: مطبوعات جامعة أكسفورد،  ٠٨2٨يف إيرلندا: احلكومة واملقاومة منذ  تشارلز تاونشيند، العنف السيايس
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عىل مبدأ ارضب  ت باهلجامت التي تعتمد. وعىل النقيض من ذلك، تتسم تكتيكات حرب العصابا٠02-3

تمثل أهدافها املبدئية يف أنشطة حكومة الدولة املضيفة، وقوات تهرب بواسطة مجاعات خفيفة التسليح. ووا

ب األمن، وغريها من عنارص قوات مكافحة التمرد. وعادة ما يتجنب املتمردون الذين يستخدمون تكتيكات حر

ن فوزهم هبا، ويركزون بدالً من ذلك عىل التحرش بقوات املواجهات احلاسمة إال إذا كانوا متأكدين م العصابات

 مكافحة التمرد. وكام هو احلال مع التكتيكات اإلرهابية، فليست تكتيكات حرب العصابات عشوائية أو طائشة.

حتقق أقىص قدر من التأثريات اإلعالمية والسياسية. وهدفهم ليس هزيمة قوات  فاملتمردون خيتارون أهدافا

رد عسكريا، وإنام الصمود أمامها أثناء بناء الدعم الشعبي للتمرد. إن التكتيكات اإلرهابية وحرب مكافحة التم

 . فقد تستخدم اجلامعة املتمردة الشكلني من أعامل العنف يف نفس الوقت.ال ينايف بعضها بعضاالعصابات 

دية ليست رضورية دائاًم لنجاح ما يستخدم املتمردون التكتيكات التقليدية. فالعمليات التقلي نادرا .٠05-3

دامة، ستوقدرات م عمليات تقليدية بعد حتقيقهم دعام شعبيا موسعان قد يشتبكون يف يالتمرد. إال أن املتمرد

 فحينها يكون يف إمكان املتمردين تشكيل قوة عسكرية تقليدية يمكنها االشتباك مع قوات حكومة الدولة املضيفة.

ُتستخدم املعرفة بالقدرات العنيفة لتقييم مسارات عمل املتمردين. ويستخدم القادة هذه املعلومات  .٠02-3

لتحديد إجراءات احلامية والتكتيكات املناسبة ملواجهة أعامل املتمردين. باإلضافة إىل ذلك، توفر املعرفة بكيفية 

ات مكافحة التمرد. ومن أجل تقييم قدرات ية عمليفاعليساعد عىل حتديد مدى  لهجامت أساساشن املتمردين ل

 املتمردين عىل القيام بأعامل عنف جيب تقييم ما ييل:

  .أنواع أعامل العنف املستخدمة 

  .األسلحة املتوفرة وإمكانياهتا 

  .التدريب 

  .أساليب العمل املعروفة 

o .معدل شن اهلجامت 

o  .توقيت اهلجامت 

o  .أهداف اهلجامت 

o .التكتيكات والتقنيات 
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  روابط املعروفة بني أعامل العنف واألنشطة السياسة واإلعالمية. وكيفية استخدام املتمردين للعنف ال

 من أجل زيادة الدعم الشعبي للتمرد وتقويض قوات مكافحة التمرد؟

  .)وسائل القيادة والسيطرة خالل اهلجامت )تشمل وسائل االتصاالت املستخدمة 

 

o  اهليكل التنظيمي للمتمردين والشخصيات الرئيسية 

شكال من أشكال اهليكل التنظيمي والقيادة. ويمكن للتمردات أن ُتنظَّم  ة. يتطلب تنفيذ األنشطة السابق٠0٩-3

 بعدة طرق. فكل هيكل تنظيمي له نقاط قوته وقيوده اخلاصة به. ويؤدي اهليكل املستخدم إىل موازنة ما ييل:

  .األمن 

  اءة ورسعة العمل.كف 

  .وحدة اجلهد 

  .البقاء عىل قيد احلياة 

  .اجلغرافيا 

  .اهلياكل االجتامعية وتقاليد املجتمع 

ختتلف املنظامت املتمردة أيضا اختالفا كبريا حسب املنطقة والوقت. وغالبا ما تعتمد عىل الشبكات االجتامعية 

أو املهنية أو غريها. ويمكن للمحللني استخدام حتليالت الشبكة  العائلية أو القبلية أو العرقية أو الدينية -القائمة 

 (.٠٨-وحتى ب ٠5-االجتامعية لتحديد اهليكل التنظيمي. )انظر الفقرات ب

استهداف قوات العدو أم استهداف قياداته. فعىل  فاعليةما حيدد هيكل التمرد ما إذا كان األكثر  غالبا. ٠0٨-3

ذا عدد قليل من القيادات، فالتخلص من القيادات قد يقلص  تنظيام هرميا ملتمردينسبيل املثال، إذا كان تنظيم ا

بدرجة كبرية من قدرات التنظيم. أما إذا كانت التنظيم غري هرمي، فإن استهداف القيادة قد ال يكون له تأثري 

 سئلة اآلتية:عن األيذكر. ويتطلب فهم اهليكل التنظيمي للمتمردين اإلجابة 

  م هرمي أم غري هرمي؟هل التنظي 

  هل التنظيم منظم للغاية أم غري متامثل؟ 

  هل أعضاء احلركة متخصصون أم ال؟ 
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  هل يامرس الزعامء سيطرة مركزية أم يسمحون بالعمل املستقل واملبادرة ؟ 

   هل هناك عدد قليل من القادة )مما يعزز رسعة اختاذ القرار( أم أن هناك كثرة يف القيادات )مما يعزز

 قدرة عىل الصمود(؟ال

   هل تعمل احلركة بشكل مستقل أم أن هلا روابط مع منظامت وشبكات أخرى )مثل املنظامت اإلجرامية

 والدينية والسياسية(؟

  هل تضع احلركة ثقلها يف العمل السيايس أم يف أعامل العنف؟ 

ئات متداخلة: زعامء ، يندرج املتمردون حتت مخس ف22 -٠إىل  5٨ -٠. كام هو موضح من الفقرة ٠0٢-3

احلركة، املقاتلون، الكادر السيايس، املساعدون، والقاعدة اجلامهريية. ويكتسب زعامء احلركة أمهية بسبب 

اختيارهم لشكل التنظيم، ومقاربته، وتكتيكاته. فشخصيات قادة احلركة وقراراهتم غالبا ما حتدد مدى نجاح 

معتقداهتم األساسية ونواياهم، وقدراهتم، ونقاط ضعفهم.   التمرد. ولذلك جيب حتديد زعامء احلركة، وفهم

 وتشمل خصائص الزعيم اهلامة ما ييل:

  .دوره يف التنظيم 

  .نشاطاته املعروفة 

  املعروفني. ءهرشكا 

  .خلفيته وتارخيه الشخيص 

  .معتقداته، ودوافعه، وأيديولوجيته 

  .تعليمه وتدريبه 

   مفكر، عنيف(. )عىل سبيل املثال، حريص، مندفع،طباعه 

  .أمهية املنظمة 

  .شعبيته خارج املنظمة 

 

o التهديدات املصاحبة 

التمرد دعم واسع النطاق، فذلك يعني عادة أن حكومة الدولة املضيفة حكومة  عندما يكون لدى .٠٠0-3

خاصة املنظامت  -ضعيفة وتنقصها السيطرة. ويف مثل تلك املواقف، يمكن أن تصبح مجاعات مسلحة أخرى 



 

 

 150 

قيامها بدعم عمليات جهات تؤخذ يف االعتبار، عالوة عىل إمكان  -اإلجرامية وامليليشيات واجلامعات اإلرهابية

 بعضها البعض.

o الشبكات اإلجرامية 

عىل سبيل املثال، قطع الطرق،  –. قد ال متثل الشبكات اإلجرامية جزءا من التمرد. إال أن نشاطاهتا ٠٠٠-3

يمكن أن تزيد من تقويض سلطة حكومة الدولة املضيفة.  –وخطف الطائرات، وخطف األفراد، والتهريب 

وغالبا ما تربط تنظيامت املتمردين نفسها بالشبكات اإلجرامية من أجل احلصول عىل التمويل والدعم اللوجستي. 

بني شبكات التمرد والشبكات اإلجرامية. وحيتاج القادة الذين  ويف بعض احلاالت يكون من الصعب التفرقة

 يعملون عىل إعادة تأكيد سيطرة احلكومة إىل معرفة ما ييل:

   عىل الساحة. املتواجدةالشبكات اإلجرامية 

  .النشاطات التي تقوم هبا 

  .كيفية تفاعل تلك الشبكات اإلجرامية مع املتمردين 

 

o امليليشيات غري احلكومية 

. بتدهور قوة حكومة الدولة املضيفة وازدياد العنف، يبحث الناس عن وسائل حيمون هبا أنفسهم. وإذا ٠٠4-3

ميليشيات مسلحة لتوفري تلك اخلدمة األساسية. وتتضمن  يشكلونمل يكن يف إمكان احلكومة محايتهم، فإهنم قد 

 األمثلة عىل هذا النوع من امليليشيات ما ييل:

  ني يف إيرلندا الشاملية.ميليشيات املوال 

  .املنظامت شبة العسكرية اليمينية التي تكونت يف كولومبيا ملواجهة حركة فارك 

   ميليشيات من ُمتلف اجلامعات العرقية والسياسية التي تشكلت يف العراق خالل وبعد عملية حرية

 العراق.

ما تكون عقبة يف طريق إهناء التمرد. كام  غالباومة الدولة املضيفة، فإهنا إذا ما كانت امليليشيات خارج سيطرة حك

التمرد،  وقد تغذي أيضا أهنا قد تصبح أكثر قوة من حكومة الدولة املضيفة وباألخص عىل املستوى املحيل.

 وتعجل بحدوث حرب أهلية واسعة النطاق.
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ا للقانون والنظام عىل فوريا للقوات األمريكية، إال أهنا تشكل هتديد قد ال تشكل امليليشيات هتديدا .٠٠3-3

كاملتمردين واجلامعات املسلحة األخرى. كام  ادة االستخبارات متابعتهم، متامااملدى الطويل. وجيب عىل هيئة قي

حيتاج القادة إىل فهم الدور الذي تلعبه امليليشيات يف التمرد، والدور الذي تلعبه يف العملية السياسية، وكيف 

 يمكن نزع أسلحتها.

o رات التهديد للعملحتديد مسا 

. إن الغرض من خطوة اإلعداد االستخباري مليدان املعركة هو فهم مقاربات وتكتيكات املتمردين حتى ٠٠2-3

يمكن مواجهتها بفاعلية. ويركز التحديد األويل ملسارات التهديد جتاه العمل عىل مستويني من التحليل. أوهلام هو 

بات التي اختارها زعامء احلركة من أجل حتقيق أهدافهم. والثاين هو حتديد حتديد املقاربة الكلية، أو مزيج املقار

 مسارات األعامل التكتيكية املستخدمة من أجل تنفيذ تلك املقاربة.

. تعتمد مقاربة املتمردين عىل أهدافهم، واحلالة النهائية املطلوبة، ومتطلبات بيئة العمليات. فاملقاربة ٠٠5-3

لتنفيذ ذلك حُتدد ظروف حتقيق املتمردين للحالة النهائية املطلوبة. ويمكن للمتمردين والتكتيكات املستخدمة 

 مسبقا أو عرب إنشاء تلك الظروف. حتقيق هذا اهلدف من خالل احلفاظ عىل الظروف املناوئة املوجودة

o مقاربات املتمردين 

 قد يتبعها املتمردون، وهي:مقاربات  ، هناك ست3٢ -٠وحتى  45 -٠مبني يف الفقرات من  كام هو. ٠٠2-3

   .التآمر 

  .الرتكيز عىل الشق العسكري 

  .الرتكيز عىل املناطق احلرضية 

  .احلرب الشعبية املمتدة 

  .الرتكيز عىل اهلوية 

  .الرتكيب والتحالف 
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، حيث تستخدم مجاعات املتمردين بشكل متواز. ويمكن أن ُتستخدم . يمكن املزج بني هذه املقاربات٠٠٩-3

من  ضافة إىل أن املتمردين قد يغريونداخل منطقة العمليات الواحدة. باإل حتى متنوعةاملختلفة مسارات 

مقاربتهم بمرور الوقت. وتؤثر املقاربة املستخدمة عىل تنظيم املتمردين، وأنواع أنشطتهم، والرتكيز املوضوع عىل 

 األنشطة املختلفة.

املؤرشات املحتملة للمقاربات املختلفة للمتمردين. ومتثل املقاربات التي تركز عىل  2 -3بني اجلدول . ي٠٠٨-3

التآمر واهلوية حتديات هامة جلمع املعلومات. فاملتمردون الذين يستخدمون املقاربة التآمرية يقومون بالقليل من 

ذا يكون من الصعب التعرف عىل تلك املقاربة األعامل العلنية حتى تسنح هلم الظروف لألخذ بزمام األمور. ل

دون وجود مصادر معلومات داخل منظمة املتمردين. وباملثل، فإن أعضاء التمرد الذي يركز عىل اهلوية، ينتمون 

 بشدة ملنظمة املتمردين، ويكون من الصعب جعلهم يقدمون معلومات مفيدة.

 . املؤرشات املحتملة ملقاربات املتمردين2 -3اجلدول 

 التآمر 

 غياب العنف العلني أو األعامل الدعائية. •              

 الكوادر كبرية بالنسبة إىل عدد املقاتلني يف املنظمة. •              

 قاعدة مجاهريية صغرية أو عدم وجود قاعدة مجاهريية عىل اإلطالق. وجود •              

  الرتكيز عىل الشق العسكري 

 تواجد للزعامء واملقاتلني، مع تواجد بسيط إن ُوجد للكوادر أو للقاعدة اجلامهريية. •              

 العمل يف املناطق احلرضية 

 هجامت إرهابية يف املناطق احلرضية. •             

 التسلل إىل وتدمري حكومة الدولة املضيفة، وقوات األمن يف املناطق احلرضية . •             

 يتكون التنظيم من خاليا مستقلة صغرية. •             

 الكوادر والقاعدة اجلامهريية صغرية نسبة لعدد املقاتلني. •                 

 احلرب الشعبية املمتدة 
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 قاعدة مجاهريية كبرية. •                 

 علني.العنف ال •                 

 االستخدام الواسع لألنشطة السياسية واإلعالمية. •                 

 الرتكيز عىل بناء الدعم الشعبي للتمرد. •                 

 الرتكيز عىل اهلوية 

 وجود حركة مقاومة. •                

العرقية أو  املجموعاتبني احلكومة وواحدة أو أكثر من  نحن وهم وجود فجوة  •                

  القبلية أو الدينية.

الشبكات  إىل تستندقاعدة مجاهريية كبرية تضم املؤيدين اإلجيابيني والسلبيني  •               

 دة.وجاالجتامعية املو

 العديد من املساعدين. •              

 من شخصيات السلطة التقليدية. أساسا كوادر صغرية تتكون •              

 عدد كبري من املقاتلني العاملني بدوام جزئي. •              
 

غري أكفاء يف استخدام مقاربة معينة. ومن ناحية أخرى قد  يكونون . جتدر اإلشارة إىل أن املتمردين قد٠٠٢-3

مقاربة غري مناسبة. وتوفر معرفة سوء تطبيق املقاربة أو استخدام  نيسيئون قراءة البيئة العملياتية فيستخدمو

يمكن لقوات مكافحة التمرد استغالهلا. فمن الرضوري، ليس  بواسطة مجاعات ُمتلفة، فرصامقاربات ُمتلفة 

 فقط حتديد مقاربات املتمردين بل أيضا فهم نقاط قوهتم وضعفهم يف سياق البيئة العملياتية.

o يكية للعملاملسارات التكت 

ياهم. وقد جرى نقاش تقييم ا. يقوم املتمردون ببناء املسارات التكتيكية لعملهم عىل أساس قدراهتم ونو٠40-3

. ٠02 -3حتى  ٢5 -3، يف الفقرات من للمنظامت املتمردة ةفيالدعم، واملعلومات، والقدرات السياسية، والعن

وتأيت النوايا من األهداف، والدوافع، واملقاربة، والثقافة، والتصورات، والشخصيات القيادية. وقد يتبنى 

 بتغرياملتمردون مسارات عمل ُمتلفة يف منطقة العمليات يف أي وقت. كام تتغري املسارات التكتيكية ألعامهلم 



 

 

 154 

اد الشعب وتوجهاهتم داخل وخارج الدولة، هم اهلدف النهائي للمتمردين. لذا جيب أن . وإن أفرواملكان الزمان

يويل القادة عناية خاصة للتأثريات التي ترتتب عن أعامل املتمردين عىل عامة السكان، وكيفية حتقيق املتمردين 

ية. ألن دعاية املتمردين وكذا لتلك التأثريات. ويف النهاية، يمكن أن تكون لألعامل التكتيكية تأثريات اسرتاتيج

التقارير اإلعالمية يمكنها أن تصل إىل الناس يف مجيع أنحاء العامل، مما يضاعف من آثار األعامل التكتيكية 

 (.٩ -3للمتمردين. ويمكن للمتمردين توظيف جمموعة واسعة ومتنوعة من التكتيكات. )انظر اجلدول 

 أمثلة من تكتيكات املتمردين .٩ -3جدول 

 هجامت عىل غرار حرب العصابات لقتل أو ترويع قوات مكافحة التمرد. الكامئن. •

. مصطلح يطلق بشكل عام عىل قتل شخصيات شهرية، ومسؤولني بارزين. كام أنه قد االغتيال •

الذين يرتدون عن التمرد. وكذلك  يتعلق بمصادر االستخبارات البرشية، وغريهم  باخلونةيتعلق 

  من الذين يعملون مع أو لصالح حكومة الدولة املضيفة أو قوات الواليات املتحدة.

. يكون أقل إثارة من أغلب التكتيكات، ويتميز باملخاطرة البسيطة من قبل إحراق املباين عمدا •

 ستوى منخفض من املعرفة الفنية.اجلاين، كام يتطلب م

ما متثل  الناسفة املصنعة حمليا غالبا . العبواتقذف القنابل، واستخدام العبوات شديدة االنفجار •

السالح املفضل للمتمردين. فإنتاج تلك األجهزة قد يكون غري مكلف. وبسبب توافر أساليب ُمتلفة 

للتفجري تنخفض خطورة استعامهلا بالنسبة للجاين. كام ال يمكن جتاهل اهلجامت االنتحارية كأسلوب 

ة املتمردين عىل الدعاية التي حتدثها مثل تلك اهلجامت. كذلك قدر يضاأ مزاياهمستخدم. ومن 

التحكم يف اإلصابات من خالل التفجري املؤقت ووضع العبوات بحرص. كام أن اهلجامت من 

، تضمنت ٠٢٢2حتى  ٠٢٨3وب فيها، فمن عام املمكن إنكارها بسهولة إذا أتت بنتائج غري مرغ

 عىل مستوى العامل استخدام املتفجرات. اإلرهاب تقريبانصف حوادث 

هناك احتامل الستخدام األسلحة  ة أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية.األسلحة الكياموي •

وسهلة التصنيع.  ،ع من األسلحة تعترب رخيصة نسبياالكياموية والبيولوجية يف املستقبل. فهذه األنوا

من املتفجرات التقليدية يف العديد من احلاالت. إن احتامل إحداث دمار  تستخدم بدالويمكن أن 
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واخلوف الدفني لدي معظم الناس من هذه األسلحة، جيعلها جذابة للجامعات التي ترغب يف شامل، 

 تفجري النووي بعيدة املنال ماديا وفنيالفت االنتباه عىل مستوى العامل. ورغم االعرتاف بأن أسلحة ال

ة، فال يصعب احلصول عىل سالح كياموي أو بيولوجي أو جهاز عن معظم اجلامعات اإلرهابي

. فالتكنولوجيا بسيطة ونتيجة الفعل املتوقعة تكون أكرب بكثري من عاعي، يستخدم ملوثات نوويةإش

 استخدام املتفجرات التقليدية.

يمكن استخدام املظاهرات يف التحريض عىل ردود فعل عنيفة من قبل قوات مكافحة  املظاهرات. •

 .شعبية قضية املتمردين أيضا التمرد، والستعراض

 واخلداع.احلرمان  •

تخذ عرب التهديد لوقف أو منع أو إفساد جهود الواليات املتحدة يتكون احلرمان من إجراءات تُ  -

 جلمع املعلومات. ومن أمثلة ذلك قتل مصادر االستخبارات البرشية.

أما اخلداع فيشتمل عىل التالعب املتعمد باملعلومات والتصورات من أجل التضليل. وتتضمن  -

 ذلك تقديم معلومات استخباراتية مزيفة.األمثلة عىل 

. يف بعض األحيان يستخدم املتمردون اخلطف كوسائل للهروب. إال اخلطف واختطاف الطائرات •

أن عمليات اخلطف تتم يف الغالب إلخراج مشهد مثري للرهائن. ورغم أنه قد جرى اختطاف 

رهتا الفائقة عىل احلركة، قطارات وحافالت وسفن، فإن الطائرات هي اهلدف املفضل بسبب قد

 وصعوبة الدخول إليها بمجرد االستيالء عليها.

يمكن ألي مجاعة من املتمردين أو مجاعة إرهابية يعتد هبا استخدام اخلدع وحتقيق نجاح  اخلدع. •

كبري. فتهديد حياة أحد األشخاص تؤدي بذلك الشخص ومن يرتبطون به إىل بذل الوقت واجلهود 

إخالء مرسح  يؤدي إىل جتاريًا أو ىد بوجود قنبلة يمكن أن يغلق مبن. كام أن التهدييف إجراءات األمن

تكلفة من جانب املتمردين. وكذلك تؤدي اإلنذارات املزيفة إىل هبوط  دون أيأو تأخري رحلة جوية 

 الكفاءة التحليلية والعملياتية ألفراد األمن الرئيسيني مما ينزل بمستوى االستعداد.

إن احتجاز الرهائن هو االعتقال العلني لشخص أو أكثر من أجل احلصول عىل  الرهائن.احتجاز  •
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الشهرة أو غري ذلك من االمتيازات مقابل إطالق رساح الرهائن. ورغم اإلثارة، فإن احتجاز الرهائن 

 ينطوي عىل ُماطرة كبرية بالنسبة ملرتكبي احلادث.

دون نريانا غري مبارشة مثل قذائف املورتر من أجل إهناك ربام يستخدم املتمر النريان غري املبارشة.•

 قوات مكافحة التمرد أو اجبارها عىل التحرك مما يتيح استهدافها بكامئن ثانوية.

يستخدم املتمردون هذه التكتيكات للحصول عىل املعلومات االستخبارية، واحلد  التسلل والتدمري.•

لية اهليئات احلكومية بالدولة املضيفة. وتشمل تلك التكتيكات االنخراط يف الوكاالت اعمن ف

، أو اقناع أعضاء من احلكومة بدعم التمرد. أما التدمري هلماحلكومية بالدولة املضيفة الستاملة عمالء 

 أو عرب الرشاوى. املتعاطفنيفراد األ جتنيدفقد يتحقق عرب الرتويع، أو 

خذ جد اختالفات هامة بني االختطاف وأخذ الرهائن، إال أنه توالتشابه مع أ رغماالختطاف. •

احتجاز رسي لشخص أو أكثر للحصول عىل نتائج حمددة. ويكون تنفيذه  الرهائن. فاالختطاف هو

 كثيفاشديد الصعوبة بوجه عام، كام يظل اجلناة غري معلومني لزمن طويل. ويكون االهتامم اإلعالمي 

يف البداية، إال أنه خيف بمرور الوقت. وبسبب الوقت املستغرق يف تلك العمليات، حيتاج االختطاف 

الناجح إىل ختطيط متقن وجتهيزات لوجستية مناسبة. كام قد تكون املخاطرة بالنسبة للجناة أقل من 

 نموذج أخذ الرهائن.

بام يف ذلك عالم، من وسائل اإلمستخدمني أي نوع  يمكن أن يبث املتمردون الدعاية الدعاية. 

 لوجه. احلديث وجها

 . يتم تنفيذ اهلجامت املسلحة عىل املباين واملرافق عادة من أجل:الغارات أو اهلجامت عىل املرافق •

 إظهار عدم قدرة حكومة الدولة املضيفة عىل تأمني املرافق اهلامة أو الرموز الوطنية. -

 ثال، السطو عىل بنك أو مستودع أسلحة(.احلصول عىل املوارد )عىل سبيل امل -

 قتل أفراد حكومة الدولة املضيفة. -

 ترويع حكومة الدولة املضيفة والسكان.  -

إن اهلدف من معظم حوادث التخريب هو إظهار مدى تعرض املجتمع وحكومة الدولة  التخريب. •
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ثر عرضة للتخريب من األماكن املضيفة لألعامل اإلرهابية. وتكون املناطق الصناعية و التجارية أك

األقل تطورا. وتكون شبكات مرافق اخلدمات واالتصاالت والنقل معتمدة عىل بعضها البعض، 

وحيظى باالهتامم العام الفوري. ويمكن لتخريب  الذي يصيب أحدها يؤثر فيها مجيعافالدمار اخلطري 

ستقبلية. وتكون املنوايا ا عىل المؤرشاملرافق الصناعية والتجارية أن حيدث أعطاال خطرية ويعطي 

 .حمتملة املرافق والتجهيزات العسكرية ونظم املعلومات والبنية التحتية للمعلومات، أهدافا

أو أشياء ذات قيمة بالنسبة للجمهور، وهو  عادة مشتمال عىل مبان يكون االستيالء االستيالء. •

 للرد. ناسبم قوات األمن وقت يكون لدىاة حيث يتضمن بعض املخاطرة بالنسبة للجن

 

  عمليات االستخبارات واملراقبة واالستطالع                                                                                       –القسم الثالث                                 

الغرض من عمليات االستخبارات واملراقبة واالستطالع أثناء مكافحة التمرد يف تطوير  يتمثل. ٠4٠-3

لتلك املعلومات االستخباراتية الالزمة لعالج املشاكل التي تؤجج التمرد. وتوجد عدة عوامل ذات أمهية خاصة 

 يف بيئات مكافحة التمرد، وتشمل ما ييل: العمليات

  .الرتكيز عىل السكان املحليني 

  .مجع املعلومات عىل كل املستويات 

  .الطبيعة املحلية للتمردات 

  لمعلومات.ل كجامعني حمتملنيمجيع اجلنود وأفراد مشاة البحرية  توظيف 

  .استخدام املتمردين ملناطق وعرة التضاريس 

وقد  كة،تتحدد الثغرات االستخبارية ومتطلبات املعلومات أثناء التجهيز االستخباري مليدان املعر .٠44-3

حالة األحزاب فهم تصورات السكان جتاه املتمردين، ومعرفة مواقع زعامء املتمردين إىل  حتديد ما بنيرتاوح ت

 السياسية بالدولة املضيفة. وعىل وجه العموم يركز جتميع املعلومات عىل السكان واملتمردين والدولة املضيفة.

، متتزج مع الطبيعة الفسيفسائية وإبالغها هلامعلومات كل الوحدات العسكرية لل مجع. إن حقيقة ٠43-3

للتمردات، مما يعني أن تدفق املعلومات االستخباراتية يف مكافحة التمرد يكون من األسفل إىل األعىل، أكثر مما 
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ويكون عمليات االستخبارات واملراقبة واالستطالع بشكل هجومي،  ُتنفذيكون من األعىل إىل األسفل. ولذلك 

مستوى الرسية،  وصوال يف بعض األحيان إىل باملحللني إىل املستوى التكتيكيو ،وسائل مجع املعلوماتع بالدف

جلميع املستويات. فهو يقوي االستخبارات املحلية، ويعزز اإلفادة بالتقارير عىل املستوى اإلقليمي  مفيدا

فاق القدرة التحليلية االستخبارية إما إر -والوطني، ويساند العمليات يف كل املستويات. ويوجد أسلوبان

 -ملحقني هبا ية من أشخاص الرسإدارة معلومات باألساسية إىل مستوى الكتيبة أو الرسية، أو تشكيل وحدة 

 مساعدة القادة يف معاجلة تدفق املعلومات التكتيكية بصورة أفضل. يمكنهم

 يمكن الدفع بجامعي املعلومات إىل أدنى أي وحدة، كام من قبلملعلومات مكن أن جيري جتميع ا. من امل٠42-3

املستويات، إال أن اخلطة الكلية لتزامن االستخبارات)كانت ُتسمى سابقا خطة مجع املعلومات( جيب أن تظل 

متزامنة، بحيث تتلقى مجيع املستويات املعلومات التي حتتاجها. وتوجد عدة وسائل للتأكد من حدوث ذلك. 

كل  عىلزعت التأكد من أن متطلبات االستخبارات ذات األسبقية قد وُ  يفهذه الوسائل  مثل إحدىتوت

دعم جهود مجع حلية واإلقليمية، ولكن جيب أن تتعديلها لتالئم الظروف امل إمكانيةمع توافر ، املستويات

دنى، . ويراقب مركز القيادة متطلبات املعلومات من املراتب األبعضها بعضا والعملياتيةاملعلومات التكتيكية 

ها. ويتأكد القادة من أن مرؤوسيهم ن إليواملهام من املراتب األعىل، كي تصل املعلومات إىل طالبيها عندما حيتاجو

يفهمون متطلبات االستخبارات ذات األسبقية. فذلك الفهم يساعد اجلنود وأفراد مشاة البحرية عىل معرفة متى 

 وما الذي يبلغون عنه؟ ،؟يتم اإلبالغ عن يشء ما

مهم  علومات، أمر. التغذية العكسية من املحللني ومستهلكي املعلومات االستخباراتية إىل جامعي امل٠45-3

 ،أمهية تقاريرهممدى لتزامن جهود االستخبارات واملراقبة واالستطالع. فاالستجابات تبلغ جامعي املعلومات ب

 من أي وحدة وعىل أي مستوى.وما ينبغي عليهم متابعته. وهذه التغذية العكسية يمكن أن تأيت 

يف تزامن االستخبارات: رضورة العمل عن كثب مع وكاالت احلكومة األمريكية،  ا يؤثر أيضا. ومم٠42-3

تخطيط االستخبارات فسية. واهليئات األمنية واالستخبارية بالدولة املضيفة، واملنظامت االستخبارية متعددة اجلن

لتعبوي يقود جهود تزامن تلك الوكاالت واهليئات. ومع  ذلك جيري التنسيق واملراقبة واالستطالع عىل املستوى ا

ستوى عىل مجيع املستويات. وإن االتصال بني مديري عمليات مجع املعلومات وجامعي املعلومات وصوال مل

 الرابع(.التخلص من التقارير الدورية والتكرار غري الرضوري للعمل )انظر القسم  يتيح الكتيبة، يعد أمرا هاما
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رايض وعرة التضاريس والفواصل بني الوحدات ملصلحتهم األما حياول املتمردون استخدام  غالبا. ٠4٩-3

)الفواصل هي احلدود بني الوحدات والتي تكون غري مغطاة بأفراد من أي وحدة(. وال جيب أن يتجاهل مديرو 

بة الفواصل للتأكد من أن املتمردين مل يؤسسوا ن عليهم مراق، كام أاملناطق الوعرةمن عمليات مجع املعلومات ال

 قواعد عمليات غري مكتشفة.

o ديناميكية العمليات واالستخبارات 

بني االستخبارات والعمليات. فحتى يف البيئة التي تتاح فيها املعلومات بسهولة  ديناميكية. توجد عالقة ٠4٨-3

يف كل العمليات. فاالستخبارات توجه العمليات، ي يكون هناك عنرص استخبارويمكن معرفة الكثري عن العدو، 

وتسهم العمليات الناجحة يف احلصول عىل املزيد من املعلومات االستخبارية. فعىل سبيل املثال، إن العمليات 

ما تزيد من كمية املعلومات التي يقدمها السكان. وُتعالج  مدينة ما، غالباالتي تزيد من األمن والسعادة العامة يف 

والعكس املعلومات لتنتج املزيد من املعلومات االستخبارية مما يؤدي إىل القيام بعمليات أكثر فاعلية. تلك 

ية دقيقة يمكن أن تغضب األهايل، وتدفعهم إىل دون معلومات استخبار أيضا. فالعمليات التي ُتنفذ صحيح

القليل من املعلومات  حديثاكون لدي الوحدات القادمة تقديم معلومات أقل. ويف العديد من احلاالت ت

 االستخبارية عن منطقة عملياهتم. ويكون عليهم تنفيذ عمليات للحصول عىل معلومات استخبارية.

من املهم جلامعي املعلومات أن يرتبطوا ، ف. وبسبب ارتباط االستخبارات والعمليات بشكل وثيق٠4٢-3

ات. وجيب أن يتجاوب املحللون مع متطلبات بشكل مبارش مع املحللني والقوات التي يدعموهنا باملعلوم

ا. وعالوة عىل ذلك ال جيب عىل جامعي املعلومات أن ينتظروا بشكل سلبي تقديم هنالوحدات التي يدعمو

املشغلني ملتطلباهتم، وإنام جيب عليهم مراقبة بيئة العمليات عن قرب، والتوصية باملتطلبات اعتامدا عىل تفهمهم 

 الحتياجات املشغلني.

o االستخبارات البرشية والتقارير العملياتية 

ية من ستخبار. االستخبارات البرشية هي مجع املعلومات بواسطة فرد مدرب جيمع املعلومات اال٠30-3

الناس، والوثائق، ووسائل اإلعالم لتحديد العنارص، والنوايا، والتكوين، والقوة، والترصفات، والتكتيكات 

املعلومات االستخباراتية البرشية املدربون  )جامعو(. 3. 44-4ت )الدليل امليداين واملعدات، واألفراد، والقدرا
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ستخدم االستخبارات البرشية املصادر البرشية كأدوات عسكرية(. وتهم جنود حيملون اختصاصات مهنية 

الستخبارية، باإلضافة إىل تشكيلة من األساليب السلبية والنشطة من أجل جتميع املعلومات لتلبية املتطلبات ا

وقطع الطريق عىل منظومات االستخبارات األخرى. ويعترب االستجواب أحد مهام االستخبارات البرشية. 

سياسة  ستخبارات البرشية، كام يشمل أيضاالعقيدة الرسمية لعمليات اال 3. 44-4)ويقدم الدليل امليداين 

ي يكون من الصعب، أو يف بعض األحيان من املعلومات الت االستخبارات البرشية غالبا وجتمعاالستجواب(. 

من الناحية الفنية. وخالل عمليات مكافحة التمرد، تعتمد  ول عليها بوسائل أخرى أكثر تقدمااملستحيل، احلص

 معظم االستخبارات عىل املعلومات املجمعة من املواطنني.

وذة من السكان املحليني. فاملواطنني . قد حتتوي أيضا التقارير العملياتية عىل معلومات استخبارية مأخ٠3٠-3

يقدموا هلم معلومات. لذا جيب عىل اجلنود البحرية أثناء عملياهتم اليومية لمن اجلنود وأفراد مشاة  نقد يقرتبو

وأفراد مشاة البحرية تلقي املعلومات وإبالغها لقسم االستخبارات. وفعل ذلك يسمح بالتحقق من صحة 

يتمكن هبا جامعو االستخبارات البرشية من االتصال باألفراد الذين يدلون بمعلومات ضع وسيلة وي املعلومات،

 ذات قيمة.

. غالبا ما تكون حياة من يعطون معلومات عن املتمردين يف خطر. وحياول املتمردون عىل نحو مستمر ٠34-3

برشية من قبل أفراد غري إحباط عمليات مجع املعلومات. ويمكن أن يؤدي التعامل غري احلريص مع املصادر ال

مدربني إىل قتل أو ترويع هذه املصادر. وعندما حيدث ذلك فإن االستخبارات البرشية يمكن أن تنخفض بشكل 

مفاجئ بسبب انتشار األقاويل عن أن القوات األمريكية غري حريصة أو غري مبالية فيام خيتص بحامية مصادرها. 

تعرض هلا املصادر، تمن املخاطر التي مدربون عىل إجراءات حتد إن جامعي معلومات االستخبارات البرشية 

 ومن يسوسوهنم .

 مون املعلومات طواعية إذا كان لدى. ال جيب أن تتوقع قوات مكافحة التمرد أن املواطنني سوف يقد٠33-3

ت قوات املتمردين القدرة عىل هتديد مصادر املعلومات بعنف. وتزداد تقارير االستخبارات البرشية إذا مح

 مكافحة التمرد السكان من املتمردين، وبدأ الناس يف االعتقاد بأن التمرد سوف ينهزم.

 يروجونما يقدم املواطنون معلومات غري دقيقة أو متضاربة لقوات مكافحة التمرد . فربام  غالبا .٠32-3

 ييل: معلومات غري دقيقة عمدا ألسباب خاصة هبم، هبدف حتقيق ما نأو يقدمو الشائعات،
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  .استخدام قوات مكافحة التمرد يف تسوية اخلالفات العشائرية أو العرقية أو التجارية 

  .توجيه قوات مكافحة التمرد إىل الكامئن 

  .إغراء قوات مكافحة التمرد بتنفيذ عمليات من شأهنا إغضاب أفراد السكان 

  .التعرف عىل توقيتات وتكتيكات خطط القوات األمريكية 

  .تشتيت قوات مكافحة التمرد عرب دفعها للرد عىل بالغات زائفة 

وجيب التحقق من دقة املعلومات التي يتم احلصول عليها بواسطة اجلنود وأفراد مشاة البحرية قبل استخدامها 

 لدعم العمليات. وهو ما يعني وجوب التحقق من املعلومات املبلغة للدوريات عرب كافة املصادر االستخبارية.

o عمليات املصدر العسكري 

. بسبب احتكاكهم املستمر بالسكان، حيدد اجلنود وعنارص مشاة البحرية بشكل دوري املصادر املحتملة ٠35-3

ألفراد االستخبارات البرشية لتطويرها. لذا يكون من امللح أن يعلم مجيع أفراد قوات مكافحة التمرد متطلبات 

دورية، عىل أن يكون ذلك بأكرب تفصيل ممكن. وجيب أن يعمل املحللون االستخبارات، وأن جيري استجواب كل 

وجامعو املعلومات من أفراد االستخبارات البرشية عن كثب مع أطقم العمليات وغريهم من األفراد، من أجل 

( يبني بعض مصادر االستخبارات البرشية ٨ -3التأكد من تطوير مصادر جديدة بشكل سليم. )اجلدول 

 املحتملة.

جلمع املعلومات. وتقدم عمليات املصدر  فعاال اأسلوبمتثل . إن إقامة شبكة مصادر ُيعتمد عليها ٠32-3

العسكري لقوة مكافحة التمرد حصيلة العمليات واالستطالع واملراقبة التي يقوم هبا أفراد االستطالع يف 

يف الشارع وتوفر نظاما لإلنذار  واالذنالعني العمليات التقليدية. وتقوم مصادر االستخبارات البرشية بعمل 

املبكر ملتابعة نشاط املتمردين. وبالرغم من أن قوات مكافحة التمرد حتصل بانتظام عىل معلومات من مصادر 

إال أن أفراد االستخبارات البرشية فقط هم املدربون واملخولون بالتعامل مع مصادر  عابرة عىل غري ترتيب مسبق

لخطر املحتمل الذي تواجهه املصادر إذ اكتشفت، واخلطر العتبارات قانونية، ول ة. ونظراياالستخبارات البرش

املحتمل عىل القوات املشاركة، فيسمح ألفراد االستخبارات البرشية فقط بتنفيذ عمليات املصدر العسكري. 

، بام يف عالقاهتميق مجيع اجلنود وأفراد مشاة البحرية تسجيل ما حيصلون عليه من معلومات عن طرعىل ويكون 
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-4ذلك عالقات االتصال، ولكنهم ال ينشئون شبكات أو مصادر لالستخبارات البرشية، )انظر الدليل امليداين 

  ملزيد من املعلومات عن عمليات املصدر العسكري(. 3. 44

o استجواب املحتجزين واستخالص املعلومات من املنشقني 

. ُيعد املحتجزون واملتمردون املنشقون مصادر هامة لالستخبارات البرشية. فاملعلومات التي يقدموهنا ٠3٩-3

عن األعامل الداخلية للتمرد قد تكون أفضل من تلك املقدمة من أي مصدر آخر من مصادر االستخبارات 

نظمة املتمردين ال يمكن احلصول عليها عن م نظرات ثاقبةالبرشية. باإلضافة إىل أن يف إمكان املنشقني تقديم  

التصورات، والدوافع، واألهداف، والروح املعنوية، والتنظيم، والتكتيكات. لذا جيب سؤال مثل بطريقة أخرى 

املحتجزين واملنشقني بشكل موسع عن جوانب التمرد املرشوحة يف القسم الثاين. كام جيب أن ُتدرس أجوبتهم 

ليها من املعدات واألشياء املهملة والوثائق املستوىل عليها وذلك من أجل بناء فهم بجانب املعلومات املتحصل ع

القيام باستجوابات تكتيكية فورية  اد مشاة البحرية املدربني تدريبا جيداأفضل للتمرد. ويف إمكان اجلنود وأفر

بتنفيذ  ن قانونالواملدربني هم فقط املخوللمحتجزين واملنشقني. غري أن أفراد االستخبارات البرشية 

االستجوابات. وجيب استخدام من يكون مؤهال الستخالص املعلومات يف سؤال املنشق، كام ُتوجه األسئلة 

للمحتجزين بالتطابق مع القانون األمريكي، واللوائح األمريكية، والقانون الدويل، واألوامر التنفيذية، وغري ذلك 

العقيدة الرسمية والسياسة اخلاصة  3. 44-4دليل امليدان يقدم من اخلطوط اإلرشادية اخلاصة واملطبقة. )و

 يعالج هذا املوضوع(. بع وامللحق د من هذا الدليل أيضاباالستجواب. كام أن الفصل السا

 املصادر املحتملة لالستخبارات البرشية .٨ -3جدول 

الدوريات، ومراجعات ما بعد األعامل القتالية. تقابل الدوريات بشكل استخالص معلومات  •

تالحظ التكتيكات واألساليب اجلديدة للعدو. ويكون معلومات، كام يقدمون  أفرادامنتظم 

استخالص املعلومات من الدوريات هام بصفة خاصة للوحدات عىل مستوى اللواء فام دون، 

 أن تكون ذات أمهية للمستويات األعىل. ومع ذلك فإن املعلومات املجمعة يمكن

. إن هذه التقارير مفيدة، وباألخص يف مجع املعلومات عن السياسات ون املدنيةتقارير الشئ •

ون املدنية بصورة دورية باألشخاص الذين فراد الشئواالقتصاد والبنية التحتية. كام يتصل أ
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 يقدمون املعلومات.

أفراد العمليات النفسية بعمل استطالعات رأي، ومجع . يقوم تقارير العمليات النفسية •

املعلومات عن توجهات السكان ومشاعرهم واهتامماهتم وتظلامهتم. كام يقابل أفراد العمليات 

 النفسية بشكل دوري األشخاص الذين يقدمون املعلومات.

ما تعمل قوات العمليات اخلاصة عن كثب مع املواطنني  . غالباتقارير قوات العمليات اخلاصة •

 برشية قيمة. اريةوتنتج تقارير استخب ،املحليني

 ،. يتقابل القادة والزعامء بشكل دوري مع نظرائهم بقوات أمن الدولة املضيفةاالتصال بالقيادة •

 ومع قادة املجتمع. وتنتج عن هذه االجتامعات معلومات أو أفكار مفيدة.

كانوا من الدولة أ. يعمل ضباط التعاقدات مع املقاولني بمرسح العمليات، سواء قاوالتامل •

ن بتنفيذ وظائف الدعم أو بناء البنية التحتية. وقد ها. ويقوم هؤالء املقاولومن خارج واملضيفة أ

 يقدم املقاولون معلومات لضباط التعاقد.

لتبادل املعلومات بني عنارص الدولة  توفر هذه املراكز مكانا .مراكز العمليات متعددة اجلنسيات •

 القوات األمريكية.واملضيفة 

. يوفر اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين الساخن وسائل آمنة للسكان لتقديم اخلطوط الساخنة •

ية حساسة زمنيا، معلومات استخبارمفيدة بوجه خاص للحصول عىل  وسيلة املعلومات. وهي

 ر من وقوع هجوم أو حتديد املوقع احلايل ألحد املتمردين.مثل التحذي

 أو مدنيون أمريكيون، كاملقاولني ايقدم فيه ستكون هناك أوقات. نواألشخاص األمريكي •

، معلومات لقوات مكافحة التمرد. وألسباب قانونية، فمن املهم فهم القواعد الصحفيني

األشخاص األمريكيني. )انظر  منيتم مجعها  املنظمة للمعلومات املتعلقة باالستخبارات التي

 (.3. 44-4دليل امليدان 
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o اعتبارات املراقبة واالستطالع 

تتناول خطة االستخبارات ف. ألن كل اجلنود وأفراد مشاة البحرية من جامعي املعلومات املحتملني، ٠3٨-3

يعني وجوب إعطاء كل دورية أو مهمة واملراقبة واالستطالع مجيع العمليات التكتيكية يوما بيوم، وهو ما 

 متطلبات مجع املعلومات االستخباراتية باإلضافة إىل متطلبات العمليات.

متازة للوحدات التكتيكية للتعرف بشكل أكرب امل الوسائل واحلي منلمنطقة العلني لستطالع اال. إن ٠3٢-3

ني، واحلكومة، والزعامء املحليني، واملتمردين. ، خاصة التضاريس، والبنية التحتية، واملواطنالعملياتعىل منطقة 

ء الفجوات االستخبارية، وتطوير عالقات مع الزعامء ملبواسطة الدوريات يسمح للقادة بالعلني فاالستطالع 

 املحليني، بالتزامن مع توفري األمن للسكان.

ما  مسترتة غالبا و مراكز مراقبة. إن عمليات االستطالع واملراقبة الرسية التي َتستخدم أفراد استكشاف أ٠20-3

تكون غري فعالة يف األماكن التي يكون فيها السكان متيقظني ومتشككني من الغرباء. وتشمل هذه األماكن 

عىل أفراد  كون من الصعب جدااملناطق احلرضية، والضواحي واملجتمعات املرتابطة. ففي تلك األماكن ي

 ندون مالحظتهم من قبل املتمردين أو من أشخاص قد يبلغواالستكشاف تنفيذ املراقبة أو االستطالع 

قد متثل  وكذلكاملتمردين. فاالنتباه الستطالع هدف من األهداف قد يدفع املتمردين إىل مغادرة املنطقة. 

األسباب . ولتلك امت املتمردين إذا ما ُعرف مكاهناأهدافا جذابة هلج االستطالعاملجموعات الصغرية من أفراد 

فضل استخدام شبكة االستخبارات البرشية أو منصات التصوير اجلوي عىل استخدام االستطالع ما يُ  غالبا

واملراقبة من األرض. وإن أعامل االستطالع األريض الناجحة يف املناطق املأهولة تتطلب من القادة أن يكونوا 

يف قيام الدوريات الراجلة الليلية برتك  مبدعني يف كيفية إقامة مراكز املراقبة. وأحد أساليب القيام بذلك تتمثل

آخر  كام أن هناك أسلوبا عدد قليل من أفرادها ورائها كمركز للمراقبة بينام يتحرك باقي أفراد الدورية يف طريقهم.

كان ذي أمهية عند املرور به. ومع ذلك، ينبغي عىل القادة تقييم فوائد تلك مليتمثل يف التصوير الرسي  فعاال

 عن نوايا قوات مكافحة التمرد. ملة إذا ما تلقى املتمردون إنذارا مبكرامع التكلفة املحتالعمليات 
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o االعتبارات اخلاصة بأنظمة االستخبارات األخرى 

ية، ومعاجلتها، ن نشاط مجع املعلومات االستخبارهو جزء حمدد بدقة م نظام االستخبارات. إن ٠2٠-3

(. 04-٠فئة حمددة من املصادر الفنية أو البرشية )النرشة املشرتكة واستغالهلا، واإلبالغ عنها باستخدام 

واالستخبارات البرشية هي أحد هذه األنظمة. وتتناول املناقشة التالية االعتبارات اخلاصة بمكافحة التمرد 

افحة التمرد، ألمهيتها بالنسبة إىل مك . ونظرااملختارة ية واملعلوماتية األخرىاربالنسبة ألنواع األنظمة االستخب

 فقد ُغطيت أعامل مكافحة التجسس بصورة منفصلة يف القسم الرابع، وحتليل مجيع املصادر يف القسم اخلامس.

o استخبارات اإلشارة 

 ،لتحديد مواقع بارات اإلشارة مصدرا جيدا. يف البيئات التقليدية، ُيعد جتميع املعلومات بواسطة استخ٠24-3

يف عمليات مكافحة التمرد. وغالبا ما تكون استخبارات  طبق ذلك أيضاومعنويات العدو. ويُ  ،وقدرات ،ونوايا

اإلشارة مفيدة لتأكيد أو استبعاد تقارير االستخبارات البرشية، وقد تكون املصدر األسايس لالستخبارات يف 

شارة إىل الوحدات التكتيكية، املناطق التي تقع حتت سيطرة املتمردين. لذا فإن دفع منصات جتميع استخبارات اإل

 يمكن أن حيسن من جتميع املعلومات االستخبارية.

o استخبارات املصدر املفتوح 

ما تكون أكثر فائدة من أي  وهي غالبا . ُتعد استخبارات املصدر املفتوح مصدرا قيام لفهم بيئة العمليات.٠23-3

وسيلة هامة  أيضا ولقوات مكافحة التمرد. وهينظام آخر لفهم التوجهات العامة، والدعم العام للمتمردين 

جهود  تعددةتفيد متابعة تشكيلة واسعة من وسائل اإلعالم بلغات مكام لية عمليات املعلومات. اعلتحديد ف

مكافحة التمرد. وبقدر اإلمكان، جيب أن جتري املتابعة عند كل مستوى بالتوازي مع متطلبات جتميع املعلومات. 

فكل مستوى جيب أن يتابع وسائل اإلعالم التي تتناول معلومات تتعلق بالعمليات املرتبطة بذلك املستوى. فعىل 

ا تكون اإلفادة عن شبكات األخبار الرئيسية ذات شأن، وعىل م د مستوى القيادة املقاتلة، غالباسبيل املثال، عن

 أو حمطات اإلذاعة قد تكون أكثر أمهية للوحدات التكتيكية. الصحف املحليةالعكس، فإن 
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o االستخبارات التصويرية 

. يف عمليات مكافحة التمرد، قد ُتستخدم منصات االستخبارات التصويرية يف مراقبة املساكن املحتملة ٠22-3

منصات االستخبارات التصويرية اجلوية فعالة  مردين، وعالوة عىل ذلك تكون أيضاواملرافق األخرى اآلمنة للمت

يف اكتشاف التحركات غري العادية لألفراد واإلمدادات. ويمكن أن تساعد هذه املعلومات القادة عىل حتديد 

 أفضل األماكن لقطع خطوط اتصال املتمردين.

الثابت، مثل التصوير اجلوي للمباين، يف اكتشاف التغريات طويلة األجل يف اإلنشاءات  . يفيد التصوير٠25-3

 أو النشاطات.

من منصات املراقبة اجلوية، ُيعد حيويا يف تقدير ما إذا كانت  يتم غالبا. فيديو الوقت الفعيل، والذي ٠22-3

دام تلك التقنية يف متابعة املتمردين أثناء مواقع معينة بمثابة مواقع حمتملة لنشاط املتمردين. كام يمكن استخ

بالقدر الكايف بحيث ال يتمكن املتمردون من سامع صوت املنصة، فإن  الطريان مرتفعا العمليات. وإذا ما كان

 التصوير بفيديو الوقت الفعيل يؤمن املراقبة ملناطق يصعب أو يستحيل فيها استخدام مراكز املراقبة.

o االستخبارات التقنية 

. كثريًا ما يعدل املتمردون تكتيكاهتم وأساليبهم وإجراءاهتم برسعة. ويمكن أن تساعد االستخبارات ٠2٩-3

عن معدات املتمردين عىل فهم قدراهتم. وقد تشتمل عىل كيفية استخدام املتمردين ألجهزة التفجري  التقنية

 ة املنتجة حسب الطلب.املعدلة، ومدافع اهلاون املصنعة حمليًا، وغريها من املعدات العسكري

o استخبارات القياس والتوقيع 

. إن حساسات استخبارات القياس والتوقيع يمكنها توفري مراقبة عن بعد ملمرات االقرتاب أو املناطق ٠2٨-3

 ،احلدودية املستخدمة من قبل املهربني أو املتمردين. كام يمكن استخدامها يف حتديد املالجئ اآلمنة للمتمردين

 ومواقع املخابئ الرسية، وحتديد أنشطة وإمكانات املتمردين، ويمكنها املسامهة أيضا يف عمليات االستهداف.
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o فضائية )استخبارات التصوير واملسح اجلغرايف(. -االستخبارات اجليو 

 املكانيةواجلغرافية وحتليل املعلومات التصويرية  توظيفهي أعامل  فضائية -إن االستخبارات اجليو .٠2٢-3

من أجل وصف وتقييم وعرض اخلصائص الامدية، والنشاطات املرتبطة بجغرافية املكان عىل األرض. وتتكون 

. واجلغرافيا املكانيةمن املعلومات املصورة ومعلومات االستخبارات التصويرية فضائية  -االستخبارات اجليو

جئ اآلمنة. كام يمكن أيضًا أن تكون ذات فائدة بعض الفائدة يف حتديد مسارات التهريب واملال هلاوقد تكون 

 كبرية للعمليات القتالية يف املناطق احلرضية، ويمكنها املعاونة يف حتديد اإلنشاءات اهلامة واملالحة يف املناطق

 (.فضائية -عىل املزيد من املعلومات املتعلقة باالستخبارات اجليو٢حتى ب 5حتتوي الفقرات باحلرضية. )

o  املتعلقة باالستخباراتالنشاطات 

ال تندرج  ، ولكنهامكافحة التمردواملرتبطة ب األنشطة ومصادر املعلومات املهمة. توجد العديد من ٠50-3

 ،واالستفادة من الوثائق ،. وعىل رأس تلك األنشطة واملصادر: استغالل األهدافخاصة يةنظم استخبار حتت

 والسجالت الاملية. ،وسجالت امللكية

o  األهداف واالستفادة من الوثائقاستغالل 

. إن الوثائق واألشياء املهملة فضال عن املعلومات املتحصل عليها من أجهزة الكمبيوتر واهلواتف ٠5٠-3

النقالة، يمكن أن توفر معلومات حيوية حيتاجها املحللون لتقييم تنظيامت املتمردين وإمكاناهتم ونواياهم، كام أهنا 

إذا كانوا وما  ،امعي معلومات االستخبارات البرشية من جهة التأكد مما يعرفه املحتجزونأيضا ذات فائدة كبرية جل

 يقولون احلقيقة. فعال

. إن استغالل األهداف يف بيئة مكافحة التمرد يامثل مجع األدلة يف بيئة تنفيذ القانون. ومن الرضوري ٠54-3

وتم ربطها  ،ت املستوىل عليها متت بالشكل الصحيحتباع اإلجراءات التي تؤكد أن متابعة املعدات واملستنداا

باملتمردين املعنيني. وجيب أن تكون األدلة كافية لتسويغ استخدام املوارد العملياتية العتقال األشخاص املعنيني. 

سن دفع االستخبارات كافية إلدانة املتهم يف املحكمة. ويمكن أن حُي األدلة  لزم بالرضورة أن تكون يومع ذلك، ال 

القانون إىل مستوى الكتيبة فام دون، من استغالل األهداف والوثائق من قبل الوحدات  إنفاذالبرشية أو قوات 
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اإلجراءات املتبعة للتأكد من أن الوحدات التكتيكية حتصل عىل نتائج  من املهم أيضا التأكد من تنفيذالتكتيكية. و

. وجيب أن تكون الوحدات قادرة عىل تلقي املعلومات االستخباراتية والوثائق استغالل املستوى األعىل لألهداف

 املجمعة من الوثائق واملعدات واألفراد، يف وقت كاف الستغالهلا.

o سجالت امللكية 

. تشمل سجالت امللكية: سجالت التعداد السكاين، والعقود، والوسائل األخرى التي حتدد ملكية ٠53-3

يف منطقة  أن يكون مقيام وهي تساعد قوات مكافحة التمرد عىل حتديد من جيب أو ال جيباألرايض واملباين. 

عىل تأمني السكان. ويف بعض احلاالت، قد يكون من الرضوري أن يمر اجلنود وأفراد مشاة  كام تساعد معينة.

 البحرية عىل كل منزل وأن جيمعوا بيانات التعداد بأنفسهم.

 

o السجالت الاملية 

ما  وغالبا. يمكن أن تساعد املعلومات املجمعة عن مصادر متويل املتمردين جهود مكافحة التمرد. ٠52-3

 تطلب أيضاييتطلب مجع السجالت الاملية املساعدة من وكاالت مثل وزارة اخلزانة واملؤسسات الاملية. وربام 

 حتليل النشاطات اإلجرامية أو األساليب التقليدية لتحويل األموال.

 مكافحة التجسس ومكافحة االستطالع -القسم الرابع 

مجع املعلومات، واستجوابات  عربد جهود مجع املعلومات االستخبارية يأو حُتَ  . تواجه مكافحة التجسس٠55-3

مكافحة التجسس، والعمليات، والتحليل، واإلنتاج، واخلدمات الفنية والتقنية. وتشمل مكافحة التجسس مجيع 

 ،واملناوئون ،واخلصوم ،واملنافسون ،الكتشاف وحتديد واستغالل وحتييد ما يقوم به األصدقاء األفعال املنفذة

 ية عىل ُمتلف املستويات.واألعداء من أنشطة استخبار

. يعطي املتمردون أمهية كربى جلمع املعلومات. ويستخدمون املخربين، والعمالء املزدوجني، وعنارص ٠52-3

االستطالع، والرصد، واملصادر املفتوحة اإلعالمية واملصورة. ومن املحتمل أن يستخدم املتمردون أي شخص 

يشمل نفس األشخاص الذين  كمخرب. وهذا متعددة اجلنسياتيتعامل مع الواليات املتحدة أو القوات 
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تستخدمهم قوات الواليات املتحدة كمصادر حمتملة لالستخبارات البرشية. ولذلك، فإن أمن العمليات مهم 

بدقة سجالت املقاولني، واملخربين، واملرتمجني  يفحصواالواليات املتحدة أن  موظفيللغاية. وعىل أطقم 

خفاق يف فعل ذلك يمكن أن يؤدي إىل اخرتاق مرافق الواليات اإلالذين يتعاملون معهم. ف وغريهم من املوظفني

 املتحدة والتسبب يف مقتل أفرادها ورشكائهم.

. وينبغي أن تشمل عمليات مسح اخللفية جمموعة من البيانات الشخصية والقياسات احليوية، والبحث ٠5٩-3

من عدمه.)ختتص القياسات  متمردا ياملعنية املتاحة لتحديد مدى كون الشخص االستخباريف قواعد البيانات 

احليوية بقياس وحتليل السامت البدنية أو السلوكية الفريدة ]مثل بصامت األصابع ونامذج الصوت[(. وقد تفيد 

ولية الفردية عند السكان املحليني العاملني بمرافق وية يف توفري األمن واحلس باملسئشارات التعريف باهل

ألن شارات التعريف باهلوية قد ُتزور  -إذا توافرت-ملضيفة. وُتفضل البيانات احليوية الواليات املتحدة والدولة ا

 أو ُترسق فيتمكن املتمردون من استخدامها يف التعرف عىل املواطنني العاملني مع حكومة الدولة املضيفة.

دا مع سكان لتمكنهم من االختالط جي نتيجة رصد خاصة هبملك املتمردون شبكات استطالع و. يمت٠5٨-3

املنطقة. ويستطيع املتمردون تنفيذ عمليات استطالع دون أن جيري التعرف عليهم بسهولة، كام أهنم يمتلكون 

إن التعرف عىل تقنيات ونظاما لإلنذار املبكر يتكون من مواطنني يبلغوهنم بتحركات قوات مكافحة التمرد. 

لقادة من اكتشاف مظاهر االستعداد لدى املتمردين، االستطالع واملراقبة لدى العدو، ونقاط ضعفها ُيمكن ا

 ومفاجأهتم عرب حتييد أنظمة اإلنذار املبكر اخلاصة هبم.

استخبارات اإلشارة باالعتامد عىل أجهزة املسح استخدام . قد يمتلك املتمردون أيضا القدرة عىل ٠5٢-3

عليها من قوات مكافحة التمرد. وجيب عىل الضوئي أو الراديو أو التصنت عىل املكالامت أو املعدات املستوىل 

قوات مكافحة التمرد جتنب استخدام أجهزة الراديو أو اهلواتف التجارية ألن املتمردين يستطيعون مجع 

املعلومات منها. فإذا اقتضت الظروف أن يستخدم أفراد اجليش ومشاة البحرية املعدات املتوافرة يف األسواق أو 

 شفرة، فينبغي عليهم استخدام شفرات مأذون هبا للحد من قدرة املتمردين عىل تتبعها.وسائل االتصاالت غري امل
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  استخبارات مجيع املصادر  -القسم اخلامس 

بأهنا منتجات و/أو منظامت وأنشطة تتضمن  استخبارات مجيع املصادر. تعرف العقيدة املشرتكة ٠20-3

، يةريصوتستخبارات الاالوتشمل غالبا استخبارات املوارد البرشية و -استخدام مجيع مصادر املعلومات

يف إنتاج االستخبارات  -املفتوح واستخبارات املصدر، اإلشارةواستخبارات القياس والتوقيع، واستخبارات 

(. وتدمج اهليئات االستخبارية البيانات واملعلومات يف املنتجات االستخبارية 04-٠النهائية )النرشة املشرتكة 

بالغا خالل عمليات مكافحة التمرد،  تحليل حتدياجلميع املصادر من أجل دعم عمليات مكافحة التمرد. ويمثل ال

 ويرجع ذلك جزئيا إىل:

  .احلاجة إىل فهم التصورات والثقافة 

  ت أو آالف األشخاص.احلاجة إىل التعامل مع مئا 

  .الطبيعة املحلية للتمردات 

  .ميل التمردات للتغري مع مرور الزمن 

يف حتليل أنشطة وشخصيات املتمردين. وينبغي عىل األقل أن توجد  مهية كبرية جدا. لقواعد البيانات أ٠2٠-3

قواعد بيانات قتالية مشرتكة يمكن البحث عربها عن أفعال وشخصيات املتمردين، باإلضافة إىل وجود قاعدة 

ية. وينبغي أن يتمكن املحللون يف مرسح العمليات وخارجه من خرى عن مجيع التقارير االستخباربيانات أ

إىل هذه القواعد. كام جيب أن تشمل الصورة العملياتية العامة تقارير من مجيع الوحدات واهليئات  الوصول

 املشرتكة يف هذا اجلهد.

ألن كل املستويات جتمع وتستخدم املعلومات االستخبارية، تنخرط كل هيئات األركان بشكل و. ٠24-3

 طبيعيا يف وقت متزامن. وهذا الوضع ُيعد هاتستهلكواالستخبارات تنتج الوحدات كام مكثف يف عملية التحليل. 

عىل مستوى اللواء فام فوق. ومع ذلك فإن هيئات أركان الكتائب عادة ما تفتقد األشخاص الذين جيمعون تقارير 

الدوريات، وحيللون املعلومات الواردة من مصادر متعددة، وينتجون منتجات استخبارية هنائية، ويوزعون هذه 

 املستهلكني املناسبني. ويف العديد من احلاالت قد ال تكون أقسام االستخبارات عىل مستوى اللواء املنتجات عىل

 كافية هي األخرى لبيئة مكافحة التمرد.
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. قد تستلزم متطلبات مكافحة التمرد دفع املحللني إىل هيئات أركان الكتيبة واللواء ملنح هذين املستويني ٠23-3

كام توجد كذلك حاالت أخرى يمكن أن يفيد فيها املحللون عىل مستوى الرسية.  الدعم التحلييل املطلوب.

ونقصد بذلك حالة اضطرار إحدى رسايا املناورة إىل مجع كميات كبرية من املعلومات عن السكان املحليني 

ة عملياتية واملتمردين. ويف هذه احلالة بإمكان املحلل أن يساعد يف مجع ومعاجلة هذه املعلومات، وتطوير صور

ملنطقة العمليات. ويساعد دفع املحللني إىل مستوى اللواء فام دون عىل وضع املحللني بالقرب من جامعي 

 عنيساعد هيئات األركان األعىل رتبة عىل تلقي إجابات كام  املعلومات، وحتسني الصورة العملياتية العامة،

ادة إىل اإلبداع يف تطوير القدرات التحليلية داخل وحداهتم. . وربام حيتاج القمتطلباهتم االستخبارية ذات األولوية

 ني للعمل مع شعبة االستخبارات.غري استخباري ة يمتلكون أفراداوبالرغم من كون ذلك أمر غري مثايل، فإن القاد

. ويرجع العمليايت. إن التحليل عند مستوى اللواء فام دون هو األساس لالستخبارات عىل املستوى ٠22-3

ستخبارات االالكتائب واأللوية  وتطورللتدفق التصاعدي للمعلومات االستخبارية يف مكافحة التمرد.  ذلك

ملناطق عملياهتا، بينام تقوم املستويات األعىل رتبة بدمج هذه االستخبارات مع االستخبارات األوسع عن التمرد 

معلومات عن السياسات الوطنية  مليايتالععىل مستوى القيادة املقاتلة. وتضيف االستخبارات عىل املستوى 

 والدولية وتأثريها عىل بيئة العمليات.

. إن حتليل أفعال العدو، والتحليل الشامل للتمرد جيريان عند مستوى الكتيبة فام فوق. وهذه العمليات ٠25-3

يف امللحق ب. ويركز حتليل  ناقشستُ تعتمد عىل اإلعداد االستخباري مليدان املعركة، واستخدام األدوات التي 

عىل ما يفعله العدو حاليا. ويركز التحليل  -والذي يطلق عليه عموما اسم العمليات اجلارية -أفعال العدو

واألفكار  ،الشامل للتمرد عىل السكان يف منطقة العمليات. إذ يقوم بتطوير معلومات عن العالقات الكائنة بينهم

 .األخرى للتحليل معاوجيمع التحليل الشامل للتمرد مجيع الصور واملعتقدات التي توجه أفعاهلم. 

o العمليات اجلارية 

. تدعم استخبارات العمليات اجلارية فهم القائد لام يفعله املتمردون يف الوقت احلايل. وتشمل املهام ٠22-3

 :ما ييلاألساسية للمحللني املختصني بتحليل العمليات اجلارية 

   حتليل أفعال العدو يف الاميض واحلارض )أي حتليل احلدث وحتليل النموذج( للبحث عن أية تغريات قد

 تكون طرأت عىل مقاربة املتمردين أو تكتيكاهتم.
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  .تتبع تأثريات العمليات الصديقة عىل السكان واملتمردين 

  ي للعمليات اجلارية.توفري دعم استخبار 

  ملحدقة إىل املستهلكني املناسبني.نرش اإلنذارات عن األخطار ا 

. تأيت استخبارات العمليات اجلارية من مصادر متنوعة، ولكن توجد لتقارير العمليات أمهية خاصة يف ٠2٩-3

بلغ عنها بواسطة الدوريات والوحدات املغرية، يُ ما  نشاطات العدو احلالية غالباهذا السياق. ويرجع ذلك إىل أن 

 املفتوح املصدر الستخباراتجامعي االستخبارات املتخصصني. و جة أكرب من ورودها منأو مراكز املراقبة، بدر

أمهية كبرية يف تتبع آثار عمليات املعلومات. ويعتمد حتليل العمليات اجلارية عىل قاعدة بيانات أفعال املتمردين يف 

 .موتقنياهت محتديد التغريات التي تطرأ عىل تكتيكاهت

o  للتمردالتحليل الشامل 

. إن االستخبارات الدقيقة والشاملة عن تنظيامت، وزعامء، وشبكات الدعم الاميل للمتمردين، وعن بيئة ٠2٨-3

تسهم يف القيام بعمليات صديقة أكثر فاعلية. ويدمج التحليل الشامل للتمرد جمموعة من األدوات  ،العمليات

وحتليل العوامل الثقافية  ،حتليل الشبكات االجتامعيةالتحليلية لتطوير هذه االستخبارات.)وتشمل هذه األدوات 

 واالجتامعية(. كام يوفر التحليل الشامل للتمرد معلومات يبني عليها القادة وهيئة األركان فهمهم لام ييل:

  .التنظيامت املتمردة 

  .قيادة التمرد 

  .العقد الرئيسية يف منظمة التمرد 

  .مقاربة املتمردين وقدراهتم ودوافعهم 

  .قاعدة دعم املتمردين 

  .صالت املتمردين باملجتمع 

 ،من جمموعة من املصادر االستخبارية والعملياتاملتحصل عليها  الفعال للمعلوماتوالدمج  ويوفر التطوير

 ٢ -3مطلوبة الستغالل نقاط ضعف املتمردين، وإضعاف قواهم. ويرسد جدول  ونظرات ثاقبةمعرفة مفصلة 

 املهام الرئيسة املرتبطة بالتحليل الشامل للتمرد.
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 مهام التحليل الشامل للتمرد .٢ -3جدول 

 هم.للمتمردين، وأهدافهم، ومبادء االسرتاتيجية والعملية والتكتيكية الغاياتحدد  •

 حدد الدوافع، واملخاوف، واالهتاممات، والتصورات، التي تشكل أفعال املتمردين وداعميهم. •

 حدد املظامل، واملخاوف، واالهتاممات التي يستغلها املتمردون. •

 كيف تؤثر الثقافة، واملصالح، والتاريخ، عىل صنع القرار لدى املتمردين والدولة املضيفة. حدد •

، واإلجرامية، وغريها من والقبليةافهم الصالت القائمة بني الشبكات السياسية، والدينية،  •

 الشبكات االجتامعية.

 كيف تتفاعل الشبكات االجتامعية، والقادة األساسيني، واملجموعات مع شبكات املتمردين. حدد •

 حدد هيكل وطريقة عمل التنظيامت املتمردة. •

 األساسيني للمتمردين.حدد األنشطة والقادة  •

 التمرد، وافهمافهم تصورات السكان واملتمردين عن الدولة املضيفة، والتمرد، وقوات مكافحة  •

 كيف يؤثر كل ذلك عىل التمرد.

وقت مقارنة يف ال ضخام . إن تطوير املعرفة واستخدام أدوات التحليل الشبكية يتطلب يف العادة استثامرا٠2٢-3

التقليدية حلل املشاكل. فقد ال يوفر التحليل الشامل للتمرد استخبارات قابلة لالستخدام بشكل بطرق التحليل 

فوري. وقد يتحتم عىل املحللني قضاء عدة أسابيع أو شهور يف حتليل التقارير العديدة املتحصل عليها من مجيع 

التمرد وقادته وأنشطته. لذا فمن ، قبل أن يتمكنوا من توفري صورة دقيقة عن جمموعات االستخبارية املصادر

املهم أن يعني القادة جمموعة من املحللني للقيام بتحليل شامل للتمرد. وينبغي عزل هذا الفريق من املحللني عن 

 عىل تطوير . ويركز هؤالء املحللنيلالستخبارات واملتطلبات اليومية ،املتطلبات قصرية املدى للعمليات اجلارية

ولية القائد التأكد من استمرار التحليل الشامل مسئدى الطويل. ويف هناية املطاف تتطلب املستخبارات عىل الا

 واألسايس لشبكة املتمردين، رغم املطالب امللحة واملتطلبات احلساسة للوقت.

. يفحص التحليل الشامل للتمرد التفاعالت احلاصلة بني األفراد واملجموعات واملعتقدات داخل ٠٩0-3

أكثر املنتجات أمهية هلذا التحليل يف فهم الطريقة التي  إحدىتمثل ترخيي والثقايف لبيئة العمليات. والسياق التا

يفكر هبا السكان املحليني. وهذه املعرفة تسمح بإجراء حتليل تنبؤي ألفعال العدو. كام تعزز القدرة عىل تطوير 

 عمليات معلوماتية وعمليات مدنية عسكرية فعالة.
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o االستعواض  

اخلدمات والتطبيقات، أو القوات أو املعدات أو  وأإىل عملية احلصول عىل املنتجات  االستعواضيشري  ٠٩٠.-3

 املوزعةرة أو وشالوحدات املنعىل وينبغي (. 04-٠)القوات املشرتكة غري املنترشة عىل اجلبهة يئاتاهلاملواد من 

التحليل. ويفيد االستعواض من  احلساسة زمنيا اجلوانب الستعواض ما خيصقدراهتا عىل التواصل  أن تستخدم

باألخص عندما حيدث االنتشار دون إنذار كاف، وعندما تكون املنظامت املستخدمة لالستعواض لدهيا قدر كبري 

واسعا من مستويات أعىل أو من مصادر خارجية.  دعام من اخلربة العملية يف جمال بعينه. وقد يتلقى املحللون

 القادة امليدانيني باعتبارها واحدة من مهامها الرئيسية. مساعدةاملرتبطة بوزارة الدفاع إىل  اتاهليئوتنظر معظم 

o تواصل التحليل 

م بيئة العمليات لفه شهورا ا سيستغرقونغالب عني أن املحللنيتمرد ت. إن تعقد وصعوبة حتليل ال٠٩4-3

وضباط العمليات أكثر من عام كامل يركزون خالله عىل  األغزر إنتاجايكون لدى املحللني  والتمرد. وعموما

جانب من مشكلة التمرد، وهلذا جيب عىل القادة أن حياولوا املحافظة عىل روح االستمرارية بني حملليهم. وعىل 

تهم األصلية، وغمر أنفسهم يف تتبع العمليات من حمطأقسام االستخبارات وغريها من أقسام األركان األخرى 

منحنى تعلم الوحدات املناوبة يف منطقة العمليات، لتحسني ت ذات صلة قبل نرش قواهتم. وهذا يمهد استخبارا

 أثناء االنتشار. فاعليتهاويزيد من 

. ينبغي أن يشتمل جزء من انتقال الوحدة )تسليم مهامها( عىل تبادل قواعد البيانات واملعارف اخلاصة ٠٩3-3

 انالوقت واجلهد للوحدة القادمة، ويضمن انالفعالني لالستخبارات يوفر بمنطقة العمليات. فالتسليم والتسلم

 متاسك املقاربة املتبعة.

 يالقسم السادس: التعاون االستخبار 

. إن التعاون االستخباري الفعال ينظم أعامل اجلمع والتحليل التي تنفذها العديد من الوحدات واهليئات ٠٩2-3

دعم املتبادل. فتنسيق ومزامنة اجلهود بني وحدات املستويات العليا ي متامسك يتسم بالجهد استخبار ضمن

ي. ويطلق عىل قسم من الدعم التحلييل وجود ثغرات يف اجلهد االستخبار والدنيا واهليئات يقلل من احتامالت



 

 

 175 

. وينبغي التنبه إىل أن اجلانب االستخباري من املتابعة التكتيكية العلياواالسرتاتيجي  العمليايتعىل املستويني 

الصورة العملياتية العامة وغريها من االستخبارات الداعمة لعمليات مكافحة التمرد جانب معقد. فالتمردات ال 

هذه املجموعة ، أو إذا تم التخلص من هذا الزعيم، سينتهي التمردمتيل عادة للخضوع لتعميامت من نوعية 

املحللون والقادة إىل وسائل  حيتاج . فمن املهم عدم املبالغة يف تبسيط التمرد. ومع ذلك،احلركةهي التي تقود 

  مفهومة لتعريف ووصف العدو. ومن ضمن هذه الوسائل التصنيفات التالية لتتبع التمرد واإلبالغ عنه:

  .املنطقة 

  .تنظيم املتمردين 

  .الشخصيات البارزة 

  .أهداف املتمردين ودوافعهم 

ويتيح الدعم املتبادل الذي توفره العديد من الوحدات واهليئات االستخبارية تنفيذ العمليات االستخبارية ذات 

 الصلة يف الوقت املناسب.

. تتسم التمردات غالبا بطابع حميل، ومع ذلك فلمعظمها جوانب وطنية أو دولية. وهذه السمة تعقد ٠٩5-3

املتجاورة واملستويات املختلفة. فعىل سبيل املثال، إذا عملت العديد من التعاون االستخباري بني الوحدات 

املجموعات املتمردة يف دولة واحدة، فإن الكتائب املتجاورة داخل هذه الدولة قد تواجه هتديدات شديدة 

نها إن االختالف. ولذا جيب عىل حمليل املستوى األعىل فهم التنظيامت املتمردة املتعددة، وحتديد الصالت بي

ُوجدت. ويف العادة تركز الكتائب عىل السكان واملتمردين املوجودين داخل مناطق عملياهتم. وحيدد حمللو 

املستوى األعىل الصالت والتفاعالت بني السكان واملتمردين عرب حدود الوحدة. أما املحللني عىل مستوى 

وليتهم وعىل النطاق الدويل. واعتامدا نطقة مسئاملوجودة داخل مالصالت الرئيسية  حددونالقيادات املقاتلة، في

عىل هذه املتطلبات، تعترب قاعدة البيانات املشرتكة املبنية عىل التقارير االستخباراتية من الرشوط األساسية للدمج 

 الفعال بني االستخبارات املختلفة.

فيها العديد من الوكاالت . ومما يزيد من تعقد التعاون، حقيقة أن عمليات مكافحة التمرد تنخرط ٠٩2-3

احلكومية وقوات األمن األجنبية. ويتحتم عىل املحللني تأسيس عالقات عمل جيدة مع ُمتلف الوكاالت 

 .ن متكنهم من دمج االستخبارات معاوالعنارص لضام
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o ية وجمموعات العملاخلاليا االستخبار 

ية أو التنسيق مع اخللية االستخبار. يدعم املجتمع االستخباري العمل ضمن منطقة عمليات معينة ٠٩٩-3

املوجودة يف أحد مراكز قيادة الوحدة. وتقع هذه النقاط حتت إرشاف ضابط ركن استخبارات الوحدة. واجلدول 

 ي التي يمكن أن تعمل يف قسم من منطقة العمليات.املجتمع االستخباريرسد أمثلة ملكونات  ٠0 -3

رة جمموعات عمل أو جمالس ملزامنة جهود اجلمع والتحليل . يشكل ضباط االستخبارات عند الرضو٠٩٨-3

 اخلاليا وجمموعات العمل لقاءات املنتظمة إلنجاز ما ييل: وجتريواالستهداف. 

  .تأسيس وإدامة وعي مشرتك باملوقف 

  .التشارك يف أولويات مجع املعلومات 

  .جتنب تضارب النشاطات والعمليات 

  .مناقشة تطور اهلدف 

  العمليات. تبادل نتائج 

تبني هذه اللقاءات الثقة والفهم املتبادلني فيام يتعلق بمهمة كل عضو وقدراته وحدوده. وجيب تنسيق هذه 

ل جملس االستهداف( باعتبارها اللقاءات مع لقاءات مفارز األركان، وجمموعات العمل، واملجالس األخرى )مث

 من اإليقاع القتايل ملركز القيادة. جزءا

. تعزز اخللية االستخبارية الفعالة معرفة القائد بالعدو، والسكان املحليني، والقوات الصديقة، ٠٩٢-3

إدراج ممثيل الدولة املضيفة )مثل األجهزة االستخبارية، والقوات منطقة عمليات الوحدة. فوالوكاالت العاملة يف 

يف اخللية االستخبارية جيب أن ُيوضع يف  تاملحلية( والرشكاء متعددي اجلنسياالعسكرية، وموظفي احلكومة 

تجهيز الدولة املضيفة لوزيادة درجة التبرص بأحوال املجتمع املحيل، و ،احلسبان، لتشجيع العمل بروح الفريق

 .ياتولية مكافحة التمرد عند رحيل القوات متعددة اجلنسلتويل مسئ
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 قسم من مناطق العملياتاملكونات املحتملة للمجتمع االستخباري يف  ٠0 -3جدول 

 وكالة االستخبارات العسكرية 

o  ضباط احلالة لالستخبارات

 البرشية.

o .ضباط التقارير 

o .فرق استغالل املستندات 

 .وكالة االستخبارات املركزية 

o .رئيس القاعدة 

o  .ضباط احلالة 

o  .ضباط التقارير 

  فريق دعم االستخبارات الوطنية )من

والقيادة استخبارات اجليش األمريكي، 

 انسكوم(. -األمنية

  الوكالة الوطنية لالستخبارات اجليو

 .فضائية

  فرق الدعم التحلييل التابعة لوزارة

 اخلزانة.

  القيادة األمريكية للعمليات

 اخلاصة

o   املفرزة العملياتية

فرق  -للقوات اخلاصة

 الفا.

o .وحدات املهام اخلاصة 

o ون املدنية.فرق الشئ 

o .فرق العمليات النفسية 

  مصلحة اهلجرة واجلامرك/قسم

 عمالء األمن الوطني.

  مكتب القوات اجلوية

للتحقيقات اخلاصة، العمالء 

 اخلاصني.

 .قسم املستشار السيايس للدولة 

 .وكالة األمن القومي 

 

o محاية املصادر 

االعتبارات املهمة الواجب مراعاهتا عند تبادل املعلومات االستخبارية.  ضمن. تندرج محاية املصادر ٠٨0-3

فقد ختتار اهليئات االستخبارية يف بعض األحيان أال تتبادل املعلومات ألن ذلك يمكن أن هيدد مصادر معلوماهتا. 

ادر.)انظر استخدام عملية االستهداف لتزامن قرارات االستهداف طريقة جيدة حلامية املصعادة ما يمثل و

 (.٠٠4 -5إىل  ٠00 -5الفقرات 
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o التكامل مع الدولة املضيفة 

. تتطلب عمليات مكافحة التمرد من أفراد الواليات املتحدة العمل عن كثب مع الدولة املضيفة. وُيعد ٠٨٠-3

لدعم تشارك املعلومات االستخبارية مع قوات أمن الدولة املضيفة وموظفيها احلكوميني وسيلة مهمة وفعالة 

 جهودها يف مكافحة التمرد. ومع ذلك، فقد ال تكون وكاالت استخبارات الدولة املضيفة متطورة بشكل جيد،

 بشكل جيد. ولذلك، جيب اعتبار استخبارات الدولة املضيفة مفيدة، دون اعتبارها نيوقد ال يكون أفرادها مدرب

استخبارات الدولة املضيفة هي املصدر االستخباري األهم. االستخبارات الوحيدة املتاحة. ويف العادة ال تكون 

ومن الرضوري بالنسبة ملوظفي الواليات املتحدة أن يقيموا القدرات االستخباراتية للدولة املضيفة ويوفروا هلا 

 التدريب الالزم، متى دعت احلاجة.

ستخبارات االاملتمردين أو أجهزة . باإلضافة إىل ذلك، فإن اخرتاق قوات أمن الدولة املضيفة من جانب ٠٨4-3

. فقد يعرف املتمردون ما تم مجعه عنهم من املعلومات االستخباريةجنبية قد يسبب انتكاسات لعملية تشارك األ

باجلهود الرامية  مسبقا معلومات، وقد يكتشفون مصادر وقدرات استخبارات مكافحة التمرد ليعلموا

 الستهدافهم.

ت االستخبارية مع الدولة املضيفة، فمن املهم فهم مستوى اخرتاق املتمردين أو . عند تشارك املعلوما٠٨3-3

بحيث تصل بالفعل  ب جتهيز االستخبارات حسب احلاجةجي وبقدر اإلمكانأجهزة االستخبارات األجنبية هلا. 

 ذلك، معلومات عن املصادر والقدرات. وباإلضافة إىل دون الكشف عن أيإىل مستهلكي الدولة املضيفة لكن 

بحيث ال يتلقى املتمردون إنذارا  يلزم أخذ احليطة واحلذر عند توفري معلومات االستهداف، إذ جيب أن يتم ذلك

عملية وشيكة. ومع تنامي الثقة بني أفراد الدولة املضيفة وأفراد الواليات املتحدة، جيب أن يزيد حجم  مبكرا بأي

 يجعل جهد مكافحة التمرد أكثر فاعلية.س لكفذتشاركها.  جيريالتي  االستخباريةاملعلومات 
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 امللخص -القسم السابع 

ميز والتحدي إنام هو حجم كافحة التمرد هبذا القدر من التي ملإن ما جيعل التحليل االستخبار .٠٨2-3

 املعلومات االجتامعية والثقافية التي يلزم مجعها وفهمها. ومع ذلك، فإن إدراك بيئة العمليات عىل نحو حقيقي

من اجلهد لفهم األشخاص الذين يدعموهنم، بشكل  قدراعىل األقل  يتطلب من القادة وهيئة األركان أن يكرسوا

مساوي لنفس اجلهد املبذول لفهم العدو. وكل هذه املعلومات رضورية للتوصل إىل األسباب اجلوهرية للتمرد 

 العمليايتوتطوير حلول هلا جوهر التصميم ولتحديد أفضل السبل ملكافحته. إذ يمثل حتديد املشكلة احلقيقية 

 الذي سنتناوله يف الفصل التايل.
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نوع احلرب  هو حتديد تأسيسهجيب عىل رجل الدولة أو القائد  العمل األول واألسمى واألبعد تأثريا الذي)إن 

أسئلة  هذه هي أولٍء غريب عن طبيعتها. فالتي خيوضها دون أن خيطئ يف ذلك أو أن حياول حتويلها إىل يش

 .يف احلرب -كارل فون كالوزفيتز  .٠(االسرتاتيجية وأكثرها شموال

 ق  جوانب عقيدةيطبد. كام اصة بتصميم محالت وعمليات مكافحة التمريصف هذا الفصل االعتبارات اخل

وعقيدة التخطيط بالنسبة لقوات اجليش، يف ختطيط محالت مكافحة التمرد. ومع أن تصميم  ،القيادة والسيطرة

 بقيادة القوات املشرتكة، فإن مجيع القادة وهيئات األركان بحاجة لفهمه. يرتبط غالبااحلمالت 

 أمهية تصميم احلملة 

منظم هيدف إىل إضعاف سيطرة يل األمد ووط سكريع-. يف الفصل األول ُوِصَف التمرد بأنه رصاع سيايس٠-2

نفسه. وأخريا، يتمثل اهلدف النهائي لكال طريف  من سيطرة املتمردين يف الوقتبينام يزيد  ورشعيتها احلكومة

السياسية. ويف كل  السلطةقبول سكان الدولة أو املنطقة برشعية ادعاء أحد الطرفني بحقه يف امتالك  الرصاع يف

للنظام القائم. وتعكس الطبيعة املعقدة للتمرد مشاكل هلا  يشكل حتدياالسبب الذي جيعل التمرد حالة خيتلف 

شديدة  ما يكون من الصعب التعرف عىل حلول هلذه املشاكل ومتناقضة ومتغرية. وغالبا غري كاملة متطلبات

ء حماولة حل إحدى املشاكل ، وذلك بسبب تعقد وتشابك جوانب الرصاع. وأثناالتعقيد والتي متثل حتديا خطريا

. فاهلدف من تصميم أكثر تعقيدا تكون أخرى قد أو خلق مشكلةيؤدي حل أحد جوانبها إىل بروز  قداملعقدة، 

احلمالت إذا هو الوصول إىل فهم أكرب، وإىل حلول مقرتحة بناء عىل هذا الفهم، وإىل وسيلة للتعلم والتكيف. 

، أن يعرف لامذا حتظى حركة املتمردين بالدعم، والغرض من ما فحة متردفعىل كل قائد عسكري أمريكي يتجه ملكا

اإلخفاق يف فهم كال  وقد يؤدييف تصميم محلة مكافحة التمرد.  د أمرا أساسياعل األمريكي، فهذا يُ التدخ

 ، مثلام يتضح من جتربة نابليون يف إسبانيا.وخيمةعواقب  إىلالعاملني 

                                                           

؛ أعيد طبعه عام ٠٢٩ 2ترمجة. مايكل هوارد و بيرت باريت )برينستون، نيوجريس: مطبوعات جامعة برينستون،�، �احلرب �كارل فون كالوزفيتز. يف - ٠

 . ٨٢ – ٨٨(، ص٠٢٨2

 تصميم محالت وعمليات مكافحة التمرد :الفصل الرابع
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 ٠تقييم وإعادة تقييم احلملة

لتحديات املحتملة عطى ل، بدا أن القليل من التفكري أُ ٠٨0٨أثناء احتالل نابليون إلسبانيا عام 

الذي أسكرته انتصاراته احلاسمة يف  . فنابليوناإلسبانها إخضاع عامة السكان التي يفِرض

يون يف . وقد حقق نابلإسبانيا لن يكون أكثر من جمرد نزهة عسكريةأوسرتليتز وفيينا، اعتقد أن غزو 

، ولكنه جتاهل االحتياج العاجل لتوفري بيئة مستقرة للسكان. ا رسيعا تقليديامحلته عىل إسبانيا نرص

وأخفق الفرنسيون يف حتليِل طبيعة الشعب اإلسباين وتارخيه وثقافته ودوافعه وإمكانية دعمه َأو 

عىل مواجهة الصعاب، إعاقته إلنجاِز األهداف السياسية الفرنسية. وقد اعتاد الشعب اإلسباين 

واالرتياب يف األجانب، والدخول يف مناوشات مع قوات األمن. وهكذا أدت حسابات نابليون 

اخلاطئة عىل الصعيد الثقايف إىل نشوء مقاومة مستمرة لالحتالل دامت ما يناهز ست سنوات، 

الفرنسية، وهو ما واحتاجت يف هناية املطاف إىل جهود ثالثة أمخاس القوات املسلحة لإلمرباطورية 

أربعة أضعاف العدد الذي خصصه نابليون يف األصل هلذه احلملة والذي يبلغ  ريبايعادل تق

جندي. واستنزفت املقاومة اإلسبانية موارد اإلمرباطورية الفرنسية، فكانت بداية النهاية  ٨0000

، ولتصميم محلة لنابليون. وعىل مستوى مرسح العمليات، ُوجد نقص  يف الفهم الكامل للمشكلة

 الغزو، مما أعاق قدرة قوات مكافحة التمرد عىل التعلم والتكيف. 

 

حلل املشاكل املعقدة.  يف األنشطة األساسية يتشابكانن ، لكنهام ن ُمتلفاانشاط. إن التصميم والتخطيط، 2-4

يف كل من العقيدة واملامرسة، فإن مناقشة التصميم تظل جتريدية إىل  تأكيد مستمرالتخطيط ب أنشطة ويف حني حتظى

ما يندفع أعضاء هيئة األركان مبارشة إىل التخطيط  غالباأي مشكلة،  . ويف حال مواجهةمُتارسما  ونادرا حد كبري

األمثل بة ، وال الغرض من التدخل العسكري، وال املقارللوضعدون أن يفهموا عىل نحو واضح البيئة املعقدة 

يستهدي تصميم . إذ وهذا الوضع يمثل مشكلة يف التمردات بشكل خاصالقضايا اجلوهرية.  املطلوبة ملعاجلة

عقالين يساعد عىل التقييم و فكري أساس فللتصميمالتي تستهدي به بدورها. واحلملة بالتخطيط والعمليات، 

                                                           

؟(" )كوانتيكو، فريجينيا: كلية حرب مشاة  : ختطي فجوة االستخبارات الثقافية )أو، هل ركزنا عىل التحول اخلطأ القرحة النابليونية جورج سميث، جتنب  - ٠

 (.4002البحرية، 
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لوا اإلطار الناتج عنها لغريهم ويوص ادة عملية التصميم،ود الق. وينبغي أن يقوالبيئة العملياتيةاملستمر للعمليات 

 من القادة اآلخرين، من أجل التخطيط واإلعداد والتنفيذ.

 العالقة بني التصميم والتخطيط 

النشاطني يسعيان أن كال  (. فرغم٠ -2نظر شكل م الفارق بني التصميم والتخطيط )ا. من املهِم أن نفه2-3

النتائج املرجوة يف املستقبل، فإهنام ُمتلفان عىل مستوى املعرفة. فالتخطيط يطبق بل الوصول إىل سلتحديد 

اإلجراءات املعمول هبا حلل مشكلة مفهومة إىل حد كبري داخل إطار مقبول. أما التصميم فيبحث يف طبيعة مشكلة 

شكلة، بينام التصميم معينة للتوصل إىل إطار معني حلل هذه املشكلة. وبشكل عام، فالتخطيط يعمل عىل حل امل

بينام  -أي سلسلة من األفعال القابلة للتنفيذ -يعمل عىل حتديد املشكلة. كام يركز التخطيط عىل توليد خطة معينة 

 يركز التصميم عىل البحث يف طبيعة مشكلة غري مألوفة.

 

 والتصميم التخطيط بين العالقة 1 -4 شكل: 2 توضيحي رسم

أي عندما تتمثل أعقد جوانب املشكلة يف حتديد ماهية  -. عندما ال تتوافق املواقف مع األطر املرجعية2-2

. ويف مواقف كهذه، أي يف كافيا ويصبح التصميم أمرا أساسياال يكون التخطيط وحده آنذاك  -املشكلة نفسها

 يطورونعقائدية، فعايرِي اللجأ املخططون إىل املد طبيعة جوهر املشكلة، يالتي حتدظل غياب عملية التصميم 
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اخلطط بناء عىل ما هو مألوف، وليس بناء عىل فهم للموقف احلقيقي. ويوفر التصميم الوسائل لتصور وافرتاض 

فهم الاكتساب . كام يوفر التصميم وسائل األسباب الكامنة والديناميكيات التي تفرس املشكلة غري املألوفة

 املعقدة والتبرص فيها إلنجاز حلول عملية هلا.للمشاكل 

. فالقادة القائد رؤيةِم عىل املستوى التكتيكي، يعترَب صورة لام تسميه عقيدة اجليش . إن هذا الوصف للتصمي2-5

ون يف تطوير تصميمهم بمجرد استالمهم الرسمي للمهمة. والتصميم يسبق ويشكل األساس لتخطيط هيئة يبدأ

دة من التقييم، يستمر القا تواصل العملية. وباعتباره جزءامع  التصميم مستمرا أيضاك يظل األركان. ومع ذل

أكد من توافق اإلجراء العسكري مع املوقف. ووفقا هلذه النظرة، فإن التصميم باختباِر وتنقيح تصاميمهم للت

م إىل تنفيذ )دليل ة التصمييوجه ويرشد التخطيط واإلعداد والتنفيذ والتقييم. ومع ذلك فاخلطة رضورية لرتمج

 تناقش رؤية القائد(. ،45 -2إىل  ٠٩ -2الفقرات  ،0 – 2امليدان 

املتعارف من بيئة. والالتأثري بشكل مبارش عىل العدو أو  التي هتدف إىل. يركز التخطيط عىل األفعال الامدية 2-2

إنجاز تلك طوا خطة الستخدام هذه املوارد يف بعليه أن خيتار املخططون مهمة وجمموعة من املوارد ثم يستن

سلسلة  -( ويركزون عىل إنتاج خطةلهم بتصميم معني )سواء كان رصحيا أو ضمنيااملهمة. ويبدأ املخططون عم

سم التخطيط عادة بأنه ذو طابع حتلييل وتفكيكي، إذ حيول التصميم ويتالسيطرة.  وإجراءات األعامل التنفيذيةمن 

التصميم إىل خطة قابلة للتنفيذ. مكن إسنادها كمهام، وهو األمر الذي ال غنى عنه لتحويل إىل قطع صغرية ي

ينتج عن كل خطوة منها ُمارج هي نفسها املداخل الالزمة للخطوة التي تليها، )حيتوي  متدرجةالتخطيط عملية ف

عىل عقيدة  5بحرية رقم منشور عقيدة مشاة التوي عىل عقيدة التخطيط للجيش، بينام حي 0-5دليل امليدان 

 التخطيط ملشاة البحرية(.

 طبيعة التصميم 

 ،واملخططني الرئيسيني ،بني القائد، فإن احلوار للتمردات األوجهلمشاكل الصعبة واملتعددة ل ونظرا. ٩-2

وممثيل الدولة املضيفة، يساعد عىل تطوير تصميم متامسك. وهذه املشاركة من  ،وأعضاء فريق الوكاالت املختلفة

كل املعنيني أمر رضوري. واهلدف من هذا احلوار هو الوصول إىل مستوى فهم للموقف يوضح أي مقاربة يمكن 

ملة إىل . والفرضية األساسية لذلك هي أنه عندما يصل املشاركون يف احلبشكل واضحأن تؤدي إىل حل املشكلة 
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عىل نحو فعال.  واحلدس، سيتمكنون عندئذ من استعامل املنطق الفهم ال يبدو عنده املوقف معقدامستوى من 

 ونتيجة لذلك يركز التصميم عىل تأطري املشكلة، بدال من تطوير مسارات للعمل.

ا، تتطلب تقديرات رد بطبيعته. البد أن يتسم تصميم محلة مكافحة التمرد بالتكرار. فجهود مكافحة التم٨-2

التقييم رة من زوايا ُمتلفة لرؤية العوامل والعالقات العديدة املطلوبة للوصول إىل فهم كاف. ويضيف متكر

لتكوين تفسري منطقي لألحداث  -علم للتصميم حتسينات تراكمية. واهلدف من ذلك عقلنه املشكلةوالت

ح. ها. وخالصة ذلك متثل اآللية الالزمة لتحقيق النجابناء منطق توجيهي يسرب أغوار املشكلة نفسثم املشاهدة، 

، أو قد تشتمل عىل إجراءات عسكرية لدعم نشاطات غري عسكرية. وما وقد ال تكون هذه اآللية نشاطا عسكريا

أن يفهم القادة املشكلة وما يلزم القيام به لتحقيق النجاح، يقومون بتحديد سبل تقييم الفاعلية وغريها من 

م والتكيف العكسية تصبح هي األساس للتعلاملطلوبة، والتي تدعم هذا التقييم. وهذه التغذية املعلومات 

 والتعديل الالحق للتصميم.

 اعتبارات التصميم 

 للتصميِم: َتتضّمن االعتبارات الرئيسية ٢-2

  .املناقشة النقدية 

  .التفكري املنهجي 

  .صنع النموذج 

  .اختاذ القرارات البدهيي 

  .التقييم املستمر 

   املنهجيالتعلم. 

مة فرصة للتعليم التفاعيل، إذ تعمق الفهم املشرتك وتقوي الذكاء الصارمة واملنظ . توفر املناقشة النقدية٠0-2

 واخلربات اجلامعية للعديد من األشخاص.
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عىل تطوير فهم العالقات داخل التمرد وبيئة العمليات. كام يتعلق أيضا بعالقات  التفكري املنهجي. ينطوي ٠٠-2

األعامل داخل اخلطوط املنطقية املختلفة للعمليات. وهذا العنرِص يعتمد عىل منظوِر علوم النظم التي تسعى لفهم 

 ا اآلخر.أحدهيف عالقة  بعنارِص النظم اخلاصالرتابط والتعقيد والتكامل 

محلة مكافحة التمرد، باعتبارها فرضية يف البداية. ويشمل  ، يصف النموذج مقاربةصنع النموذج. يف ٠4-2

النموذج مصطلحات عملية كمرجع ومفاهيم تشكل اللغة التي حتكم إدارة العملية )التخطيط، واإلعداد، 

يذ والتقييم بنى تقليدية هل تستخدم نشاطات التخطيط واإلعداد والتنف والتقييم(. ويتناول أسئلة مثل والتنفيذ،

 ،مثل: مركز الثقل، والنقاط احلاسمة، واخلطوط املنطقية للعمليات؟ أم أن هناك بنى أخرى مثل: نقاط القوة

 األنسب للموقف؟ هيواملتغريات احلرجة  ،وخطوط الصدع

ف اجليش ومشاة البحرية يُ  .٠3-2 يكفل دراية تشدد  استنتاجفعل للوصول إىل  بأنه هيالبد صنع القرارعرِّ

، واخلربة، والتعليم، والذكاء، واجلرأة، واإلدراك، والشخصية. وتركز هذه ةعىل املعرفة، واحلكم نموذجية تعتمد

، ونرشة قتال مشاة البحرية 0-2املقارنة بني خيارات متعددة )دليل امليدان  بدال مناملقاربة عىل تقييم املوقف 

 لتمرد.لام تعمق فهم اك بدهيليايت عىل نحو أ(. ويربز التصميم العم ٠4- 5 األمريكية

. إن التقييم املستمر رضوري أثناء تواصل العملية، بسبب التعقيد الكامن يف عمليات مكافحة التمرد. وما ٠2-2

احلقيقة بشكل كامل. ومن ثم فإن الغرض من التقييم املستمر يتمثل يف حتديد أين  تصميم أو نموذج جياريمن 

 من أجل التفكري يف التعديالت الالزم إدخاهلا عىل التصميم والعملية. ؟وكيف يعمل التصميم أو يفشل

سني هذا وحت ،نيوي يتمثل يف تطوير تصميم مبدئي معقول ثم التعلم والتكيفإن اهلدف من التعليم الب .٠5-2

 التصميم بشكل تكراري مستمر مع تكشف املزيد من ديناميكيات مشكلة مكافحة التمرد.

 تصميم مكافحة التمرد 

. من خالل التصميم يكتسب القادة الفهم للمشكلة والغرض من عملية مكافحة التمرد ضمن السياِق ٠2-2

من ممارسة املبادرات  سيهم سيمكنهماالسرتاتيجي. وتوصيل هذا الفهم للمشكلة وللغرض وللسياق إىل مرؤو

ولية اختاذ القرارات واملبادرة بأفعال مستقلة عندما ال ينطبق مفهوم حتمل مسئ مبادرة املرؤوسني تفرتضالفردية. ف
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العمليات أو األمر عىل الوضع الراهن أو عندما تلوح فرصة غري متوقعة تؤدي إىل حتقيق هدف القائد )دليل 

(. وهذه 4٢4-4إىل  ٨3-4يف الفقرات 0 - 2رة املرؤوسني تم مناقشتها يف دليل امليدان (. )مباد0 -2امليدان 

ومع أن املستويات عىل مدار احلملة كلها. مجيع  يفاملبادرات تسهل التنفيذ الالمركزي والتقييم املستمر للعمليات 

عقيدة القوات املشرتكة تظل ذات صلة عىل النحو الذي تم التعبري عنه يف  -اجلوانب التقليدية لتصميم احلمالت

بموضوعنا احلايل، فهي غري كافية ملناقشة التصميم األوسع لبيئة مكافحة التمرد. ومن بني ما يتسم به هذا املكون 

لقدرات العسكرية ال متثل إال مكونا واحدا فقط من أن ا من سامت جوهرية، ذلك التوتر الذي ينشأ عن فهم

نظر إىل أي تصميم ملكافحة التمرد نظرة كلية. حلملة مكافحة التمرد. والبد أن يُ  نات أي مقاربة شاملةمكو

املقاربة الشاملة وحدها هي التي توظف مجيع مكونات التصميم ذات الصلة، بام فيها األدوات األخرى للقوة ف

  الوطنية، وهي التي حيتمل أن تصل إىل احلالة النهائية املرجوة.

. القائد رؤية، فهذا الوصف لتصميم احلملة إنام هو شكل لام تسميه عقيدة اجليش . كام سبق والحظنا٠٩-2

ف العقيدة املشرتكة  .التصميم بتعريف احلالة النهائية، وُيشتق من اهلدف السيايس يبدأو بأهنا  احلالة النهائية)ُتعرَّ

 . وتوفر احلالة النهائية سياقا[( 04 -٠حتقق أهداف القائد ]النرشة املشرتكة  التي حتدداملطلوبة  الرشوطجمموعة 

بشكل  بَلغتُ  داف االسرتاتيجية جيب أنالختاذ القرارات عىل املستوى العميل والتكتيكي. و بالتايل فإن األه اومنطق

ن د بدوره األفعال التكتيكية، فإواضح إىل القادة عىل كل املستويات. وبينام تقود االسرتاتيجية التصميم الذي يقو

. فمالحظة األفعال التكتيكية تؤدي إىل التعلم وإىل فهم أكرب قد يؤدي بدوره إىل إدخال العكس صحيح أيضا

تعديالت عىل التصميم، وهذا األمر بدوره قد تكون له تداعيات اسرتاتيجية. فمبدأ مكافحة التمرد امللزم 

الطبيعة  4 -2ل عملية التصميم تعمل بشكل صحيح. ويرشح شكل ال غنى عنه جلع بالتعلم والتكيف

 التكرارية لتصميم محلة مكافحة التمرد والعدد الكبري من العوامل الداخلة فيه.

o احلل ورؤيةالقائد  غرض 

عنه  بلغة واضحة  والتعبريعميل للحملة، النطق امل. يقوم القادة مسرتشدين بالغرض من احلملة، ببيان ٠٨-2

وموجزة ومفاهيمية توضح الرؤية الشاملة لام خيططون إلنجازه. وهذا املنطق العمليايت يمثل تقييم القائد 

للمشكلة ومقاربته حللها. ويعرب القادة عن هذا املنطق باعتباره غرض القائد. ويف احلالة املثالية يتم التعبري عن 

يتوخى القائد إنجازه فيام خيص العديد من  تعرب عامبمصطلحات شاملة ولكن وضوح وبساطة املنطق العمليايت ب
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 رؤويسالتفاصيل املتنوعة أو اخلطوط املنطقية للعمليات. وهذا التعبري املوجز عن املنطق العمليايت يساعد م

ا يوفر عىل رؤية االجتاه الذي تسلكه احلملة. مم -القادة واملخططني وكذلك أعضاء الوكاالت واملنظامت األخرى

 فكرة رئيسية موحدة للتخطيط بني الوكاالت املختلفة.

. ويتم التعبري احلل رؤية. باإلضافة إىل ذلك، يصدر القادة أيضا صورة من توجيهات التخطيط تسمى ٠٢-2

  عنها عادة عىل هيئة خطوط منطقية للعمليات. وقد تتضمن هذه اخلطوط املنطقية لعمليات مكافحة التمرد ما ييل:

  .إدارة عمليات املعلومات 

  .إدارة العمليات القتالية أو عمليات األمن املدين 

  .تدريب وتوظيف قوات أمن الدولة املضيفة 

  .تأسيس أو ترميم اخلدمات األساسية 

  .دعم تطويِر حوكمة أفضل 

  .دعم التنمية االقتصادية 

املناسبة للموقف بناء عىل تقييمهم له وحوارهم مع هذه القائمة جمرد مثال فقط. وحيدد القادة اخلطوط املنطقية 

 قادة املنظامت األخرى املشاركة.
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ال يقصد هبا أن تكون  ٠٢ -2فقرة مثل تلك اخلطوط املذكورة يف ال -. إن اخلطوط املنطقية للعمليات2-40

الصائب. فالطبيعة الفسيفسائية إذ أن انتقاءها وتطبيقها يتطلبان القدرة عىل اختاذ احلكم  .جاهزا للنجاح نموذجا

تباينا يف التأكيد عىل  منطقة من مناطق العمليات تتطلب للتمردات، والظروف املتغرية باستمرار داخل كل

اخلطوط املختلفة، وتفهام للعالقات الكائنة بينها. وقد يتطلب املوقف كذلك دعام عن كثب من قوات عسكرية، 

ام تقوم هبا يف العادة وكاالت حكومية أو منظامت خاصة أخرى. ومن ولية بشكل مؤقت عن مهل املسئأو حتم

خالِل وصف كيفية تفاعل اخلطوط املنطقية للعمليات بشكل عام بعضها مع بعض إلنجاز احلالة النهائية، يوفر 

املبادرات القادة املنطق العمليايت الالزم للربط بني املكونات العديدة يف إطار شامل. وهذا اإلطار الشامل يوِجه 

التي يتخذها القادة املرؤوسون عند تأسيسهم للظروف املحلية التي تدعم إنجاز احلالة النهائية الكلية. كام يشجع 

والدولة  ت املختلفة والرشكاء من القوات متعددة اجلنسياتعىل توحيد اجلهود بني القوات املشرتكة والوكاال

 املضيفة.

o العالقة املحلية 

حيدد القادة املرؤوسون أولويات  - احلل ورؤيةمسرتشدين بغرض القائد، والذي يتضمن احلالة النهائية  .2-4٠

أعامهلم داخل اخلطوط املنطقية للعمليات بناء عىل الظروف البارزة واملتطورة داخل منطقة العمليات اخلاصة بكل 

وكاالت والطبيعة متعددة التداخل بني الالقوات العسكرية معتادة عىل وحدة القيادة، فإن  ورغم أنمنهم. 

مجيع املنظامت  جيب عىلغري ممكن. و مثل هذه الرتتيبات أمرالعمليات مكافحة التمرد عادة ما جتعل  اجلنسيات

األهداف. وقد يكون التعاون العام يف املسائل حمل االهتامم، واملؤسس املواقف و تشاركأن تيف احلملة  املسامهة

األكثر عملية. ولذا فإن القادة األكفاء يمنحون مرؤوسيهم سلطة  الرتتيب االتفاقيات غري الرسمية، هو عرب

التنسيق والتعاون واالبتكار الالزم لتحقيق وحدة اجلهود وتنفيذ العمليات بأفضل طريقة تناسب الظروف 

لك من اخلطوط اإلرشادية التي وغري ذاحلل،  ورؤية ،املحلية. ويوفر التصميم الذي يتكون من غرض القائد

من  الشكل ر الذي يامرس املرؤوسون داخله هذامع تواصل احلملة، ومن خالل الوضع النهائي، اإلطا تصدر

 املبادرة.
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o التعلم أثناء التنفيذ 

ملجاهبة  أو مشاة البحرية ذهنيا . قبل َأن ينرش القادة وحداهتم، يبذلون كل جهد ممكن لتهيئة جنودهم2-44

التحديات املتوقعة، مع الرتكيز بشكل خاص عىل إدراك املوقف يف املنطقة املتوقعة للعمليات. إدراك املوقف 

، الطقس، قواتنا، الوقت التضاريساملهمة، العدو، يتمثل يف معرفة البيئة احلالية املوجودة، ويشمل معرفة عوامل 

أكرب عىل  طلب عمليات مكافحة التمرد تركيزا( وتت٠ -0 -5ملؤقت )دليل امليدان ا املتاح، االعتبارات املدنية

ية لفهم منطقة االعتبارات املدنية أكثر مما تتطلبه العمليات التقليدية. وهذا الوعي باملوقف ما هو إال البدا

ينضج مع تقدم العمليات، ومع ذلك فإن القادة يستخدمونه للبدء يف تأسيس إطار مرجعي العمليات فهام 

  مشرتك.

ما  ساكنة. إذ نادرا. وال تظل سامت املشكلة ووسائِل حلها األويل عىل أساس هذا الوعي. يبدأ التصميم 2-43

 ،تستمر يف التغري تبعا لترصفات القوات الصديقة حيثعمليات، المنطقة  مجيع أنحاءة يف تكون الظروف ثابت

موحدة  العمليات تورطة يف الرصاع. وال تكون بيئةنظامت املوالقوات املحايدة وغريها من امل ،وقوات العدو

من الظروف املعقدة واملتغرية باستمرار. ولكي يكون القادة  نسيجا فسيفسائياتمل أن تعكس حُي إذ اخلصائص، 

أن يطوروا باستمرار ويعززوا فهمهم هلذا النسيج الفسيفسائي املميز  عليهم وعىل مجيع األفراديجب فعالني ف

ويمكن  ،مالحظة األعامل التكتيكية وما ينجم عنها من ظروف متغرية يُعّمق فهم البيئةكام أن  ملنطقة عملياهتم.

 .التنفيذية وأعامهلمتنقيح تصميمهم و ،التعلم إعادة القادة من

سيتطلب التصميم بالرضورة لذلك  نسبيا، ااملوقف منخفضبالوعي يكون  أن املرجحبداية، من يف ال. 2-42

لألحداث. إدراكهم عىل إجيايب  بشكل عىل التأثريالقوة قدرة سكان وعددا من الفرضيات، السيام فيام يتعلق بال

املنطق العمليايت مع توقع أن يكون احلل أقل من احلل املثايل. ومع  ختتربويمكن النظر إىل التصميم باعتباره جتربة 

ومع املتمردين عن درجة صالحية هذه االفرتاضات، وعن  السكانتقدم التجربة واطرادها يكشف التفاعل مع 

 نقاط القوة والضعف يف التصميم.

 -0 -5العملية )دليل امليدان املؤقت  يف لتقدملو ،للموقف احلايل والتقييم ،املستمرة املتابعةهو  التقييم. 2-45

 عنيه. ويمثل التقييم الفعال أمرا(. والتقييم الفعال أمر رضوري ليتعرف القادة عىل الظروف املتغرية وحتديد ما ت٠

احلوار املستمر بني يوفر ل القادة يف منطقة العمليات اخلاصة هبم. ومن قب الناجح بالغ األمهية للتكيف واالبتكار
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لتحسني التصميم. وُيدعم هذا احلوار التي حيتاجها القائد األعىل رتبة  العكسيةدة عىل مجيع املستويات التغذية القا

لسببية الكائنة بني لضامن أن القادة عىل دراية كاملة بالعالقات ا ٠والفرق احلمراء الرسمي التقييمتقنيات بواسطة 

يم هو نشاط تعليمي وجانب بالغ األمهية من جوانب التصميم. املتمردين. وبالتايل فإن التقي اتتكيفأفعاهلم و

وهذا التعلم يؤدي إىل إعادة التصميم. ولذلك فمن املمكن النظر إىل التصميم باعتباره دورة دائمة من التصميم 

موحدة لألطراف  اأفكار يقدمواحلالة النهائية، مما  ،احلل ورؤيةثم التعلم ثم إعادة التصميم، مع غرض القائد، 

 املشاركة يف احلملة.

ن خيتار القادة لية أثناء التخطيط. وجيِب أاعللف. يستوجب الدور احلرج الذي يلعبه التقييم تأسيس مقاييس 2-42

العالقات البينية بني اخلطوط املنطقية  هذه املقاييس بعناية بحيث تنسجم مع التصميم وتعكس التأكيد عىل

لية التي وضعوها أثناء العملية، كي اعدة وضباط هيئة األركان تقييمهم ومقاييس الفللعمليات. ويراجع القا

يسهل عليهم إعادة التصميم ويظلوا دائام عىل علم باملوقف الراهن. ويمزج التقييم السليم بني التحليل الكمي 

ذ أن  درجات احليطة، إوبني احلكم الصائب ورسعة البدهية عند كل القادة. وهنا البد من اختاذ أقىص ،والكيفي

ما تشتمل عىل قضايا اجتامعية معقدة قد ال تتوافق مع املقاييس الكمية للفاعلية.  عمليات مكافحة التمرد غالبا

من التقديرات  كل ن تقوض صالحيةالسيئة والبيانات اخلاطئة يمكن أوعالوة عىل ذلك فإن االفرتاضات 

واالستنتاجات املستقاة منها. ويمكن أن توجه البيانات والقياسات تقييم القائد. ومع ذلك يلزم أال يسمح هلا 

بالسيطرة عىل هذا التقييم يف ظل حاالت عدم اليقني. كام جيب أال ُيستبدل التقييم الشخيص واحلديس بأي تركيز 

عىل القادة أن يستعملوا حكمهم املهني لتحديد التوازن املناسب  حرصي عىل هذه البيانات أو القياسات. وجيب

 بني البيانات والقياسات وبني التقييم احلديس.

o أهداف مكافحة التمرد 

. يف الظروف املثالية، سيتمتع قائد القوات العسكرية املشرتكة يف عمليات مكافحة التمرد بأهداف واضحة 2-4٩

احلملة التي يقودها. ورغم ذلك، ففي الواقع تظهر العديد من األهداف مع وحمددة املعامل من البداية بخصوص 

                                                           

ريكي بأنه )عملية هيكلية الفرق احلمراء هي جمموعات مستقلة تتحدى منظمة ما الختبار مدى فاعلية تلك املنظمة .  وُيعرف هذا املصطلح يف اجليش األم - ٠

لياتية، ومن منظور متكررة ينجزها أعضاء فرق مدربة ومثقفة مما يوفر للقادة القدرة عىل حتدي اخلطط والعمليات واملفاهيم بشكل مستمر يف سياق البيئة العم

 (.الرشكاء واخلصوم( وهذا ُتنفذ بعض تطبيقاته عرب متثيل دور قوات العدو أثناء االشتباك )املرتجم
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التمرد توليفة من األهداف املحددة  قوات مكافحة تطور احلملة وتواصلها. وهلذا السبب، عادة ما يكون لدى

أثناء  ههافإن املشاكل املعقدة التي تواجعىل حتقيقها. وباملثل  تعملواألهداف الطارئة التي  ،والواضحة سلفا

عمليات مكافحة التمرد قد جتعل من الصعوبة فهم أن أي تصميم واضح للعملية ال يمكن تطويره من البداية. 

ويف الغالب يكون اخليار األفضل عندئذ هو إنشاء حلول تكرارية لكي يمكن فهم املشكلة عىل نحو أفضل. ويف 

خربات الفرقة األوىل ملشاة تصور اعل ذكي مع البيئة. وهذه احلالة، فإن هذه احللول التكرارية تسمح باستهالل تف

 هذا املوقف بجالء. 4لبحرية أثناء عملية حرية العراقا

 ٠(4حرية العراق)التصميم املتكرر أثناء عملية 

 رقة األوىل ملشاة البحرية تصميام مشاهبا(، استعملت الف4005 - 4002) 4أثناء عملية حرية العراق

دأ القائد العام (. وآنذاك ب٠٢04يف الفلبني )حوايل عام  أثناء العصيان املسلح املستخدمللتصميم 

سيصادفهم مشاة  نلسكان الذيمشاة البحرية األمريكية، بتقييم امن  ماتيسجيمس للحملة، اجلنرال 

 نطقة العمليات تقع يف غرب العراقالبحرية وجنود اجليش داخل منطقة عمليات الفرقة. وكانت م

التي عملت فيها  عن مناطق الشيعة اإلماميةألنبار، الذي خيتلف نوعا ما بتوزيعه الديموغرايف بإقليم ا

 .٠الفرقة أثناء عملية حرية العراق 

وعنارص النظام  ،سكان اإلقليم إىل ثالث جمموعات أساسية هي: العشائر اجلنرال ماتيس صنف 

واملقاتلني األجانب. وكانت العشائر تشكل املجموعة األساسية لالنتامء العرقي يف إقليم  ،السابق

 لتيوتنوع يف مراكز الزعامة ا ،األنبار الواقع يف غرب العراق. وتتميز هذه العشائر بتقسيامت داخلية

عالقات تتوزع بني الشيوخ والوجهاء. وكانت عنارص النظام السابق تشكل أقلية تشمل أفراد هلم 

موظفني حكوميني  هذا الصنفشخصية وسياسية وجتارية ومهنية مع حزب البعث. وشمل 

وعسكريني مهنيني يمتلكون املهارات الالزمة إلدارة مؤسسات احلكومة. ويف البداية مل يأملوا يف 

احلصول عىل الكثري من املكاسب من عراق ديمقراطي. أما املقاتلون األجانب فقد كانوا جمموعة 

 غرية وخطرية من املخربني اإلسالميني الذين ينتمون للعديد من الدول.ص

                                                           

تايل ملشاة الفريق جيمس ماتيس من سالح البحرية األمريكي، يف مقابلة شخصية مع العقيد دوجالس كينج من سالح البحرية األمريكي، قيادة التطوير الق - ٠

 .4002مارس -البحرية ، فرباير
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ولكي تنجح القوات األمريكية يف مهمتها، كان عليها أن تتعامل مع كل جمموعة من هذه املجموعات  

بمقاربة ُمتلفة داخل اإلطار العام للخطة الشاملة. وكام هو احلال يف أي جمتمع، كانت نسبة معينة من 

 تة عبارة عن عنارص إجرامية مما زاد من تعقيد التخطيط والتفاعل مع األوضاع. وتضمنكل جمموع

لعمليات  الشامل طاراإل يف هانيضمجرى تعنرصين رئيسني  يف للحل  ماتيس رؤية اجلنرال

 (.3 -2نظر شكل املعلومات.)ا

يف البداية للحكمة القائلة  قليل الدعم املوجه للتمرد. وطبقامتثل العنرص األول واجلهد الرئييس يف ت

، متثل اهلدف يف تأسيس بيئة حملية آمنة للسكان ال يوجد صديق أفضل وال عدو أسوأو، أحدا ال تؤذ

األصليني بحيث يتمكنون من متابعة أنشطتهم االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية، وحتقيق 

من تأسيس البيئة اآلمنة شن عمليات قتالية هجومية درجة معينة من احلياة املحلية الطبيعية. وقد تض

وتقديم املشورة الالزمة هلا. كام  ،عىل تدريب قوات أمن احلكومة الوليدة التشديدودفاعية كذلك، مع 

اشتمل كذلك عىل توفري فرص عمل ألهل املنطقة. فبكل بساطة، تقل احتامالت خضوع املواطن 

العراقي الذي له وظيفة للضغوط األيديولوجية أو االقتصادية التي قد تدفعه لدعم التمرد. وشملت 

وجهت وتشجيع احلوكمة. وُ  ،االقتصاديةوحتقيق التنمية  ،املهام األخرى تقديم اخلدمات األساسية

كل اجلهود لزيادة فرص التوظيف والعمل أكثر عىل تأسيس أوضاع طبيعية يف املنطقة. وباألساس فقد 

تطلب تقليل حجم الدعم الذي يتلقاه التمرد كسب دعم العشائر واحلفاظ عليه، وحتويل أو تغيري والء 

هم الفئة الرابحة وقد تم ُماطبتهم عىل  ملحايدوناعترب أكرب عدد ممكن من أعضاء النظام السابق. واُ 

  هذا األساس. 

الفاعلني السيئني، وهم توليفة من عنارص النظام السابق واملقاتلني  إزالةوتضمن العنرص الثاين 

عمليات قتالية هجومية هلزيمة أعضاء النظام  تذلذين ال يمكن حتييدهم. وهكذا فقد ُنفاألجانب ا

املهمة يف أن يرى بوضوح من مل يلق مرصعه منهم عبثية املقاومة ومن ثم  السابق العنيدين. ومتثلت

 ينبذون القتال كليا.

د كانت املهمة مبارشة بدرجة أما فيام يتعلق باملتطرفني صعبي املراس والذين لن يستسلموا أبدا، فق

لجهد الدعم ل الفاعلني السيئني إزالة قدميف تدمريهم بشكل كامل وهنائي. وهكذا فقد  ومتثلت أكرب،
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كان من الالزم إنجاز هذه مع ذلك، الرئييس للعملية عرب حتسني مستوى األمن يف البيئة املحلية. و

 ، لتجنب زيادة مستوى الدعم املقدم للتمرد عن غري قصد.ومتييزيةبطريقة منفصلة اإلزالة 

 

 2العراق حرية عملية في البحرية لمشاة األولى للفرقة العملياتي التصميم. 3 -4 شكل :3 توضيحي رسم

إن كال العنرصين السابق رشحهام اندرجا ضمن اإلطار الشامل لعمليات املعلومات. وُوظفت 

إجيايب للتأثري عىل إدراك السكان عمليات املعلومات سواء االستباقية منها أو الرد فعلية بشكل 

املحليني جلميع األعامل التي تقوم هبا قوات التحالف، مع القضاء عىل مصداقية املتمردين يف الوقت 

نفسه. وكانت هذه املهام صعبة بدرجة غري معقولة، وذلك لعدد من األسباب. فتارخييا كان الفساد 

يستثري االنتقاد احلاد من السكان جتاه أي حكومة تقوم  مسترشيا بني املوظفني احلكوميني العراقيني مما

بينهم. وباإلضافة إىل ذلك فإن عقودا من سوء وصف وسائل اإلعالم العربية ألفعال الواليات 

املتحدة قد غرس يف نفوس العرب انعداما للثقة بالدوافع األمريكية. وأكد حجم هذا االنتقاد وانعدام 

ستخدام عمليات املعلومات للتأثري عىل أي موقف. وعند متابعتها هلذه الثقة عىل األمهية البالغة ال

الرؤية للحل، واجهت الفرقة األوىل ملشاة البحرية عدوا متكيفا. فقد كان التواجد والتفاعل الدائمني 

لألمريكيني مع سكان املنطقة هيدد املتمردين وجيعلهم يقومون بعدد أكرب من عمليات العنف الرصيح 
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ق ُمتارة من حمافظة األنبار. وقد أسفر رد فعلهم عىل هذا النحو عن متكن الفرقة األوىل ملشاة يف مناط

ن التصميم الفرقة األوىل ملشاة البحرية من ضبط مزيج تقليل  البحرية من التعلم والتكيف. وقد مكَّ

بام يتناسب مع التحديات الطارئة يف البيئة املحلية.  زالة فاعيل السوءإو  نالدعم املوجه للمتمردي

وعىل مدار العملية كلها استمرت الفرقة األوىل ملشاة البحرية تتعلم وتتكيف مع رؤية احلل، مما وفر 

 دليال إرشاديا لتوجيه وتوحيد اجلهد.

 

 امللخص 

مكافحة التمرد. وهو املجال الذي . إن تصميم احلملة حيتمل أن يكون هو اجلانب األكثر أمهية من جوانب 2-4٨

إنام هو عملية حية. س التصميم بوظيفة ينبغي إنجازها، قد يكون فيه للقادة وهيئة األركان التأثري األكرب. ولي

علم والتكيف املستمرين، واإلدراك املتعاظم من جانب مكافحي التمرد للبيئة وجلميع عكس التوينبغي أن ت

الشخصيات الفاعلة فيها السيام املتمردين، والسكان املحليني، وحكومة الدولة املضيفة. وبالرغم من أن 

التصميم بأنه  التصميم يسبق التخطيط، فإنه يتواصل أثناء مجيع مراحل التخطيط واإلعداد والتنفيذ. ويتميز

ديناميكي. وبأن النمو الناتج عنه يف الفهم يتطلب تقييام متكامال وحوارا ثريا بني القادة عىل ُمتلف املستويات 

لتحديد مدى احلاجة إىل التكيف من جانب مجيع أفراد قوة مكافحة التمرد. وينبغي أن يعكس التصميم مقاربة 

بطريقة قابلة للتطبيق عىل املرحلة الراهنة للحملة. وينبغي أال تكون شاملة تعمل عرب اخلطوط املنطقية للعمليات 

هناك إال محلة واحدة، ومن ثم ينبغي أال يكون هناك إال تصميم واحد. وهذه احلملة الواحدة ينبغي أن جتمع كل 

تجزأ من التصميم والعمليات جزء ال يفاألطراف الفاعلة، مع تركيز خاص عىل املشاركني من الدولة املضيفة. 

إعادة  -التعلم -مما يوجد دورة مستمرة من )التصميم بالتعلم والتكيفمبدأ مكافحة التمرد الذي يقيض 

  التصميم( إلنجاز احلالة النهائية.
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. وال جيب عىل احلكومة أن تسمح تدرجييا املتمردينالقضاء عىل  )عرب اتباع مقاربة منهجية وضغط ثابت يمكن

لنفسها باالنجراف عن هذا املسار سواء جراء احلركات املضادة من جانب املتمردين أو بسبب انتقادات من 

 .٠(فال توجد طرق ُمترصة وال حيل، املحسوبني عليهايسعون وراء احللول السهلة والبسيطة من 

 سري روبريت ثومبسون 

 (.٠٢22)هزيمة التمرد الشيوعي: الدروس املستفادة من مااليو وفيتنام،  

بوصف املراحل  مكافحة التمرد، حيث يبدأ أواليناقش هذا الفصل املبادئ والتكتيكات الالزمة لتنفيذ عمليات 

واخلطوط املنطقية للعمليات التي يستطيع القادة استخدامها يف ختطيط إحدى  ،املختلفة لعملية مكافحة التمرد

تمرار تقييم عملية باس عربهامقاربات ملكافحة التمرد، والكيفية التي يتم  ثالثهذه العمليات، ثم يواصل مناقشة 

 مكافحة التمرد. تتم الفصل بوصف عملية حتديد األهداف املميتة وغري املميتة يف بيئةخُي مكافحة التمرد. و

 طبيعة عمليات مكافحة التمرد 

وشبه العسكرية، والسياسية،  ،. تتطلب عمليات مكافحة التمرد التطبيق املتزامن لألعامل العسكرية٠-5

واالقتصادية، والنفسية، واملدنية. وتعمل مكافحة التمرد عىل دعم واكساب املؤسسات املحلية الرشعية والقدرة 

ما تكون املشكالت السياسية  تصادية، والنظام العام، واألمن. فغالباعىل توفري اخلدمات األساسية، والفرص االق

. وبالتايل فإهنا تعيق احللول وغياب العدالة، ، واأليديولوجية، والتوترات االجتامعيةيف الثقافة متجذرةاخلطرية 

غري العنيفة. ويمكن للقوات العسكرية أن تفرض الطاعة وتؤمن املناطق اخلاضعة هلا، ومع ذلك فإهنا ال تستطيع 

ناجحة ملكافحة التمرد الوكاالت وتشمل اجلهود ال زمة القائمة.الزمة حلل األالسياسية السوية التبمفردها حتقيق 

. وهتاجم هذه اجلهود بشكل هادف قاعدة ألمريكية، والقوات متعددة اجلنسياتاملدنية، والقوات العسكرية ا

                                                           

(؛ أعيد الطبع مع متهيد بواسطة روبرت ٠٢22سري روبرت تومبسون، هزيمة التمرد الشيوعي: الدروس املستفادة من الاماليو وفيتنام )نيويورك: برجير،  - ٠

 .٠٩٠(، 4005بووي، سانت برتسبورج، فيالديلفيا: هيالر للنرش،

 تنفيذ عمليات مكافحة التمرد: الفصل اخلامس
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من مقاتليه فقط، وتعالج بصورة شاملة املشكالت اجلوهرية التي تعاين منها الدولة املضيفة. وجيب  التمرد بدال

ولية وا عىل عاتقهم يف هناية األمر مسئعىل قادة الدولة املضيفة أن يشاركوا بشكل هادف يف تلك اجلهود وأن حيمل

 القيادة.

 مرد:. توجد مخسة متطلبات شاملة لنجاح عمليات مكافحة الت5-4

   معا يضعواعىل القادة العسكريني التابعني للواليات املتحدة األمريكية وحكومة الدولة املضيفة أن 

 وتركيز جهودهم املتكاملة عىل تدعيم واستعادة رشعية احلكومة. ،هامجة اسرتاتيجية املتمردينخطة مل

   يتعني عىل قوات الدولة املضيفة وقوات مكافحة التمرد األخرى تأسيس سيطرة عىل واحدة أو أكثر من

املناطق التي ستعمل هبا. وجيب عىل قوات الدولة املضيفة أن تؤمن السكان بصفة مستمرة داخل هذه 

 املناطق.

  تقع حتت سيطرة املتمردين.  جيب بدء العمليات من مناطق قوة حكومة الدولة املضيفة ضد املناطق التي

وجيب عىل الدولة املضيفة أن حتافظ أو تستعيد السيطرة عىل املراكز ذات الكثافة السكانية العالية من 

 .، واحلفاظ عىل رشعيتهاأجل استقرار الوضع، وتأمني قاعدة دعم للحكومة

  وسيع عملياهتا من أجل استعادة السيطرة عىل مناطق التمرد تتطلب من حكومة الدولة املضيفة مد وت

لسيطرة قوية عىل املنطقة، فينبغي عندئذ القضاء عىل املتمردين  تأمني ودعم السكان. ويف حالة تأسيس

 اإلداري ممتد اجلذور. –جهازهم العسكري هناك باإلضافة إىل جهازهم السيايس 

  بقوة من أجل إنجاز ما ييل: كام يتعني استخدام عمليات املعلومات 

   بشكل إجيايب عىل إدراك رشعية وقدرات الدولة املضيفة.التأثري 

  .احلصول عىل الدعم املحيل واإلقليمي والدويل لعمليات مكافحة التمرد 

  .تسليط األضواء عىل العنف الذي يرتكبه املتمردون 

   شن محلة لفضح دعاية املتمردين، وإتاحة بديل أكثر إقناعا من أيديولوجية املتمردين ورسديتهم

 صصية.الق

. تتضمن عمليات مكافحة التمرد استخدام العمليات اهلجومية والدفاعية وعمليات االستقرار من أجل 5-3

توفري بيئة آمنة ومستقرة مطلوبة من أجل احلوكمة الفعالة، وتقديم اخلدمات الرضورية، وحتقيق التنمية 
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ث مراحل غامضة، يمكن تصورها عرب االقتصادية. ويتقدم تركيز عمليات مكافحة التمرد بصفة عامة عرب ثال

 تشبيهات طبية عىل النحو التايل:

  .وقف النزيف 

   التعايف والنقاهة. –رعاية املريض داخليا 

   االنتقال إىل الكفاية الذاتية. –رعاية املريض خارجيا 

وإعداد، وتنفيذ، ختطيط، )وفهم هذا التقدم وإدراك النضج النسبي للبيئة العملياتية أمر مهم من أجل إدارة 

 عمليات مكافحة التمرد. وهذه املعرفة تسمح للقادة بالتأكد من مدى مالئمة أنشطتهم للموقف احلايل. (وتقييم

o  :وقف النزيفاملرحلة األوىل 

 منها اهلدفف بصورة مبدئية، تشابه عمليات مكافحة التمرد اإلسعافات األولية الطارئة املقدمة للمريض. 5-2

تمردين، وهتيئة الظروف من أجل املزيد من املشاركة. وربام لدى امل روح املبادرةو الزخم هو محاية السكان، وكرس

ُتنفذ عمليات هجومية حمدودة، ولكن يتم استكامهلا بعمليات استقرار تركز عىل حفظ األمن املدين. وخالل هذه 

وإجراء  ،داء الستكامل الصورة العملياتية العامةاملرحلة، جُتمع املعلومات  الالزمة عن األصدقاء واألع

 طلعاتيف تشكيل البيئة املعلوماتية، والتي تشمل ت التمرد أيضا قوات مكافحة تبدأالتقديرات املبدئية األولية. كام 

  السكان املحليني.

o  :التعايف والنقاهة –للمريضالداخلية  الرعايةاملرحلة املتوسطة 

باجلهود الرامية ملساعدة املريض خالل فرتة النقاهة عىل املدى الطويل أو استعادة  . تتميز هذه املرحلة5-5

والتي تعني يف هذه احلالة حتقيق االستقرار. وتعمل قوات مكافحة التمرد حينئذ بكل قوة عرب مجيع  –الصحة

 اخلطوط املنطقية للعمليات.

واإلمكانات املحلية املتوطنة لدى حكومة الدولة املضيفة واهلدف من هذه املرحلة يتمثل يف تطوير وبناء القدرات 

وقوات األمن. وبمجرد توفري األمن املدين، يمتد الرتكيز ليشمل احلوكمة، وتقديم اخلدمات الرضورية، وتنشيط 

ني. التنمية االقتصادية. كام ُتطور وُتقوى العالقات مع النظراء يف الدولة املضيفة، وقوات األمن، والسكان املحلي

وتزيد هذه العالقات من تدفق االستخبارات البرشية ومجيع أنواع االستخبارات األخرى. وتسهل هذه 
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االستخبارات شن عمليات هجومية حمددة بالتعاون مع قوات أمن الدولة املضيفة.  كام توسع الدولة املضيفة من 

خلدمات األساسية، وحتقيق النجاح التدرجيي رشعيتها عرب توفري األمن، وزيادة مساحة احلوكمة الفعالة، وتقديم ا

 يف الوفاء بتطلعات السكان املحليني.

 

o  :التحرك نحو االكتفاء الذايت –العناية اخلارجية باملريضاملرحلة األخرية 

استخدام  من خالل. تتميز املرحلة الثالثة بتوسيع نطاق عمليات االستقرار عرب املناطق املتنازع عليها، 5-2

ولية عن عمليات مكافحة التمرد إىل قيادة نقل املسئ اهلدف الرئييس هلذه املرحلة يف ويتمثلقوات الدولة املضيفة. 

بدور أكثر دعام للدولة املضيفة عرب نقل  القوات متعددة اجلنسيات الدولة املضيفة. ويف هذه املرحلة، تقوم

د تظهر احلاجة إىل قوات التدخل الرسيع وقدرات اإلسناد الناري يف . كام قمناسبااملسئولية أينام ومتى كان ذلك 

بعض املناطق، ولكن معظم الوظائف عرب اخلطوط املنطقية للعمليات تقوم هبا قوات الدولة املضيفة مع مساعدة 

ملضيفة، . وكلام تزايدت القدرة األمنية واحلكومية واالقتصادية للدولة ااجلنسيات طفيفة من املستشارين متعددي

قلت احلاجة إىل املساعدة األجنبية. ويف هذه املرحلة، تؤسس الدولة املضيفة أو تعيد تأسيس األنظمة املطلوبة 

لتوفري حكومة فعالة ومستقرة تدعم حكم القانون. كام تؤمن احلكومة مواطنيها بصفة مستمرة، وتعمل عىل دعم 

تطلعات  وتلبيويمكن أن تدير  ،ليةاع التمرد بكل فوبناء رشعيتها من خالل احلوكمة الفعالة، وعزل عنارص

 سكان الدولة بالكامل.

 اخلطوط املنطقية لعمليات مكافحة التمرد 

. يستخدم القادة اخلطوط املنطقية للعمليات يف تصوير، ووصف، وتوجيه العمليات عندما تكون اإلشارة ٩-5

للعمليات مع طوط املنطقية اخل وتتامشى( . ٠ -5نظر الشكل رقم )ا. األمهية قوات العدو قليلةإىل املرجعية 

 طوط املنطقيةاخلالعمليات املتزامنة ضد األعداء الذي خيتبئون بني عامة السكان. وتوحد اخلطة املستندة عىل 

ضيفة وقوات الدولة امل ،متعددة اجلنسياتوالقوات اجلهود التي تبذهلا القوات املشرتكة، والوكاالت،  للعمليات

تصنيف متخيل تعمل عربه حكومة  للعمليات طوط املنطقيةاخلوتوجهها نحو غرض مشرتك. ويمثل كل خط من 

الدولة املضيفة وقائد قوات مكافحة التمرد عىل مهامجة اسرتاتيجية املتمردين، وتأسيس رشعية حكومة الدولة 
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ة ومرتابطة. ويتطلب اإلنجاز الناجح للحالة لعمليات متشابكل املنطقية طوطاخلاملضيفة. وجتدر اإلشارة إىل أن 

 النهائية التنسيق الدقيق لكل اإلجراءات املتخذة عرب مجيع اخلطوط املنطقية األخرى للعمليات.

 

التقدم عرب كل خط يساهم يف يدعم النجاح يف اخلطوط األخرى. ف . إن النجاح يف أي خط من هذه اخلطوط٨-5

االستقرار من خالل اعرتاف عامة السكان برشعية حكومة  ويتدعملدولة املضيفة. با توفري بيئة مستقرة وآمنة

ألسباب اجلذرية للتمرد. وال توجد قائمة التدرجيي ل تقليصالو ،التقدموالدولة املضيفة، وبتحسن احلوكمة، 

فهمهم  ند إىلتستمعينة هبذه اخلطوط يمكن تطبيقها يف مجيع احلاالت. ويعمل القادة عىل اختيار خطوط معينة 

لطبيعة التمرد وما جيب عىل قوة مكافحة التمرد القيام به ملواجهته. ويعني القادة اخلطوط املنطقية للعمليات التي 

 تكفل أفضل تركيز جلهود مكافحة التمرد ضد اسرتاتيجية املتمردين التخريبية.
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ن العمليات التي جتري مّ مليات. وُتَض عاخلطوط املنطقية لل . يمكن أن يستخدم القادة عىل كافة املستويات٢-5

ومع ذلك فإن العمليات  ،عىل أدنى مستوى داخل تصميم املستوى العمليايت األعىل، واخلطوط املنطقية للعمليات

 التي تتم عىل أدنى مستوى ُتنفذ اعتامدا عىل البيئة العملياتية بمنطقة العمليات التابعة لكل وحدة.

صف تصميم عملية ة للعمليات، تمنطقي وطخط يف شكل ايعرب عنه لحلل ورؤيته القائد، غرض. إن ٠0-5

عىل مزامنة األنشطة عرب كل اخلطوط املنطقية للعمليات من أجل  وهيئات أركاهنممكافحة التمرد. ويعمل القادة 

 هوم.ع اخلطوط املنطقية للعمليات يف وضع هنائي حمدد بشكل جيد ومفيتوحيد اجلهود. وهذه املقاربة تضمن جتم

عند  . ترتبط اخلطوط املنطقية للعمليات بصورة مبارشة ببعضها البعض. كام أهنا تتصل باألهداف التي٠٠-5

تدعم إنجاز الغايات املرسومة. وتستخدم عادة العمليات املصممة عرب اخلطوط املنطقية للعمليات ي حتققها

ويلة األجل. و تدمج هذه العمليات آثار جدوال زمنيا موسعا مدفوعا باألحداث مع أهداف قصرية ومتوسطة وط

العمليات طويلة األجل مثل تعطيل البنية التحتية للمتمردين، مع أحداث دورية وقصرية األجل، مثل عمليات 

 (4 -5وشن اهلجامت ضد قواعد املتمردين. )أنظر الشكل رقم  ،مجع القاممة بصفة دورية
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 اخلاصة باخلطوط املنطقية للعمليات: مثال عن األهداف والغايات 4 -5الشكل رقم 
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. حيدد القادة أي اخلطوط املنطقية للعمليات يلزم تطبيقها عىل منطقة العمليات اخلاصة هبم وكيفية اتصاهلا ٠4-5

القادة عمليات هجومية ودفاعية من أجل تشكيل درع يمكن  ينفذودعمها لبعضها البعض. فعىل سبيل املثال، قد 

إنجاز وحتقيق أهداف العمليات القتالية/ فت االستقرار املتزامنة بيئة آمنة للسكان. من خلفه أن توفر عمليا

وعمليات األمن املدين هييئ الظروف املطلوبة لتوفري اخلدمات األساسية، وأهداف التنمية االقتصادية. ومتى 

ل واملوظفون للبحث عن أدرك عامة السكان أن البيئة آمنة بصورة كافية لرتك عائالهتم باملنزل، فسيسعى العام

وظيفة أو القيام بأي نشاط اقتصادي عام. كام تعمل املشاركة الشعبية يف مظاهر احلياة املدنية واالقتصادية عىل 

تسهيل توفري اخلدمات األساسية وإحداث تطوير أكرب للنشاط االقتصادي. وبمرور الزمن تعمل هذه األنشطة 

من اخلارج من أجل املزيد من التنمية. وخياطر إمهال حتقيق األهداف عىل إقامة بيئة جاذبة لرؤوس األموال 

اخلاصة بخط واحد من هذه اخلطوط بخلق نقاط ضعف يف اخلطوط األخرى، يمكن أن يستغلها املتمردون. 

 وربط ذلك ببعضه البعض. ،ويتطلب حتقيق الغايات املطلوبة النجاح عرب كل اخلطوط

خيوط  شبهلعمليات بالنسبة للعملية الكلية تقة بني مجيع اخلطوط املنطقية ل. جتدر اإلشارة إىل أن العال٠3-5

عرب هذا اخلط ال  ُتنفذ. والعمليات التي يعترب خيطا منفصال (. فكل خط3 -5نظر الشكل رقم احلبل الواحد. )ا

إن احلبل القوي يمكنها أن حتقق أو تنجز مجيع األهداف املطلوبة للنجاح يف عملية مكافحة التمرد، ومع ذلك ف

التي تدعم  تيوجد عندما ُتنسج مجيع اخليوط معا. وُيقوى اجلهد الكيل ملكافحة التمرد عرب عمليات املعلوما

وتعزز العمليات اجلارية عرب اخلطوط  املنطقية للعمليات من خالل تسليط األضواء عىل النجاحات املتحققة يف 

 كل خط.

 

 للعمليات املرتابطةوخطوط املنطقية لل القويتأثري ال .3 -5الشكل رقم 
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. تساعد اخلطوط املنطقية للعمليات القادة يف حتديد املهام، وتعيني الواجبات، وختصيص املوارد، وتقييم ٠2-5

واخلطوط األخرى التي تشكل البيئة العملياتية  ،العمليات. وحيدد القادة اخلطوط املنطقية التي حتسم العمليات

من أجل ضامن نجاح العملية. هذا الرتتيب لألولويات عادة ما يتغري عندما ختلق عمليات مكافحة التمرد نقاط 

أو يضبط املتمردون أنشطتهم، أو عندما تتغري البيئة. ومن هذا املنطلق، يكيف القادة  ضعف لدى حركة التمرد،

إىل حتقيق استقرار أكرب  بالنسبة  للحالة اإلمجالية للبيئة. ويشري التمرد، ولكن أيضافقط جتاه حالة عملياهتم ليس 

 وصول إىل الوضع النهائي.يف الالتقدم 

عىل اخلطوط املنطقية للعمليات، والتي تدعم بعضها البعض بشكل  العمليات املصممة جيدا. تعتمد ٠5-5

اخلطوط املنطقية للعمليات املتشاهبة بني  تولدامت املتقاربة. فعىل سبيل املثال، متبادل عىل كافة املستويات والتنظي

تكميلية، بينام تعزز اإلنجازات عىل مستوى اللواء حتقيق أهداف الفرقة. وتستخدم  تأثرياتجمموعات قتال اللواء 

كان وتتاح موارد الوحدة هذه اخلطوط بصفة عادية عىل مستوى اللواء واملستويات األعىل، حيث يوجد طاقم األر

الالزمة الستخدامها، ومع ذلك، تستطيع الكتائب استخدام هذه اخلطوط. وقد يتوقع القادة عىل املستويات 

 لعملياهتم وفقا هلذه املصطلحات. املختلفة من مرؤوسيهم أن يقدموا رشحا

التي تتعلق بأفضل طريقة حتقق  عىل القادة عىل مجيع املستويات اختيار اخلطوط املنطقية للعملياتجيب . ٠2-5

القائمة التالية للخطوط املنطقية املحتملة للعمليات ليست إن و القائد. لغرض طبقاالوضع النهائي املطلوب 

 لقادة أرضية للبدء:ل توفرشاملة، ورغم ذلك، فإهنا 

  .تنفيذ عمليات معلوماتية 

  .تنفيذ عمليات قتالية/ وعمليات أمن مدين 

  .تدريب وتوظيف قوات أمن الدولة املضيفة 

  .تأسيس أو استعادة اخلدمات األساسية 

  .دعم تطوير حوكمة أفضل 

  .دعم التنمية االقتصادية 
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 ٠أمهية خطوط العمليات املتعددة يف مكافحة التمرد

شيك  -. فهزيمة كايللعمليات طوط املنطقية املتعددةاخلتبني احلرب األهلية الصينية أمهية متابعة وربط 

األمن بشكل مناسب، واحلوكمة اجليدة، وحكم القانون، واخلدمات  يف توفرينتجت عن فشله  ٠٢2٢عام 

 األساسية واالستقرار االقتصادي. فالفشل يف كل مما سبق قوض موضع احلكومة يف األمور األخرى.

 األمن والدفاع عن املراكز شيك اسرتاتيجية لتوفري -، تبنى تشيانج كاي٠٢25ففي الصني خالل عام 

الاملية والصناعية الساحلية ضد حركة التمرد الشيوعية التي قادها آنذاك ماو تيس تونج. ومثلت هذه 

املناطق قلب املناطق الداعمة للحكومة الصينية قبل اندالع احلرب. وبرغم وجود خطة منطقية، فقد عانت 

انت معظم اإلدارة والقوات العسكرية بجمهورية الصني ثناء التطبيق. فقد كأ كثرياهذه االسرتاتيجية 

 الشعبية فاسدة. ومل توفر أبدا حوكمة جيدة أو األمن فضال عن اخلدمات األساسية.

عىل قوات أمراء احلروب، التي  تعتمدامن اجلنود،  احلكومة، بسبب عدم توافر عدد كافعالوة عىل أن 

التي قاموا هبا قوضت رشعية احلكومة والدعم الشعبي املوجه هلا  تفتقر إىل الكفاءة والنظام. كام أن األعامل

هبذه املناطق الرئيسية، والتي كانت حيوية من أجل جتديد دماء احلكومة. وباملثل فعندما حاولت القوات 

احلكومية أن تعيد تنظيم وجودها يف القرى الصينية، عمل ذلك التحرك غري املنظم جتاه اجلامهري القروية 

قويض رشعية احلكومة الصينية. وبسبب هذه األفعال، مل تتمكن قوات تشيانج من تأمني أو توسيع عىل ت

 القاعدة الداعمة هلا.

. كام أن قوضت رشعيتهاونتيجة لام سبق، كان هناك نقص متزايد يف الدعم الامدي والسيايس للحكومة التي 

جانب مسئوليها وقواهتا إىل جانب انتشار  عجز احلكومة عن تطبيق االلتزام األخالقي بحكم القانون من

الفساد عىل نطاق واسع، واالهنيار االقتصادي، ساعد عىل إبعاد املاليني من فئة املؤيدين إىل فئة الوسط 

املتذبذب. وعندما أطاحت الفوىض االقتصادية بقدرة أي حكومة عىل متويل اجلهود املناسبة والسائغة، 

 .حمتوما أمرااحلزب الشيوعي الصيني  قاده الذيالتمرد  انتصارأصبح 

تلو األخرى، عمل اهنيار املعنويات عىل تعظيم أثر النقص الذي لوحظ يف  املرةومع تكرر هزيمة احلكومة 

                                                           

 .٠٠٩ - ٩٩(، ص ٠٢٢٨تانج )لندن: فرانك كاس، : مكافحة الثورة يف الصني. وانج شينج والكومين��توماس ماركس - ٠
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بفقدان الدعم داخل  اهزيمة تشيانج يف منشوريا، عىل وجه اخلصوص، شعور وخلقتاجلانب الامدي. 

 أيضااألغذية، وعمل  الصني، األمر الذي بدوره سبب خلال اقتصاديا نتيجة ارتفاع معدل تضخم أسعار

عىل بذر اخلالف والشقاق بني حلفاء احلكومة. وبمجرد أن فقد النظام السلطة املعنوية، تقلصت قدرة 

أسطوري، ولكنه قوي للغاية عىل  احلكومة عىل احلكم. وعملت مجيع هذه العوامل عىل خلق انطباع

فشل قادة  وضخمبحكم التاريخ.   حتميااملستوى النفيس بأن نجاح احلزب الشيوعي الصيني صار 

مجهورية الصني الشعبية يف الوفاء بمتطلبات اخلطوط  املنطقية للعمليات مثل احلوكمة اجليدة، والتنمية 

ها عىل مغادرة األرايض وأجربضعفها العسكرية، مواطن  ، مناالقتصادية، وتوفري اخلدمات األساسية

 الربية الصينية الرئيسية.

 

استخدامها بكل بساطة. ويمكن عدم ، أو تغيريها متاما. يمكن تعديل هذه اخلطوط، أو إعادة تسميتها أو ٠٩-5

أحدها إىل خطوط أن جيمع القادة بني اثنني أو أكثر من هذه اخلطوط املنطقية للعمليات املنصوص عليها أو تقسيم 

من  يف مجيع اخلطوط، ومع ذلك، ربام يوظف القادة عددا تكامل عمليات املعلوماتمتعددة. فعىل سبيل املثال، ت

إذا لزم األمر من أجل وصف أهدافهم بصورة أفضل. وباملثل، يمكن  اخلطوط املنفصلة لعمليات املعلومات

 وعمليات األمن املدين. ،تعيني خطوط منفصلة للعمليات القتالية القادة لبعض

ينبغي أن ُتستخدم اخلطوط املنطقية للعمليات لعزل املتمردين عن السكان، ومعاجلة وتصحيح األسباب  ٠٨-5

اجلذرية للتمرد، وخلق أو تدعيم األنظمة االجتامعية املطلوبة لتعزيز رشعية حكومة الدولة املضيفة. وتتناول 

مليات مكافحة التمرد. وقد يكون خط النقاط التالية ستة خطوط منطقية للعمليات يشيع استخدامها يف ع

متتزج عرب كافة اخلطوط املنطقية  ذلك، فإن عمليات املعلوماتمن أمهها عىل اإلطالق. ومع  عمليات املعلومات

 للعمليات، وتشكل البيئة املعلوماتية التي جيري عربها تنفيذ عمليات مكافحة التمرد. 

o إدارة عمليات املعلومات 

يف أغلب األحيان من اخلطوط احلاسمة.  املعلومات لعمليات املنطقية لعمليات. قد تكون خطوط ا٠٢-5

مسامهات كبرية يف هتيئة الظروف لتحقيق النجاح اخلاص  املعلوماتعمليات  وبتشكيل بيئة املعلومات، تقدم
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ليات عم لالطالع عىل عقيدة ٠3 -3ودليل امليدان ، ٠3 -3بجميع اخلطوط األخرى. )انظر النرشة املشرتكة 

 عنارص مل ُتناقش هنا(. تشمل عمليات املعلومات . إذاملعلومات

تتمكن عمليات وباإلعالن عن سياسات احلكومة، وحقيقة املوقف الفعيل، وإنجازات قوات مكافحة التمرد، س

 االدعاءاتوكافة  ية للمتمردينمحلة الدعاية اإلعالم بطال مفعولإبالتزامن مع الشئون العامة من املعلومات 

 املزيفة التي يروجوهنا. وتشمل التصنيفات الرئيسية لعمليات املعلومات ما ييل:

   َمن داخل عملية االتصاالت ّض التأكد من أن عمليات املعلومات تتزامن عىل كافة املستويات، وُتت

 االسرتاتيجية بني الوكاالت.

   والدورات اإلخبارية املتنوعة، )عىل الصعيد املحيل، واإلقليمي، والدويل(،  اجلمهور املستهدفحتديد

 .إليه وكيفية توصيل رسالة حكومة الدولة املضيفة

  اخلاصة بالسكان املحليني وفقا لام يمكن لقوات مكافحة التمرد حتقيقه. إدارة التطلعات 

   تطوير مواضيع مشرتكة ومتعددة املستويات تعتمد عىل سياسات حكومة الدولة املضيفة، وأهداف

 ق معها. وحتافظ عىل وحدة الرسالة.وتتس ،العمليات

  للعمليات. األخرى ودمج أنشطة كافة اخلطوط املنطقية ،للبيئة املعلوماتية تنسيق وتقديم تقييم شامل 

  فكل جندي وعنرص مشاة بحرية ُيعد جزءا ال  –أن األفعال تتحدث بصوت أعىل من األقوال  تذكر دائام

يتجزأ من اتصاالت عمليات املعلومات. وُتنفذ عمليات املعلومات كل يوم من خالل األفعال الصارمة 

 والعادلة واالحرتافية واملتيقظة من جانب اجلنود ومشاة البحرية يف الشوارع وسط عامة السكان.

   تساعد يف احلفاظ عىل رشعية حكومة الدولة املضيفة.الشفافية التي  وإدامةالعمل عىل إقامة 

وكافة العمليات التي جتري عرب اخلطوط  عمليات املعلومات هيئات األركان بنيضباط . يزامن القادة و5-40

م عرب رفع التقارير، وتقدعامة السكان  تطلعاتاألخرى املنطقية للعمليات. وتعالج عمليات املعلومات وتدير 

عمليات  ألنشطة حكومة الدولة املضيفة وقوات مكافحة التمرد. وعندما ُتستخدم بفاعلية، تعالج اوافي ارشح

( ٠ -5نظر اجلدول رقم . )ااألسباب الرئيسية واجلذرية التي يستخدمها املتمردون الكتساب الدعم املعلومات

 .عمليات املعلومات والذي يدرج االعتبارات الالزمة لتطوير خط
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عمليات  لتعالج ُماوف السكان يف مناطق حمددة. وجيب أن تطلع عمليات املعلوماتممت ُص  .5-4٠

والتحسينات التي تشمل االنجازات عىل الصعيد  ،عامة السكان عىل املرشوعات الناجحة املقامة املعلومات

ل الشعبي لرشعية األمني، والبنية التحتية، واخلدمات األساسية، والتنمية االقتصادية. فهذه الدعاية تعزز القبو

 حكومة الدولة املضيفة.

ال  –واألعاملالفعالة موضوعات متناسقة تعتمد عىل السياسة، واحلقائق، عمليات املعلومات  . تستخدم5-44

. وينبغي تدعيم هذه املوضوعات تتعرض لإلجهاضعىل االدعاءات أو اخلطط املستقبلية، ألن هذه األخرية قد 

خلطوط املنطقية للعمليات. فتقديم ادعاءات غري مؤكدة قد يقوض مصداقية عرب األفعال عىل مستوى كل ا

عمدا  التزامها ورشعية حكومة الدولة املضيفة عىل األجل الطويل. وينبغي عىل قوات مكافحة التمرد أال تعلن

الوفاء به، جيب ثار السلبية النامجة عن أي وعد مل يتم أجل احلد من اآلمتامه. ومع ذلك، فمن ال يمكنها إ بإجراء

قبل أن يتمكن املتمردون من  هبذه التطلعات عىل قوات مكافحة التمرد أن تعالج علنا أسباب عدم وفائها

 االستفادة من ذلك.

. املوضوعات اخلاصة بالقيادة والرسائل املبنية عىل السياسة ينبغي أن ُتوزع يف احلال أو بأرسع وقت ممكن 5-43

فالراديو، والتليفزيون، والصحف، والنرشات، واللوحات، واالنرتنت  ،م املتاحةباستخدام كافة وسائل اإلعال

تعد وسائل مفيدة للنرش. كام جيب استطالع اآلراء وإجراء التحليل لتحديد أي وسيط يسمح بأوسع نطاق لنرش 

 هذه املوضوعات عىل اجلامهري املستهدفة عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والوطني والدويل.

إذ يطلقون محلة دعائية تدعم أهدافهم. وربام تشتمل دعاية املتمردين عىل  ،ال يتقيد املتمردون باحلقيقة .5-42

، كلام تغريت البيئة املحيطة، يغري املتمردون رسالتهم من تارخيياالكذب، واخلديعة، واختالق األسباب املزيفة. و

االنتباه إىل دعاية املتمردين  ت املعلوماتعملياأجل معاجلة موضوعات تكسبهم الدعم. وينبغي أن تلفت 

املدى  كل من جتاه نوايا املتمردين عىل اواألكاذيب املوجهة إىل السكان املحليني. فالقيام بذلك خيلق شكوك

 داعمي التمرد. بني اجلامهري التي ليست لدهيا انتامءات معينة أو بني أكان ذلك الطويل، سواءاملدى القصري و
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 اعتبارات تطوير خط عمليات املعلومات. ٠ -5اجلدول رقم 

ف السياسة. فعىل سبيل تص ، وهيحمددة هلا معانإذ  –فالكلامت مهمة  ،اختيار الكلامت املستخدمة بعناية •

، بينام قد يلقى املقاومةاملثال، هل قوات مكافحة التمرد قوات حترير أم احتالل؟ فاملحتلون يستثريون 

املحررون الرتحيب لفرتة من الزمن. كام يمكن التأثري يف اجلنود ومشاة البحرية بنفس القدر. ففي أي نزاع قد 

للنهج وتربك الطبيعة احلرجة  ،تصوراتالتؤثر عىل  ميدان املعركةينشأ بني الناس، فإن مصطلحات مثل 

يف طريقها إىل أن أو أهنا  ميدان معركةاعتبار منطقة العمليات  وأ. فيجب االمتناع عن اإلشارة إىل تزامنامل

  تصري كذلك.

وحتديد األعامل  .سمعة التمرد تشويهاإلرهاب، من أجل  همنرش ما يقوم به املتمردون من عنف واستخدام •

 الرببرية التي يقوم هبا املتطرفون، وجتاهل املتمردين للخسائر املدنية.

السكان أهنا أخطاء( يف احلال. ورشح هذه األخطاء واألعامل ى االعرتاف باألخطاء )أو األفعال التي ير •

وهذا يشمل األخطاء التي ارتكبتها القوات العسكرية األمريكية. ومع ذلك ال حتاول  –بالكامل قدر اإلمكان 

ك شجع مسئويل الدولة املضيفة عىل من ذل بدالأن ترشح األعامل التي تقوم هبا حكومة الدولة املضيفة. و

فاالستقامة تناول مثل تلك املعلومات بأنفسهم. فهم يعرفون التبعات الثقافية ألفعاهلم بشكل أفضل، 

 بناء الرشعية. ستساعد عىل

عىل النجاحات التي حتققها حكومة الدولة املضيفة وقوات مكافحة التمرد.  بشكل فوريتسليط األضواء  •

انتظارا ملعرفة كل  وجيب عدم التأخر يف اإلعالن. ابية تفرض نفسها وترتك صدى لدى الناسفالنتائج اإلجي

طنني بأعامل قوات مكافحة التمرد وأسباب قيامها بذلك. االنتائج. وإقامة اتصاالت أولية يف احلال لتعريف املو

 دورة األخبار.يف  وحيدث خلال األخبار قديمة والتأخر عن اإلعالن جيعل

رواية املتمردين  يساهم يف انتشاراالستجابة الرسيعة لدعاية املتمردين. فالتأخر عن ذلك يمكن أن  •

. وهذا االعتبار قد يتطلب إعطاء املزيد من تقييامت املعلومات واملسئوليات للقادة والتجاوب معهالألحداث 

 عىل املستوى األقل.

عادة ما يتوقع عامة السكان الكثري والكثري يف وقت قريب، وعندما تتباطأ حكومة فالسكان.  تطلعاتتشكيل  •
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، يصبح السكان بسهولة وربام بصورة غري عادلة أكثر الوفاء بذلكالدولة املضيفة أو قوة مكافحة التمرد يف 

 عرضة للغضب.

النشاط يف البداية يسبب هم، حتى ولو ظهر أن هذا وشكاوافرصة للتعبري عن آرائهم  عامة السكانإعطاء  •

مشاحنات. فمثل هذه الفرص تعد يف غاية األمهية لكل من الفعاليات السياسية الرسمية وغري الرسمية، 

 الراجعةتطوير آليات للتغذية و)حيث حتتك احلكومة باملواطنني بصورة مبارشة(.  وللقضايا املحلية

 حتياجات وتصحيح التصورات.باملعلومات من السكان إىل احلكومة املحلية لتحديد اال

احلفاظ عىل تواصل اجلنود ومشاة البحرية مع السكان. فتنفيذ الدوريات يسهل عىل اجلنود ومشاة البحرية  •

االختالط باملواطنني. وكلام تعرف عامة السكان وقوات مكافحة التمرد عىل بعضهم البعض بشكل أفضل، 

 احلصول عىل املعلومات االستخبارية.تنشأ قنوات اتصال مزدوجة تبني الثقة، وتسهل س

عىل املواطنني عىل األصعدة املحلية واإلقليمية والوطنية.  املؤثرين الزعامءإجراء تقييامت مستمرة، وحتديد  •

 لدى السكان بدقة كبرية قدر املستطاع.ذات الصلة وحتديد خطوط الوالء 

طرق معاملتهم. وتنظيم جوالت لقادة الدولة املضيفة لرؤية  واإلعالن عنمعاملة املعتقلني بصورة مهنية،  •

وتناول نفس الطعام الذي يتناوله  ،أماكن االحتجاز. ودراسة إمكانية السامح هلم بالتحدث إىل املعتقلني

حكومة الدولة املضيفة يف زيارة مرافق االعتقال،  عن أي ممثلنياملعتقلون. أما إذا رغبت أي جهة إخبارية أو 

ورشح كافة  ،قدر اإلمكان بالدخول إىل كل األماكن. مع تقديم جولة إرشادية هلمني السامح هلم يتعف

 اإلجراءات املتخذة داخل املكان.

دراسة إمكانية تشجيع قادة الدولة املضيفة عىل إقامة منتدي لبدء حمادثات أولية مع املعارضة. وهذا بطبيعة  •

. إنام هي حماولة لفتح الباب للتفاهم املشرتك. وربام ال توجد أرضية التفاوض مع اإلرهابينياحلال ال يعني 

 ةمكافحالقائمون عىل ال يتحقق يشء بصورة حمددة أو مبارشة من احلوار. ومع ذلك فإذا حتدث  وأمشرتكة، 

يستخدمون مقاربة إجيابية وربام يتعلمون بعض األشياء املفيدة. ويف حالة ما إذا ، فسمع أعدائهم املتمردين

كانت الدولة املضيفة رافضة للتواصل مع املتمردين، فقد يلزم أن تبدأ عنارص أخرى من قوات مكافحة التمرد 

 للمتمردين.وتوضيح هذا املوقف  ،نحن ندرك لامذا تقاتلون نظر يف تبني مقاربةالويف التواصل معهم. 
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 أخرى لتحقيق ما يريدونه. وأن هناك طرقا العمل عىل إقناع قادة املتمردين بأن وقت املقاومة قد وىل، •

ثم  ،حتويل طلبات املتمردين عىل املتمردين أنفسهم. ودراسة املشكالت املتنازع عليها بصورة موضوعية •

العمل مع قادة الدولة املضيفة حلل هذه املشاكل قدر اإلمكان. وتصوير أي نجاح عىل أنه عالمة عىل 

 االستجابة والتحسن.

 تصوير قوات مكافحة التمرد عىل أهنا قوية، ومثابرة، وترغب يف مساعدة السكان أثناء املشاكل احلارضة. •

ائل وقصص رسدية مضادة لدحض أيديولوجية رسائل أو رسديات املتمردين. وتطوير رس اكتشاف •

املتمردين، وفهم الثقافة املحلية جيدا للتمكن من فعل ذلك. ويمكن ملوظفي الدولة املضيفة أن يلعبوا دورا 

 رئيسيا يف تنفيذ ذلك.

نقل األخبار. واملعيار الذي ينبغي أن يقاس به دور  تتمثل يفتذكر دوما أن مسئولية وسائل اإلعالم  •

، ال إذا والتوصيف السليم لالجتاهات الشاملةالسياق، كملها توفري الدقة التي ي يتمثل يفاملؤسسات اإلعالمية 

ما كانت هذه املؤسسات تصور أعامل قوات مكافحة التمرد، وقوات الدولة املضيفة، ومسئويل الدولة املضيفة 

 ايب أو سلبي.بشكل إجي

 عقد لقاءات يف املدينة لتقييم وحتديد املناطق التي يمكن لقوات مكافحة التمرد أن حتسن هبا األوضاع. •

عندما يتبع املتمردون أيديولوجية تستند عىل التطرف الديني، فينبغي أن تشجع عمليات املعلومات وتقوي  •

املجتمعية املعتدلة. والبد أن جتسد موضوعات القيادة صورة تتمتع باملصداقية واجلاذبية التي  عنارصوحتمي ال

تنسجم مع الثقافة املحلية. ويف نفس الوقت جيب عىل القادة جتنب التدخل يف الشئون الدينية الداخلية 

 للمجتمع.

 

ون هناك انقسامات سياسية واجتامعية ألنشطة املعلوماتية، وباألخص عندما تكأمر مطلوب ل. إن احلياد 5-45

وطائفية يف الدولة املضيفة. وجيب عىل قوات مكافحة التمرد جتنب االنحياز ألي طرف قدر اإلمكان. فأي حماباة 

 وحتول قوات مكافحة التمرد إىل أهداف مفضلة للعنف الطائفي. ،متصورة قد تفاقم النزاع األهيل
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ارش يف احلوار مع وسائل اإلعالم ويوصلون املواضيع والرسائل اخلاصة . يدخل القادة الفعالون بشكل مب5-42

بالقيادة بصورة شخصية. فاالنتشار العاملي لتكنولوجيا االتصال املعقدة يعني أن التغطية اإلعالمية تؤثر وبصورة 

عسكرية عىل جوهرية عىل عمليات مكافحة التمرد عىل كافة املستويات. وتوثر التغطية اإلعالمية املدنية وال

وعىل مجهور الدولة املضيفة، والواليات املتحدة األمريكية، واملجتمع الدويل. كام  ،تصورات القادة السياسيني

اجلامهري الرئيسية حيال قوات مكافحة التمرد وعملياهتا والتمرد نظرة تؤثر وسائل اإلعالم بصورة مبارشة عىل 

  املتمردين ومكافحيهم، تستخدم باستمرار وسائل اإلعالم.املناهض هلا. ويوجد هذا الوضع حرب تصورات بني

لقاءات  عربوبصورة مبارشة مع عامة السكان املحليني وأصحاب املصالح  غالبا . يتداخل القادة الفعالني5-4٩

لوجه، وعرب اجتامعات يف املدن، ومن خالل املناسبات املجتمعية إللقاء الضوء عىل التحسينات  وجها ُتعقد

ضافية لتقييم آثار جهودهم، إ فرصااملجتمعية التي قامت هبا قوات مكافحة التمرد. هذا التداخل يوفر للقادة 

يف مركز  غالبا وجيري ذلك. ويعالج القضايا واالهتاممات املشرتكة، ويبدد املعلومات اخلاطئة بشكل شخيص

 العسكرية. –العمليات املدنية 

عمليات الشئون اإلعالمية/ العامة الفعالة  وُتعد. ُتعد وسائل اإلعالم جزءا ال يتجزأ من البيئة املعلوماتية. 5-4٨

مكن يإذ إنجاح العمليات العسكرية. وختضع مجيع جوانب العمليات العسكرية للفحص الفوري. أمرا حيويا يف 

ُمتلف املواقف  املعرب عنها بوضوحأن توضح املوضوعات والرسائل املخططة بعناية واملنسقة بصورة مناسبة و

ومعنويات قوات مكافحة التمرد، ويعزز إرادة  فاعليةالغامضة. كام أن التجسيد الواضح والدقيق يمكن أن حيسن 

ة. وإن الرسائل الصحيحة يمكن أن تقلل من الشعب األمريكي، ويزيد الدعم الشعبي حلكومة الدولة املضيف

وعدم اليقني وأي عوامل أخرى يمكن أن تسبب كوارث  ،واالرتباك ،واالنحرافات ،حجم املعلومات املزيفة

عامة وتقوض من جهود مكافحة التمرد. وإن املعلومات البناءة والتي تتميز بالشفافية تعزز فهم ودعم العمليات 

 املتواصلة ضد التمرد.

. هناك عدة طرق للعمل مع وسائل اإلعالم لتسهيل تدفق املعلومات بصورة دقيقة ويف وقت مناسب، 5-4٢

 وتشمل ما ييل:

  املدجمة. وسائل اإلعالم 

  .املؤمترات الصحفية 
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  .استخدام املوارد 

   عالمية.اإلنافذ من املشبكة 

وجهات نظر اجلنود ومشاة البحرية عن العمليات اجلارية يف جتربة و املدجمةممثلو وسائل اإلعالم  يشايع .5-30

فمندويب  ،من ثم ينبغي دمج ممثيل الوسائل اإلعالمية ألطول فرتة ممكنة من الناحية العمليةوبيئة مكافحة التمرد. 

رية. أكثر استعدادا لتقديم تقارير مطلعة ومستن ألسابيع يكونون الوسائل اإلعالمية الذين يشرتكون مع القوات

من أسابيع ال جيعلهم قادرين عىل اكتساب الفهم احلقيقي لسياق  عالم أليام بدالدمج مندويب وسائل اإلو

العمليات. هذا التواجد القصري قد يؤدي عن غري قصد إىل تقديم معلومات مضللة. ومن ثم جيب أن تتاح 

 هؤالء الشباب دائامميدان املعركة. ويقوم لوسائل اإلعالم احلرية الكافية للتحدث مع اجلنود وجنود البحرية يف 

مشاركة  سيتمكنون منعريض. وعرب إتاحة الفرصة هلم، الجمهور لبعمل رائع يف توضيح كافة القضايا اهلامة ل

 شجاعتهم والشعور باهلدف مع الشعب األمريكي والعامل.

الشفافية للناس األكثر تأثرا بجهود . ربام يعقد القادة مؤمترات صحفية أسبوعية لرشح العمليات، وتوفري 5-3٠

مكافحة التمرد. ونظريا جيب أن حترض تلك املؤمترات وسائل إعالم الدولة املضيفة، وكبار موظفيها. ومثل تلك 

 الفعاليات توفر الفرص لتسليط األضواء عىل انجازات قوات مكافحة التمرد، وحكومة الدولة املضيفة.

واجلهد والامل من أجل تأسيس مزيج من املنافذ اإلعالمية وقنوات االتصال . جيب أن يقدم القادة الوقت 5-34

لنقل املواضيع املتكررة اخلاصة بإنجازات حكومة الدولة املضيفة والعنف الذي يامرسه املتمردون ضد السكان. 

ة، وربام أن تنبه وسائل اإلعالم للفرص اإلخباريووهذا قد يتطلب من قوات مكافحة التمرد أن تكون سباقة، 

توفر وسائل مواصالت أو خدمات أخرى من أجل ضامن تغطية مناسبة. وتعد املساعدة عىل تأسيس وسائل 

 إعالمية فعالة بالدولة املضيفة واحدة من أهم متطلبات مكافحة التمرد. 

قوات كلمة حتذير: ينبغي أال يتصور عامة السكان ووسائل إعالم الدولة املضيفة أن قوات مكافحة التمرد و

بوسائل اإلعالم. فأدنى مظهر للتالعب يمكن أن يقوض مصداقية قوات مكافحة التمرد  تتالعبالدولة املضيفة 

 والدولة املضيفة.
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. عالقات العمل اجليدة بني قادة قوات مكافحة التمرد والعاملني  بوسائل اإلعالمية األمريكية تصب يف 5-33

شبيهة مع مصادر اإلعالم الدولية. ففي حالة عدم استيعاب  مصلحة الوطن. كام يمكن بناء عالقات أخرى

وسائل اإلعالم األمريكية املوقف للشعب األمريكي بناء عىل ما  ممثلواجلهود املبذولة ملكافحة التمرد، يصور 

لقادة املهنية، يستطيع ا ن مزيفة. ومن خالل العالقاتمل تك يعرفونه بالفعل. وهذه التقارير قد تكون غري كاملة، إن

ن ضامن أن املواطنني األمريكيني يفهمون بشكل أفضل طبيعة ما تقوم به قواهتم العسكرية لدعم العسكريو

 مصالح الوطن.

القادة  يرشك. دائام ما تكون وسائل اإلعالم حارضة ومؤثرة عىل إدراك بيئة مكافحة التمرد. ولذلك، 5-32

ينبغي وسائل اإلعالم عىل رواية القصة. و ويساعدون، معها عالقات إجيابية مونيويقالناجحون وسائل اإلعالم، 

التأكد من احلفاظ عىل أمن العمليات، ومع ذلك ال ينبغي استخدام هذا األمن كمربر خللق تعتيم إعالمي.  دوما

دقيقة أو ال  غري اففي غياب املعلومات الرسمية، قد خيتلق بعض ممثلو وسائل اإلعالم من تلقاء أنفسهم قصص

، ودليل امليدان ٠ - 22، ودليل امليدان 2٠ -3نظر النرشة املشرتكة .)اوجهة نظر قوات مكافحة التمردتشمل 

 لالطالع عىل عقيدة الشئون العامة(. ٠. 2٠ -3

o إدارة العمليات القتالية/ وعمليات األمن املدين 

هو األكثر شهرة لدى القوات العسكرية. وينبغي توخي احلذر بعدم  هذا اخلط املنطقي للعمليات .5-35

استخدام  العديد من املوارد يف هذا اخلط عىل حساب اخلطوط األخرى التي تسهل عملية تطوير أو تعزيز رشعية 

عتبارها حكومة الدولة املضيفة. وربام يصف القادة األعامل املرتبطة بالعمليات القتالية وعمليات األمن املدين با

يبنون قرارهم اعتامدا عىل األوضاع يف منطقة العمليات و خط واحد فقط أو عدة خطوط ُمتلفة.تندرج يف 

يبني كافة االعتبارات الالزمة لتطوير خط العمليات القتالية/ األمن  4 -5واألهداف اخلاصة هبا. )اجلدول رقم 

 املدين(.

عمليات هجومية ودفاعية وأخرى الستعادة االستقرار يف حتت نطاق العمليات الشاملة، تشن القوات  .5-32

آن واحد. وتركز العمليات اهلجومية والدفاعية عىل هزيمة قوات العدو.  بينام تنتمي عمليات األمن، بام يف ذلك 

أمن املنطقة، ملجموعة التدابري املتخذة حلامية القوات. ويصاحب هذه العمليات شن عمليات هجومية ودفاعية. 
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بة األمن املدين والرقافقارنة، فإن عمليات االستقرار تركز عىل األمن والتحكم يف املناطق واملوارد والسكان. وبامل

ن من عمليات االستقرار. ويتوقع قادة اجليش تويل مهمة محاية وتوفري األمن الالزم للسكان املدنية ما مها إال نوعا

 يف شكل أمن مدين أو رقابة مدنية.

هذا األسلوب، وإنام خصوص ب ال تقدم فرقا مكافحة التمرد، فإن عقيدة فيالق مشاة البحرية . يف سياق5-3٩

. كام أن قوات مشاة البحرية املكلفة يةعمليات القتالالتدرج املهام اخلاصة باألمن املدين وأمن املنطقة حتت مظلة 

ها عملية قتالية. وتؤسس القوات وحتافظ بمهمة تأمني املنطقة أثناء عمليات مكافحة التمرد تنفذ مهمتها باعتبار

عىل اإلجراءات الالزمة حلامية الناس والبنية التحتية من أي أعامل عدائية أو تأثريات أثناء سعيها للبحث عن 

 قوات املتمردين وقتاهلم .

 اعتبارات تطوير اخلطوط املنطقية للعمليات القتالية/عمليات األمن املدين. 4 -5اجلدول رقم 

وبذل كل جهد ممكن للتعرف عىل البيئة املحيطة  .تطوير االستخبارات الثقافية التي تضطلع بدور بارز •

 ات السكانية األكثر أمهية.يقدر اإلمكان، والوقوف عىل الديناميك

التأكد من أن قواعد االشتباك ترشد بشكل كاف اجلنود ومشاة البحرية املشرتكني يف القتال يف ذات الوقت  •

 تشجع فيه االستخدام املناسب للقوة بشكل يتناسب مع إنجاز املهمة والدفاع عن النفس. الذي

دراسة كيفية رد فعل السكان عند التخطيط لألوضاع التكتيكية، حتى بالنسبة لألشياء البسيطة مثل إقامة  •

 نقطة حتكم يف املرور. والسعي لتوقع مدى استجابة السكان لكل عملية.

ويرى السكان أهنا مثمرة ومناسبة للقوات  ،حتديد املهام التي تعتربها بشكل عام حكومة الدولة املضيفة •

 اخلارجية، وتركيز قوات مكافحة التمرد عليها.

للمتمردين، كسب، أو استنزاف، أو تقسيم، أو أرس، أو القضاء عىل كبار قادة الصف األول واملتوسط  •

 الشبكة. )امللحق ب يناقش الشبكات والروابط(.باإلضافة إىل روابط 

 إحباط جتنيد املتمردين. •

 القضاء عىل قواعد ومالذات املتمردين. •

استنكار أي رعاية خارجية )دعم خارجي(. وبذل مجيع اجلهود املمكنة لوقف جلب املتمردين للدعم من  •

 خارج احلدود الدولية واإلقليمية.
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ل منطقة، يتعني فقط تطهري األماكن التي ترغب الوحدة يف االحتفاظ هبا. عند تسيري دوريات أو احتال •

وإال فإن هذه اجلهود سوف تضيع بمجرد أن يعيد املتمردون احتالل املنطقة، واالستثناء هلذه السياسة 

 ُيسمح به عندما يرى القادة رضورة القضاء عىل معاقل العدو.

احرتام من ب ينبغي تشجيعهم عىل معاملة السكانفعامة السكان، اجلنود ومشاة البحرية مع  يتداخلعندما  •

 أجل جتنب تنفري أي شخص.

دعم جهود نزع سالح، وترسيح، وإعادة دمج عنارص اجلامعات املسلحة اخلارجة عن سيطرة احلكومة يف  •

 املتمردين املقبوض عليهم ت شبه العسكرية، وهذا يشمل أيضااملجتمع، مثل املليشيات واملنظام

 واملستسلمني أو من قبلوا العفو عنهم.

إجراء تعداد للسكان بأرسع وقت ممكن من الناحية العملية. ومساعدة حكومة الدولة املضيفة عىل القيام  •

التعداد  ينشئ هذاكام هذه املعلومات قد تفيد يف معرفة كل ما يتعلق بالسكان والوفاء باحتياجاهتم. فبذلك. 

 قاعدة بيانات رضورية من أجل عمليات األمن املدين. أيضا

أو عىل  –مساعدة حكومة الدولة املضيفة عىل استخراج وتوزيع بطاقات اهلوية. وتسجيل مجيع املواطنني  •

. فبطاقات اهلوية قد تساعد عىل اقتفاء حتركات وا من السن القانوين املحدد سلفااألقل أولئك الذين قد اقرتب

 وهذه املعلومات تفيد يف حتديد األنشطة غري املرشوعة وتساهم أيضًا يف توطيد األمن املدين.املواطنني. 

 

. يستخدم املتمردون العنف غري القانوين إلضعاف حكومة الدولة املضيفة، وختويف السكان من أجل 5-3٨

هناك حاجة دائام إىل العمليات ويقتلون أولئك الذين يعارضون التمرد. الدعم السلبي أو اإلجيايب، كام تقديم 

من أجل القضاء عىل املتمردين ممن يتعذر إجبارهم عىل التعاون والعمل يف إطار القانون.  املحددة سلفاالقتالية 

وقتل املتمردين املتعصبني. ومع ذلك، فإن عمليات  ،هذه العمليات قد تتطلب يف بعض األوقات قوة ساحقة

. وبالتايل فينبغي تنفيذ العمليات القتالية بمستوى يتم شنها وسط السكانحرب مكافحة التمرد ما هي إال 

فقط خالقي األساس األ وليس مرد ذلك إىلأو جتنب إصابة األبرياء.  احلد منمناسب من احلذر من أجل 

قد يؤلب  فهناك أيضا عدد من األسباب العملية. فإيذاء األبرياء دون داع ،الستخدام هذه القيود أو القوة املحددة

جيب أن يميز  مما استخدام املحسوب واملحدد لألسلحة الناريةلذلك كان مكافحة التمرد. قوات السكان ضد 
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ما يكون عىل قدر كبري من  أن استخدام العطف والرمحة غالبا عمليات مكافحة التمرد. وهنا جتدر اإلشارة إىل

 األمهية مثله مثل قتل وأرس املتمردين.

غالبًا ما تكون العمليات التي تعادل حجم كتيبة كاملة ووحدة صغرية هي األكثر فاعلية يف مواجهة أنشطة  5-3٢

املتمردين. وحتتاج قوات مكافحة التمرد إىل االقرتاب أكثر من السكان من أجل تأمينهم واحلصول عىل أكرب قدر 

ت مكافحة التمرد عىل اكتساب سيولة يف العمل بشكل القيام هبذا األمر يساعد قوافممكن من املعلومات اجليدة. 

ما  ،عادةوهذا ال يعني أنه ليست هناك حاجة إىل عمليات الوحدة األكرب. إن كان مكافئ أو متفوق عىل العدو، و

يتم نرش اللواءات يف املقار الرئيسية. أما الفصائل فإهنا تقوم بتشكيل البيئة لتهيئة الظروف وتسهيل نجاح اللواء 

 مكافحة التمرد يف تنفيذ عمليات الوحدة الصغرية بكفاءة، كان ذلك أفضل.قوات الكتيبة. وكلام أرسعت و

o تدريب وتوظيف قوات أمن الدولة املضيفة 

معظم الوظائف االجتامعية واحلكومية بيئة آمنة. وبرغم أن القوات األمريكية واملتعددة اجلنسية  تتطلب .5-20

هذا الوضع يف أفضل األحوال هو حل مؤقت. ويف هناية إال أن  يمكنها توفري الدعم املبارش من أجل إرساء األمن،

يبني اعتبارات تطوير خط عمليات  3 -5قم األمر، جيب عىل الدولة املضيفة أن تقوم بتأمني مواطنيها. )اجلدول ر

 .(قوات أمن الدولة املضيفة. ويناقش الفصل السادس هذا اخلط بالتفصيل

 .: اعتبارات تطوير اخلطوط املنطقية لعمليات قوات أمن الدولة املضيفة3 -5اجلدول رقم 

فهم مشكلة األمن. وينبغي أن تتناسب مجيع الوظائف والقدرات واإلمكانيات املطلوبة لقوات أمن  •

الدولة املضيفة )اجليش والرشطة( مع اسرتاتيجية مرسح العمليات، وثقافة الدولة املضيفة، والتهديدات 

 التي تواجهها هذه القوات.

 احلاجات املحلية.واستشارة املسئولني املحليني للوقوف عىل  من التخطيط، بدءا .تبني مقاربة شاملة •

واستشارة الرشكاء متعددي اجلنسية  رشكاء،معاملة حكومة الدولة املضيفة واهليئات العسكرية كو

القيادة مع السلطات املحلية لتحقيق الرشعية يف أعني  وَتشاركهبا.  ُيستعانواملنظامت احلكومية التي قد 

 السكان.

هذا ف)حماولة جعل قوات الدولة املضيفة تبدو مثل القوات العسكرية األمريكية(.  التصوير باملرآة جتنب •



 

 

 217 

 احلل يتناسب فقط مع عدد قليل من الثقافات أو احلاالت.

إقامة أكاديميات تدريب منفصلة من أجل القوات العسكرية وقوات الرشطة، باإلضافة إىل جعلهم  •

تزويدهم باملواهب املوجودة لدى أكرب عدد ممكن من ل. )عددة اجلنسياتالقوات مت عنارصخيتلطون مع 

أن تكون قوات  ة واكتشافهايتطلب منع اجلريمكام  احلفاظ عىل النظام العام، وتنفيذ القانون.و(. الدول

ولدهيا من القدرات ما يناسب حاجاهتا. وباملثل، فإن  بعة للدولة املضيفة مدربة تدريبا كامالالرشطة التا

هناك حاجة إىل نظام جزائي عمليايت يوفر مكانا آدميا ومناسبا لالحتجاز من أجل دعم اجلهاز الرشطي 

 بالدولة املضيفة واإلجراءات القضائية.

 إقامة فرق تدريب متحركة. •

دربني من أجل حتديد القادة. واستخدام القادة املُ تدريب أول كادر تابع للدولة املضيفة، والرتكيز عىل  •

 (.دريب متحركة )متى كان ذلك مناسباوفرق ت أكاديميات تدريبوحدات جديدة و تأسيس

 بناء قوات خاصة بناء عىل التهديدات التي تواجه الدولة املضيفة. •

وأمن  مكافحة جتسس، وهيئاتبالنسبة للرشطة، رضورة وجود فرق خاصة للتدخل الرسيع،   -

 لموانئ، وحراسات للشخصيات والرموز العامة.ل

قوات عمليات ساحلية، ووحدة للتخلص من  وجودبالنسبة جليش الدولة املضيفة، رضورة   -

 املتفجرات، ووحدات أخرى متخصصة.

 ممكنة وبأرسع وقت ممكن. مسئولياترضورة تكليف طاقم الدولة املضيفة بأكرب  •

تنفيذ العمليات مع قوات الدولة املضيفة، وإظهار االحرتام للرشاكة معهم، وبمجرد أن تصبح قوات  •

الدولة املضيفة مستعدة للعمل مع قوات مكافحة التمرد، فينبغي إرشاكهم يف عملية التخطيط. وتشجيع 

 ذايت.قادة الدولة املضيفة عىل ختطيط العمليات وتنفيذها كلام توجهوا نحو االكتفاء ال

حتظى باحرتام قوة  يةاألمن ماحرتام قادة قوات أمن الدولة املضيفة يف الرس والعلن، وإظهار أن قواهت •

بنى االحرتام عىل أساس السلوك املستقيم يُ ومكافحة التمرد. ومع ذلك، ال جيب التسامح جتاه أي إساءة. 

 لقوات أمن الدولة املضيفة.

 وحداتالضيفة اخلاضعة للتطوير، ووضع ضباط ارتباط لدى توفري مستشارين لوحدات الدولة امل •

املستشار  دور اختالف بطبيعةالدولة املضيفة. والتأكد من أن مجيع املشرتكني عىل فهم كامل  املدربة من
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 عن ضابط االتصال.

ولة . وتوفري املؤن ودفع األموال الالزمة لقوات الدمؤهلة مبكرا ورشطيةإقامة هياكل إدارية عسكرية  •

هيئات تابعة للدولة املضيفة، ال عرب قوات  املضيفة يف الوقت املناسب، وجيب أن تدفع األموال عرب

 مكافحة التمرد.

. ومع ذلك، األذرع املفتوحةوالرتحيب هبم عرب تبني سياسة  –تشجيع املتمردين عىل تغيري مواقفهم  •

ينبغي حتديد املتمردين الذين يسعون إىل االنضامم إىل قوات األمن بموجب ذرائع واهية. ففحص 

 يقع ضمن مهام حكومة الدولة املضيفة باالشرتاك مع الفريق القطري. املنشقنياملتمردين 

ديل آخر غري تشجيع الدولة املضيفة عىل تأسيس برنامج عودة للوطن أو عفو للسامح للمتمردين بب •

 التمرد.

 

. تستطيع القوات املسلحة األمريكية مساعدة الدولة املضيفة عىل تطوير القوات املطلوبة من أجل إقامة 5-2٠

ودعم االستقرار داخل حدودها. هذه املهمة عادة ما تشمل وكاالت حكومية أخرى ورشكاء من جنسيات 

وتوظيف قوات أمن الدولة املضيفة. وقد متتد إىل هذا الدعم قد يشمل تطوير وجتهيز وتدريب ومتعددة. 

إىل جوار قوات  الدولة املضيفة املشكلة  اتالعمليات التي تقاتل خالهلا الوحدات العسكرية متعددة اجلنسي

 أو املعاد تشكيلها. حديثا

o إقامة أو استعادة اخلدمات األساسية 

. تعالج اخلدمات احتياجات الدعم احلياتية اخلاصة بسكان الدولة املضيفة. وتتمثل املهمة األساسية 5-24

ابعة للوكاالت الدولة املضيفة أو املنظامت الت تتمكنكي  توفري بيئة آمنةللقوات العسكرية األمريكية عادة يف 

يف البيئة غري املستقرة، فيمكن للقوات العسكرية أن  تطوير اخلدمات أو البنية التحتية املطلوبة. أمااملختلفة من 

بصورة مبدئية بدور ريادي. وقد ال تتواجد الوكاالت األخرى أو قد ال تتوافر لدهيا القدرات أو اإلمكانيات تقوم 

اإلعداد  أيضاوبالتايل، فإن التخطيط العسكري ملكافحة التمرد يشمل  ية للوفاء بحاجات الدولة املضيفة.الكاف

ير خط عمليات قائمة باالعتبارات الالزمة لتطو 2 -5اجلدول رقم  يف نظرتنفيذ هذه املهام لفرتة طويلة. )ال

 اخلدمات األساسية(
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 .اعتبارات تطوير اخلطوط املنطقية لعمليات اخلدمات األساسية :2 -5اجلدول رقم 

اجعل هذا اجلهد يمثل رشاكة أصيلة بني قوات مكافحة التمرد وسلطات الدولة املضيفة. واستخدم  •

 بأكرب قدر وأرسع وقت ممكن. حليةالكوادر القيادية واملواهب والعاملة امل

وقيم  –ما هو معلوم وما هو غري معلوم  ف مبكرااجلزئي والكيل. واعر ينيخطط إلجراء التقييم عىل املستو •

عىل  ويركز ،بواقعية ما حتتاج إلنجازه. خيتص التقييم عىل املستوى الكيل باالحتياجات عىل املستوى الوطني

وخيتص باالحتياجات عىل املستوى اإلقليمي  ،يركز التقييم اجلزئي عىل املستوى املحيلبينام األجل الطويل. 

 مدى قصري األجل. عرب

 ،يعكس احلساسية الثقافيةينبغي أن يل. فالتقييم الدقيق لالحتياجات قدر األولويات عىل املستوى املح •

 قيمة حمدودة. واسأل ذا ، فقد يضيع الكثري من الوقت والتكلفة عىل يشء يعتربه السكانالعكس متاماوعىل 

عد وتوإذا مل جتد إجابة، فقد ال يكون هذا اجلهد مهام.  ؟ كيف أعرف أن هذا اجلهد مهم للسكان املحليني

نظر ا. )املحيل أمرا مفيدا قد يكون تقييم اإلدراكهذا السؤال. كام هيئات الدولة املضيفة مكانا جيدا لطرح 

 امللحق ب(.

 أسس أهدافا واقعية قابلة للقياس، وطرق لتقييم مستوى إنجازها. •

شكل فرق ختطيط بني الوكاالت ملناقشة التصميم، والتقييم، وإعادة التصميم. وتفهم الثقافات املؤسسية  •

 اخلاصة بالوكاالت األخرى.

أخرى خالف فريق حكومة الدولة املضيفة. فالكثري من املنظامت غري احلكومية قابل مندوبني من منظامت  •

مرد. وشجع مشاركتهم يف التخطيط، حتى ولو كان ذلك ال ترغب يف الظهور إىل جانب جهد مكافحة الت

ساعدهم عىل فهم االهتاممات املشرتكة فبتلك املنظامت،  التقيتيعني عقد اجتامعات يف مناطق حمايدة. ومتى 

 .اإلغاثيةبتحقيق األمن املحيل، واالستقرار، واألهداف اخلاصة 

بذل قصارى جهدك ملساعدة السكان عىل فهم كن واضحا وشفافا قدر اإلمكان مع السكان املحليني، وا •

 ذلك.بطبيعة ما تقوم به قوات مكافحة التمرد وسبب قيامها 

 دور املرأة يف املجتمع، وكيف أن هذا العامل الثقايف قد يؤثر عىل هذه األنشطة.ل كن مراعيا •

فالوصول هلذا  – مرر اليومتبني أسلوبال تشجع الوضع الذي تصل فيه قوات مكافحة التمرد إىل  •

 واقعية.. وساعد السكان عىل فهم ما املمكن لتجنب اإلحباطات املبنية عىل آمال كبرية غري سيسبب مشكالت أكرب
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ق. ضيفة عىل وضع أهداف قابلة للتحق. ينبغي عىل قوات مكافحة التمرد أن تعمل عن قرب مع الدولة امل5-23

احرتام  د وحكومة الدولة املضيفةقوات مكافحة التمردون حتقيقها، فقد تفقد  وضع أهداف بعيدة املنال يف حالو

الدولة املضيفة باملسئولية الكاملة واملساءلة عن هذه  تضطلعويتمثل اهلدف طويل األجل يف أن  عامة السكان.

إن عمليات تأسيس أنشطة ال تقدر حكومة الدولة املضيفة عىل إدامتها قد جيلب نتائج عكسية. وفاخلدمات. 

، والتأكد من تفهم السكان للمشكالت املرتبطة التطلعاتداخل هذا اخلط تعمل عىل إدارة  تندرجاملعلومات التي 

عن  مثاال 2 -5الشكل رقم بتوفري تلك اخلدمات، مثل ختريب البنية التحتية من جانب املتمردين. ويوضح 

يف كل تصنيف يساهم يف حتقيق الغايات واألهداف تحقيق األهداف فالتصنيفات الشائعة للخدمات األساسية. 

 اخلاصة بالقيادة العليا.

 مثال عىل تصنيفات اخلدمات األساسية واألهداف .2 -5رقم الشكل 

o دعم تطوير حوكمة أفضل 

. هذا اخلط املنطقي للعمليات يرتبط بقدرة حكومة الدولة املضيفة عىل مجع وتوزيع املوارد أثناء توفري 5-22

والرضائب، وحفظ األمن، والسيطرة،  ،والسيطرة عىل املجتمع. وهذا يشمل تنظيم النشاط العام التوجيه

لتحقيق  ارئيسي اواخلدمات األساسية، وتقنني سبل الوصول إىل السلطة. إن احلوكمة اجليدة عادة ما تكون مطلب

 الرشعية حلكومة الدولة املضيفة. وتشمل األنشطة املتعلقة هبا ما ييل:
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  طرة عىل أنشطة اجليش والرشطة.السي 

  .تأسيس وتعزيز حكم القانون 

  .اإلدارة العامة 

   (/ الدفاع، واإلصالحياتاالدعاءالقضاء )النظام القضائي، وممثل. 

  .سجالت امللكية 

  .الاملية العامة 

  .املعلومات املدنية 

  .اخلدمات التارخيية، والثقافية، والرتفيهية 

  .اإلجراءات االنتخابية للحكومة النيابية 

  .االستعداد واالستجابة للكوارث 

. يف بعض األحيان ال توجد أي حكومة للدولة املضيفة أو تكون احلكومة غري قادرة أو غري راغبة يف 5-25

و إدارة االضطالع بكامل مسئوليتها يف احلكم. ويف هذه احلاالت، قد يتضمن هذا اخلط إقامة حكومة عسكرية أ

مدنية، واحلفاظ عليها أثناء بناء وتنظيم قدرة الدولة املضيفة عىل احلكم. وعىل األجل الطويل، فإن تطوير وبناء 

إدارة حكومية أفضل سيؤثر عىل حياة السكان بشكل أكرب مما يمكن أن تقوم به أي أنشطة أخرى ملكافحة التمرد، 

أنشطة احلوكمة من بني أهم ف ل عىل األسباب العميقة للتمرد.ومتى ُنفذت بصورة جيدة، فربام تقيض هذه األعام

قائمة  5 -5األنشطة الالزمة إلقامة وإرساء دعائم االستقرار الدائم للمنطقة أو الوطن. )يوضح اجلدول رقم 

 لحوكمة(.لباالعتبارات الالزمة لتطوير اخلط املنطقي 

 اعتبارات تطوير اخلط املنطقي لعمليات احلوكمة .5 -5اجلدول رقم 

إذا مل يكن هناك أي جملس حميل، فشجع السكان وشجع قادة املجتمع عىل املشاركة يف احلكم املحيل.  •

خرين ممن يكن هلم املجتمع االحرتام تشكيل عىل بناء واحد. واطلب من املعلمني، ورجال األعامل، واآل

 ة دائمة.جملس مؤقت إىل أن ُتشكل هيئ

ساعد )أو شجع( حكومة الدولة املضيفة عىل إزالة أو احلد من أي مظامل حقيقية، وافضح املظامل  •

 بسبب: يكون صعباإنجاز هذه املهام قد فالومهية، وحل أي تناقضات يف احلال متى أمكن. 
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 فصل املظامل احلقيقية عن الشكاوى غري املربرة. صعوبة  -

 إىل احلكومات املحلية. السلطة الرضوريةعن  التنازلقادة الدولة املضيفة يف  عدم قدرة أو رغبة  -

 التعهد بااللتزامات التي يمكن تنفيذها يف املستقبل القريب. •

ساعد الدولة املضيفة عىل تطوير وإعطاء الصالحيات للقادة األكفاء، وعزز اخلدمة املدنية وقوات  •

 اليسءما يكون صعبا، ومع ذلك فإن مساندة القائد غري الكفء أو  الباالقيام بذلك غ. فاألمن التابعة هلم

من اإلقدام وإجراء التغيريات اجلريئة متى كان ذلك  وال ختشلدولة املضيفة قد يأيت بنتائج عكسية. با

أكثر من  رضررضوريا. فأي موظف فاسد مثل رئيس رشطة يعمل لكال الطرفني قد يكون مصدر 

بعاد إغريه بشكل هنائي. ورتب فتكون مدفوعا الستبداله، فإذا كان األمر كذلك  وقداملوظف الرشيف. 

 ، ولكنه سيكون قصريقاسيا قد ينجم عن ذلك ألامهم حلل املشكلة. والرضوري اقصاؤمجيع املوظفني 

 يتعني عىل سلطات الدولة املضيفة إدارة إجراءات الفصل بشكل فعيل. ، فإنهاألمد وهنائي. ومتى أمكن

ثنائية. وأقم عالقة محيمية معهم ملصلحة إنشاء قنوات اتصال  عىل اتصال دائم بالسكان لتسهيل كن•

 حكومة الدولة املضيفة وقوات مكافحة التمرد.

والتي قد يؤجج ، شجع الدولة املضيفة عىل املوافقة عىل الطلبات املحلية، والوفاء بالطموحات املقبولة •

 جتاهل بعضها التمرد.

 البعد الوطني يف مجيع أنشطة حكومة الدولة املضيفة، واحلد من االنقسامات الطائفية.عىل  شدد •

، واستخدم متى أمكن مقاربة الفريق ت أو أجهزة حكومة الدولة املضيفةضباط اتصال لوزارا وفر •

 بنى الفرق اهليكلية عىل أساس وظيفتها.تُ إذ  املشرتك بني األجهزة احلكومية.

بمجرد تشغيل املنظومة القانونية، يتعني إرسال شخص ملراقبة اإلجراءات القانونية املختلفة للشخص  •

لذهاب إىل دور وصوال ل ،)بداية من إلقاء القبض عليه من جانب الرشطة، واملحاكمة، والعقاب باحلبس

إذا مل يكن هناك أي   حالةيفوبرساي املحكمة املحلية.  احلكم  اإلصالح(. رضورة معاينة حافظة ودعوى

 ، أو إذا كانت كاملة وال توجد أي إجراءات قضائية، فقد تكون هناك مشكلة.حوافظ

إذ من جانب السلطات.   املرتكبة للمواطنني من أجل املطالبة بالتعويض مقابل األخطاء انظام ابن •

عن األخطاء  من احلكومة للتعويض التامسهايمكن للمواطن  إجراءاتيشمل حكم القانون توفري 

إىل القدرة عىل تقديم التامس لقوات مكافحة التمرد من أجل احلصول عىل  حاجة أيضااحلكومية. وتوجد 
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 كان ذلك بالعمد أو بخالف ذلك(.أتعويض عن األخطاء التي ارتكبتها تلك القوات )سواء 

وقد  ،ما تكون لدى الدول املضيفة بعض القدرة غالبااالعتامد عىل القدرات املوجودة متى أمكن. ف •

 حتتاج قوات مكافحة التمرد فقط إىل العمل عىل توفري قدرات أكرب.

o دعم التنمية االقتصادية 

. يشمل اخلط املنطقي للتنمية االقتصادية النواحي قصرية وطويلة األجل. وهيتم اجلانب قصري األجل 5-22

وإعادة تأسيس االقتصاد عىل مجيع املستويات. أما اجلانب طويل  ،البطالة باملشكالت احلالية مثل ارتفاع معدل

رار الذي تتمتع به األجل فيتضمن حتفيز األنشطة االقتصادية املحلية، وتقوية وحترير النشاط االقتصادي. فاالستق

 ذلك فإن االزدهار ما يرتبط باحلالة االقتصادية للمواطنني، ومدى التزامهم بحكم القانون. ومع أي دولة غالبا

 بتأمني سكاهنا. مستمر عىل قدرة حكومتها عىل القيام بشكل االقتصادي ألي دولة يعتمد أيضا

ختطيط التنمية االقتصادية فهم املجتمع والثقافة وبيئة العمليات. فعىل سبيل املثال، يف املجتمع  يتطلب .5-2٩

يكون فهم ملكية األرض وتوافر املعدات الزراعية، والبذور، واألسمدة وما إىل غري ذلك ضمن األجزاء  القروي

الرئيسية ألي خطة تنمية اقتصادية. بينام يف أي جمتمع حرضي ومتعدد، فإن توافر الوظائف والبنية التحتية من 

ديات االشرتاكية، فإن احلكومات ال ختلق أجل دعم األنشطة التجارية قد يكون أكثر أمهية. وباستثناء االقتصا

فز بصورة إجيابية عرب تشجيع نمو الوظائف سوى يف البريوقراطيات. ومع ذلك فإن االقتصاد اجلزئي قد حُي 

أنواع بعض الكيانات التجارية يتطلب متويال حمدودا عىل شكل  تلك انطالقوالصغرية.  التجاريةالكيانات 

دعم التنمية االقتصادية يتطلب العناية بكل من االقتصاد الكيل واالقتصاد  من ثم فإنواألنشطة املرصفية. 

 اجلزئي.

. بدون اقتصاد قابل للنمو وفرص توظيف، فمن املرجح أن يستجيب السكان للوعود الكاذبة التي يقدمها 5-2٨

 اتاول التمرداملتمردون. ويف بعض األحيان يعزز املتمردون األوضاع التي حتافظ عىل ركود االقتصاد. وحت

استغالل نقص التوظيف أو فرص العمل لكسب دعم إجيايب وسلبي لقضيتهم، وتقويض رشعية احلكومة يف هناية 

األمر. وربام يلتحق الذكور العاطلني يف سن التجنيد بالتمرد من أجل سد رمق عائالهتم. وإن تشغيل هؤالء 

احلوافز االقتصادية التي  يزيلاملدين املحيل قد  األشخاص يف مرشوعات األشغال العامة أو يف قوات الدفاع

 تغرهيم باالنضامم حلركة التمرد، وتشمل الفئات الرئيسية للنشاط االقتصاد ما ييل:
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  .الوقود احليوي، والتعدين، والبنية التحتية للتكرير 

  .توليد ونقل الطاقة 

  املواصالت.النقل و شبكات 

  .بورصة األسهم والسلع 

  .القطاع املرصيف 

  .التصنيع والتخزين 

  .التجارة واخلدمات 

  .الزراعة، وتصنيع األغذية، واملصايد، وتشغيل املستودعات 

  .عالقات العمل 

  التعليم والتدريب 

 التنمية االقتصادية.املنطقي لعملية  ط اخلاالعتبارات الالزمة لتطوير  2 -5. يبني اجلدول رقم 5-2٢

 التنمية االقتصادية قي لعمليةاعتبارات تطوير اخلط املنط :2 -5اجلدول رقم 

عىل األجل الطويل،  تقوية االقتصاد وجودة احلياة. فالعمل مع حكومة الدولة املضيفة عىل •

 يعتمد النجاح عىل دعم سبل معيشة السكان.

خلق مناخ تزدهر خالله الرشكات التجارية. ففي أي دولة )خالف الدول االشرتاكية بشكل  •

األنشطة التجارية عجلة االقتصاد. ويتعني إجياد طرق لتشجيع ودعم األنشطة  تدفعكامل(، 

 من البيئة االقتصادية اإلجيابية. ااالقتصادية الرشعية لتدعيم االقتصاد. وُيعد توفري األمن جزء

 العمل مع حكومة الدولة املضيفة عىل ختفيض معدل البطالة إىل مستوى يمكن التحكم فيه. •

السعي لفهم آثار العمليات العسكرية عىل األنشطة االقتصادية والعكس. وفهم آثار  •

 االستقطاب والدعم العسكري عىل االقتصاد املحيل ومستوى التوظيف.

والوصول إىل كوادر جديدة. وتذكر أنه  ، مناطق جديدةاستخدام التنمية االقتصادية للدخول يف •

 عىل سبيل املثال:توزيع األموال من خالل شبكات قبلية أو عشائرية. ف جيرييف جمتمعات كثرية، 

تقل فتوظيف عدد كبري عىل املستوى املحيل.  إىلقد يؤدي إعطاء زعيم عشرية وظيفة تعاقدية 
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وظيف. تدفع هلم أكثر من الالزم مقابل الوقد يلزم أن يُ فرص  التحاق هؤالء املوظفني بالتمرد، 

عىل ابتعاد املواطنني عن دعم طالام أهنا حتافظ ومع ذلك، فإن هذه األموال ُتنفق بصورة جيدة 

 التمرد.

التأكيد عىل أن عدم االلتزام بسياسات احلكومة له ثمن اقتصادي. وباملثل، فإن االلتزام هبذه  •

، فإن عمليات مكافحة التمرد ينبغي أن تعكس وبمعنى أوسع نطاقا السياسات يكون مربحا.

 .فوائد السالم

عملية الستخدامه يف املشاريع االقتصادية بمنطقة ال منذ بدءرضورة توفري برنامج متويل للقادة  •

جياد املوجودين عىل األرض. وإاملوقف أفضل من هؤالء  يقيمالعمليات اخلاصة هبم. فام من أحد 

 . )امللحق د حيتوي عىل وصف ملصادر التمويل املناسبة(.مجاعيا التمويل قد يتطلب حتركاهذا 

 

 مقاربات مكافحة التمرد 

وال تتسم مكونات كل مقاربة  ،. توجد العديد من املقاربات لتحقيق النجاح يف عملية مكافحة التمرد5-50

باخلصوصية بشكل كامل. إذ تتشارك بعض املقاربات يف املكونات املنطوية عليها. واملقاربات املنصوص عليها 

، كام أهنا ليست منفصلة أو حرصية. فقد متتزج معا عرب االعتامد عىل ت هي االختيارات الوحيدة املتاحةأدناه ليس

د أثبتت الطرق التالية ومكوناهتا فاعليتها. ومع ذلك فينبغي تكييفها مع متطلبات البيئة البيئة واملوارد املتاحة. وق

 املحلية. وفيام ييل ثالثة أمثلة عىل هذه املقاربات:

   ابن –احتفظ  –طهر. 

  .العمل املشرتك 

  .الدعم املحدود 

 

o  ابن –احتفظ  –طهر 

 .تعاين من عمليات مترد علنيو، حمددة ذات أولوية كبريةيف منطقة  ابن –احتفظ  –طهر ذ مقاربة ُتنف .5-5٠

 وهتدف هذه املقاربة إىل حتقيق التايل:
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  .خلق بيئة مادية ونفسية آمنة 

  .إقامة سيطرة حكومية قوية عىل السكان واملنطقة 

  .كسب تأييد السكان 

ملواجهة التمرد، وما إذا كان ويمكن قياس الدعم الشعبي من جهة املشاركة املحلية يف برامج الدولة املضيفة 

 السكان يمنحون عنارص مكافحة التمرد معلومات مفيدة عن مواقع وأنشطة املتمردين.

. جيب أن تبدأ جهود مكافحة التمرد بالسيطرة عىل املناطق الرئيسية. ومن ثم ينترش األمن والتأثري من 5-54

قاربة عىل تنظيف قرية أو منطقة أو مدينة معينة ثم املناطق اآلمنة إىل املناطق املجاورة. ويقوم نمط هذه امل

االحتفاظ هبا، ثم البناء، ثم تدعيم النجاح باالمتداد إىل مناطق أخرى. هذه املقاربة هتدف إىل تطوير إطار عمل 

وتيسري الوفاء بحاجاهتم  ،طويل األجل وفعال حلكومة الدولة املضيفة وحضورها من أجل تأمني املواطنني

ويعزز النجاح رشعية حكومة الدولة املضيفة.  وتشمل املهام األساسية التي يلزم إنجازها أثناء األساسية. 

 البناء(: –االحتفاظ  –)التطهري 

  .توفري األمن بصفة مستمرة للسكان املحليني 

  .القضاء عىل حضور املتمردين يف املشهد 

   السياسة. أولويةتعزيز 

  .تدعيم حكم القانون 

  .إعادة بناء املؤسسات املحلية للدولة املضيفة 

البناء(  –االحتفاظ  –. لتحقيق النجاح الذي يمكن أن ينترش، ال ينبغي االنطالق يف عملية )التطهري 5-53

باهلجوم عىل املعقل الرئييس للمتمردين. ومع ذلك فبعض احلاالت تتطلب شن هجامت من أجل القضاء عىل  

ملنطقة. وقد تكون هناك تمرد، حتى ولو مل تتمكن قوات مكافحة التمرد من تنظيف وحيازة اتلك املعاقل القوية لل

من أجل احلد من قدرة املتمردين عىل شن هجامت ضد املناطق املُنظفة.  التمزيق ثم املغادرةإىل  حاجة أيضا

البناء( الكثري من املوارد والوقت. لذا ينبغي عىل قادة  –االحتفاظ  –أهداف مقاربة )التطهري  حتقيق تطلبوي

الدولة املضيفة االستعداد لبذل جهود طويلة األجل. وتتطلب مجيع العمليات توحيد اجلهود من جانب وأمريكا 

 السلطات املدنية، واألجهزة االستخباراتية، وقوات األمن. كام حُيتاج إىل عمليات معلوماتية متامسكة.
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انطالقا من قاعدة آمنة، مثل جممع  البناء( إىل اخلارج –االحتفاظ  –غي أن تتوسع عمليات )التطهري ينب. 5-52

صناعي حرضي يدعم سكانه اجلهود احلكومية، وحيث تكون قوات األمن مسيطرة بقوة عىل األوضاع. وال 

نظيم املتمرد حتى يتم هتيئة يمكن الفوز جمددا بأي قطاع من السكان تعرض إىل جهود تنظيمية مكثفة من قبل  الت

 :مثل بعض الظروف لذلك

  .وضوح تفوق قوات مكافحة التمرد عىل قوات املتمردين 

   وجود موارد غري عسكرية كافية لتنفيذ مجيع التحسينات املطلوبة بفاعلية لتوفري اخلدمات األساسية

 والسيطرة عىل السكان.

  .تطهري املنطقة من املتمردين 

   دعمها.وما يتعطيل أو القضاء عىل البنية التحتية التنظيمية للمتمردين 

   املتمردين، ودعم عامة السكان املحليني هلذا  وجودحلكومة الدولة املضيفة حيل حمل  وجودتأسيس

 احلكومي. الوجود

. ابن - احتفظ –طهر اإليضاحات التالية توضح بعض األمثلة عىل األنشطة املستخدمة يف مقاربة  .5-55

هذه املقاربة يتضمن تنفيذ أنشطة ُمتلفة عرب مجيع اخلطوط املنطقية للعمليات. وقد يوجد تداخل بني  فتطبيق

ذ بعض األنشطة املشرتكة يف وقت ُتنفما  بناء، حيث غالباالسيام بني االحتفاظ وال –اخلطوات وبعضها البعض 

 متزامن.

o تطهري املنطقة 

املقاومة املنظمة التخلص من مهمة تكتيكية تتطلب من القائد القضاء عىل كافة قوات العدو، و التطهري. إن 5-52

(. حيث تنفذ القوات ذلك عرب تدمري وأرس أو إجبار املتمردين عىل ٢0 -3يف منطقة حمددة )دليل امليدان 

سويرها ومتشيطها. ويتمثل االنسحاب بقواهتم. وُتنفذ هذه املهمة بشكل فعال عرب البدء بتنظيف املنطقة أو ت

الغرض من هذه العملية يف القضاء عىل قوات املتمردين، وإجبار العنارص املتمردة الرئيسية يف املنطقة عىل إبداء 

نرش  هذا أيضاصغرية. وقد يشمل  وحدات بواسطةرد فعل. ويوظف القادة مزجيا من العمليات اهلجومية 

 التعرض لكامئن أو غارات.من املتمردين يف املنطقة، ويمنع  مكن القوة من هزيمةدوريات مكثفة مما يُ 
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. هذه العمليات اهلجومية ما هي إال البداية، وليست الغاية النهائية. فالقضاء عىل قوات املتمردين ال يعني 5-5٩

 والسعي، ، سيستمر املتمردون يف استقطاب وجتنيد السكانالبنية التحتية بقاء حال. ففي التحتية بنيتهم كلإزالة 

تقويض حكومة الدولة املضيفة، وإجبار السكان من خالل التخويف والعنف. وبعد القضاء عىل قوات ل

عىل السكان املحليني.  هاأثرالقيام به للحد من  املتمردين، تبدأ إزالة البنية التحتية للمتمردين. وهذا جيب

ية حتى القوى العسكرية واالستخبارويعتمد بقوة عىل  ،استئصال هذه البنية التحتية من صميم عمل الرشطةف

يمكن لقوات الرشطة واملحاكم والقضاء التابع للدولة املضيفة أن يضطلع بمسئولية تنفيذ القانون داخل املنطقة 

 تطهريها. جرىالتي 

إنه غر، فطردهم أو تقسيمهم إىل جمموعات أص والنجاح يفالقضاء عىل قوات املتمردين،  عدم يف حالو. 5-5٨

قوات  تؤسسيتعني منعهم من الدخول ثانية إىل املنطقة أو إعادة تأسيس أي هيكل تنظيمي داخلها. وبمجرد أن 

أن يتحركوا ويؤسسوا  مكافحة التمرد قواعد الدعم اخلاصة هبا، ال يمكن لعنارص األمن أن يظلوا خاملني. فيجب

متويل خاص جلميع الوحدات لسداد التعويضات الناجتة عن حضورا ثابتا هلم يف املنطقة. وينبغي إتاحة استخدام 

األرضار التي قد تقع أثناء تطهري املنطقة من قوات املتمردين. ويستمر شن العمليات اهلجومية وعمليات 

 االستقرار للحفاظ عىل املكاسب، وهتيئة األجواء ألي أنشطة أخرى مستقبلية، وهذا يشمل ما ييل:

  م اخلارجي وقتل أو أرس العنارص اهلاربة من املتمردين.عزل املنطقة لقطع الدع 

  .تنفيذ دوريات من أجل حتديد وتعطيل وتدمري أو طرد املتمردين 

   توظيف قوات األمن وممثيل احلكومة يف مجيع أنحاء املنطقة لتأمني عامة السكان وتسهيل مراحل التنمية

 املتتابعة.

من اجلامهري: رئيسيني التي تركز عىل صنفني  عمليات التطهري للمنطقة بعمليات املعلومات . ُتستكمل5-5٢

عامة السكان واملتمردين. وتركز الرسالة املوجهة إىل عامة السكان عىل كسب دعمهم الكامل جلهود مكافحة 

ي توفره قوات الواليات األمن الذ كفايةاملوضوع الرئييس عندئذ يف يتمثل التمرد، واالحتفاظ بذلك الدعم. و

وعىل مع خصومهم.  متعاوهن بسببمن انتقام املتمردين  املتحدة األمريكية والدولة املضيفة حلامية السكان

العمليات القتالية،  أمد ينبغي عىل عامة السكان أن يدركوا أن دعم التمرد بنشاط سيطيلف، النقيض متاما
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القيادة إىل املتمردين عىل إقناعهم بأهنم ال يستطيعون الفوز، وبأن  يجلب هلم وجلرياهنم املخاطر. وتركز رسالةوس

 أغلب البدائل البناءة تتطلب االستسالم أو وقف أنشطتهم.

o احليازة بواسطة قوات األمن 

 ويدعمالبناء(.  –االحتفاظ  –هذا اجلزء من مقاربة )التطهري  يضا. نظريا، تنفذ قوات الدولة املضيفة أ5-20

تعطيل وحتديد والقضاء عىل القيادة املحلية للمتمردين عىل قوات أمن الدولة املضيفة يف قواعد بني السكان  وجود

عىل القيام وبصورة فعالة ومتواصلة بتأمني عامة  الفشل يف هذه اجلهود يعتمد أوال وبنيتهم التحتية. وإن النجاح أو

حكومة الدولة املضيفة عىل املستوى املحيل. وتستمر العمليات  لتواجدإعادة التأسيس الفعال  عىل السكان، وثانيا

 اهلجومية املحددة ضد املتمردين كلام سنحت الفرصة، ولكن يركز اجلهد الرئييس عىل السكان.

أجزاء من البنية األساسية  وجود . جيب تأمني البنية التحتية اهلامة، وبام أن املوارد املتاحة دائام حمدودة، فإن5-2٠

لذا تندرج ضمن أولويات احلامية. و ،عادة عرضة للهجامت هذه البنية ، كام تكونبسط االستقرارل ن رضوريايكو

را فعىل سبيل املثال، قد يكون مصنع لصناعة الزجاج مصد التخطيط.وهذه املمتلكات اهلامة ينبغي حتديدها أثناء 

قد ال ف، وبالتايل املتمرديناطر هجامت من مصادر االنتعاش االقتصادي، ولكن قد ال يكون عرضة ملخ هاما

 يتطلب ختصيص قوات أمنية حلاميته.

 رئيسية مستهدفة أثناء مرحلة احليازة: يةمجاهري قطاعات ةهناك أربع 5-24

  .السكان 

  ن.املتمردو 

  .قوة مكافحة التمرد 

  .اجلامهري عىل املستويني اإلقليمي والدويل 

كومة حلقوات األمن  دعمينبغي عىل املوضوعات والرسائل األساسية املوجهة إىل السكان أن تؤكد عىل . 5-23

 يف املنطقة من أجل حتقيق ما ييل: هاتواجد، والدولة املضيفة

   إكراه أو انتقام من جانب املتمردين.أو محاية السكان من أي ختويف 

  .القضاء عىل قادة املتمردين وبنيتهم التحتية 
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  .حتسني اخلدمات األساسية قدر اإلمكان 

  .استعادة التواجد احلكومي بالدولة املضيفة 

قوات األمن األمريكية وقوات أمن الدولة املضيفة كام هي حتى  بقاءعىل  عمليات املعلومات كام ينبغي أن تؤكد

باحلضور الدائم يمكن هذه الرسالة اخلاصة وتحقيق األهداف املحددة. ل يتم حل املوقف احلايل أو التوصل

 تدعيمها بإبرام عقود طويلة األجل مع مقاولني حمليني من أجل توفري متطلبات اإلمداد أو اإلنشاء الالزمة.

فوز . الرسالة األساسية إىل املتمردين هي االستسالم أو مغادرة املنطقة، وتؤكد عىل  الطبيعة الدائمة ل5-22

ل حكومة الدولة املضيفة استغالل هذا النجاح بعرض عفو حميل. وجودها بشكل مستمر. وقد حتاواحلكومة و

عن شن أعامل عدائية ضد أجهزة حكومة الدولة  تتوقفقد  ، ولكنهاومن املحتمل أال تستسلم قوات املتمردين

 املضيفة يف املنطقة.

ام واملسئوليات . ينبغي أن ترشح الرسالة األساسية املوجهة إىل قوة مكافحة التمرد التغريات يف امله5-25

املصاحبة خللق أو تدعيم رشعية حكومة الدولة املضيفة. كام ينبغي فهم وتعزيز أمهية محاية السكان، وكسب دعم 

 املواطنني عرب مساعدهتم، واستخدام قوة حمسوبة عند قتال املتمردين.

 ممت العمليات خالل هذه املرحلة من أجل:ُص  5-22

  فصلهم عن املتمردين.تأمني املواطنني بصورة مستمرة و 

  .إقامة مراكز حكومية قوية، والسيطرة عىل املنطقة والسكان 

  .جتنيد وتنظيم وجتهيز وتدريب قوات األمن املحلية 

   حمل جهاز املتمردين. للحلولإقامة جهاز سيايس حكومي 

  .تطوير شبكة موثوقة من املصادر من قبل عمالء االستخبارات املرصح هلم بذلك 

 تشمل التحركات الرئيسية التي حتدث أثناء هذه املرحلة ما ييل:و. 5-2٩

   جيري حتديد وختصيص قوات مكافحة التمرد املوجهة نحو املنطقة ملواصلة العمليات اهلجومية. عىل أن

 رصف القوات األخرى املشاركة يف عمليات التطهري واإلخالء أو تكليفها بمهام أخرى.

  د فلول املتمردين، والقضاء عليهم، وحتديد أي هياكل باقية داعمة إجراء فحص شامل للسكان لتحدي

 للتمرد.
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  املحليني يف ذلك. الزعامءاجات السكان، وجيب أن يشارك تيحامسح املنطقة لتحديد املوارد املتاحة و 

   ،تصميم حتسينات بيئية إلقناع السكان بدعم حكومة الدولة املضيفة، واملشاركة يف تأمني منطقتهم

 سهام يف جهود إعادة اإلعامر.واإل

  يف العمليات الناجحة ضد املتمردين. ودجمها، تسليحهاتدريب قوات أمن حملية شبه عسكرية، و 

  .إقامة نظام اتصاالت يدمج املنطقة يف شبكة ومنظومة االتصاالت اخلاصة بالدولة املضيفة 

 

o بناء الدعم ومحاية السكان 

ن الذين ال فاملواطنو. التقدم يف حشد الدعم حلكومة الدولة املضيفة يتطلب محاية السكان املحليني. 5-2٨

يعتقدون أهنم يف أمان من ختويف وإكراه وثأر املتمردين لن خياطروا بدعم جهود مكافحة التمرد بصورة علنية. 

 مكافحة التمرد.ذلك عندما يشعرون باألمان الكايف لدعم جهود فعل ويقرر السكان 

، وتستخدم قوة حمسوبة ضد بصورة مستمرة . حلامية السكان، تنفذ قوات أمن الدولة املضيفة دوريات5-2٢

املتمردين متى سنحت الفرصة. كام أن التواصل مع املواطنني أمر رضوري إلنجاح جهود مكافحة التمرد. 

السياسية اخلاصة بفلول املتمردين، والتي تعمل يف  نبغي مواصلة التحركات الالزمة للقضاء عىل البنية التحتيةتو

 ن استمرار تواجد املتمردين هيدد السكان ويؤثر عليهم.حيث إ ،اخلفاء

.  تأيت املهام التي توفر إفادة مبارشة وعلنية للمجتمع عىل رأس األولويات. كام ينبغي إتاحة التمويل ٩0-5

هذه املهام يمكن أن  فإنجازللقيام هبذا العمل املفيد.  ني املحلينياملواطناخلاص )أو املوارد األخرى( لسداد أجور 

 يساهم يف تأسيس رشعية حكومة الدولة املضيفة، وتشمل هذه املهام ما ييل:

  .مجع القاممة وتنظيفها من الشوارع 

  .إزالة أو طالء أي رموز أو ألوان تتعلق بالتمرد 

  .بناء وحتسني الطرق 

  .حفر اآلبار 

  اء قوة أمنية حملية أهلية.إعداد وبن 

  .تأمني ونقل وتوزيع اإلمدادات 
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  .توفري األدالء واحلراس واملرتمجني 

  .بناء وحتسني املدارس واملرافق املامثلة 

 

o إجراءات السيطرة عىل السكان 

وتتطلب هذه املهمة حتديد  ؟وماذا يفعل ؟يعيش يف املنطقةالذي . تشمل السيطرة عىل السكان حتديد من ٩٠-5

والعالقات الشخصية واملهنية. ويبدأ تأسيس السيطرة عادة  ،والقبيلة ،األرسية، والعشرية –العالقات االجتامعية 

بإجراء تعداد وإصدار بطاقات هوية. وجيب أن ُيعلن عن التعداد وُينفذ بشكل منهجي. وتشمل مهام التعداد 

طلب من رب كل أرسة تقديم تقرير عن أي تغيري إىل األجهزة أرسة. ويُ  حتديد من يسكن يف كل مبنى ورب كل

 املعنية. وتوفر سجالت التعداد معلومات تتعلق بمالك العقارات، والعالقات، ومجعيات رجال األعامل.

أن تقدم بطاقات اهلوية مزايا  وجيببطاقات هوياهتم.  اتالف. قد حياول املتمردون إجبار املواطنني عىل ٩4-5

كافية تدفع حامليها ملقاومة فقدها. وقد يشرتك املتمردون يف التعداد للحصول عىل بطاقات سارية املفعول. وحتد 

مطالبة املتقدمني بتقديم رجلني من خارج العائلة للتعهد بصحة هوياهتم من هذا االحتامل. وأولئك الذين 

بيانات الرسمية نيابة عن الشخص املتقدم. و عرضة للمساءلة عن ال يكونونيؤكدون عىل صحة بيانات أي متقدم 

 ىل املكان الذي يعيش فيه حاملها.ينبغي أن تتضمن بطاقة اهلوية كود يشري إ

 تشمل معايري السيطرة األخرى عىل السكان ما ييل: .٩3-5

  .حظر التجول 

   نظام مرور )فمثال يستخدم الشخص تصاريح سفر أو بطاقات تسجيل( ُيدار من قبل قوات األمن أو

 السلطات املدنية.

   الفرتة التي يمكن أن يقضيها املواطنون يف اخلارج. مدىفرض قيود عىل 

   أو فرض قيود عىل عدد الزائرين من خارج املنطقة إىل جانب طلب تسجيلهم لدى قوات األمن املحلية

 السلطات املدنية.

  .إقامة نقاط تفتيش عرب الطرق الرئيسية ملراقبة وفرض االمتثال لتنفيذ إجراءات السيطرة عىل السكان 
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استخدام أي معايري جديدة للسيطرة عىل السكان.  وتسوغ. ينبغي عىل حكومة الدولة املضيفة أن ترشح ٩2-5

م من ختويف وإكراه وانتقام املتمردين. وبمجرد استخدام فاملواطنون بحاجة إىل فهم األمور الالزمة حلاميته

ينبغي أن تريس حكومة الدولة املضيفة نظاما خاصا بالعقوبات املتعلقة بخرق تلك إنه إجراءات السيطرة، ف

ذ اإلجراءات، عىل أن يتم اإلعالن عن هذا وتنفيذه. كام يتعني عىل الدولة املضيفة إقامة هذا النظام للتأكد من التنفي

وااللتزام املوحد بحكم القانون يف كل أنحاء املنطقة، كام ينبغي أن تكون حكومة الدولة املضيفة قادرة عىل فرض 

 الغرامات والعقوبات األخرى عىل هذه املخالفات املدنية.

o زيادة الدعم الشعبي 

. بحاجاهتم وتطلعاهتمالسكان والوفاء عىل قوات مكافحة التمرد أن تستخدم كل فرصة ملساعدة  . جيب٩5-5

االقتصادية واالجتامعية والثقافية والطبية  االحتياجاتمرشوعات ُمصصة لتحسني تدشني ومن أجل هذا يمكن 

يف احلال. فاألفعال تتحدث بوضوح أكثر من األقوال. وبمجرد تدمري البنية التحتية السياسية للمتمردين، تبدأ 

 السياسية الالزمة، وهناك مهام أخرى يف غاية األمهية تشمل ما ييل: القيادة املحلية يف تأسيس كافة اإلصالحات

   تأسيس وكاالت حكومية للدولة املضيفة لتنفيذ الوظائف اإلدارية الروتينية والبدء يف برامج التحسني

 واإلصالح.

  بغي أن ينتوفري الدعم من قبل حكومة الدولة املضيفة ألولئك الراغبني باملشاركة يف إعادة اإلعامر. و

تأمني ما احلاجة والقدرة عىل تقديم املساعدة. وجيب عىل السكان االستعداد ل إىلانتقاء املشاركني يستند 

 ببنائه. يقومون

   البدء يف بذل جهود لتنمية الوعي اإلقليمي والوطني، وتطوير العالقة بني السكان وحكومتهم. وقد

لشباب، وتنفيذ ، وبناء نوادي لتشمل هذه اجلهود املشاركة يف االنتخابات املحلية، وتنفيذ تنمية جمتمعية

 مرشوعات أخرى.

ه رسائل القيادة إىل السكان، يوتوج ،لدعم الشعبيزيادة ايف  القادة عمليات املعلومات . يمكن أن يستخدم٩2-5

 واملتمردين، وقوة مكافحة التمرد.

 املوجهة للسكان، وهي: عمليات املعلوماتتوجد ثالثة جوانب لرسالة  .٩٩-5
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   وافقة عىل أعامل قوات األمن التي تؤثر عىل السكان، مثل إجراءات السيطرة أو املاحلصول عىل تفهم أو

 بذلك. وسبب قيامها. لذا يتعني إطالع السكان عىل ما تقوم به القوات، التعداد السكاين

  ية برشية تعمل عىل حتديد وتدمري أي بنية حتتية لفلول املتمردين يف املنطقة.بناء مصادر استخبار 

  تقوم عربها حكومة الدولة املضيفة الكيفية التي  كسب جانب الكوادر السلبية أو املحايدة بتوضيح

 حياهتم.بتحسني 

املوجهة للمتمردين إىل خلق انقسامات بني قادة احلركة  ينبغي أن هتدف رسالة عمليات املعلومات .٩٨-5

 وقاعدة السكان العريضة عرب الرتكيز عىل إخفاقات التمرد ونجاحات احلكومة. وُيعلن عن النجاح عندما يتخىل

 فة.للعمل مع حكومة الدولة املضي كتهم ويعودونحراملتمردون عن 

عامل متيقظة أل. جيب عىل القادة التشديد عىل اتسام قوات مكافحة التمرد بالود جتاه السكان بينام تظل ٩٢-5

التمرد. كام ينبغي عىل القادة التأكد من فهم اجلنود ومشاة البحرية لقواعد االشتباك التي تصبح أكثر تقييدا بمجرد 

 أن يعود السالم واالستقرار.

األكثر أمهية خالل مرحلة البناء ترشف عليها وكاالت غري عسكرية. فيعيد ممثلو حكومة الدولة . األنشطة ٨0-5

املضيفة تأسيس املكاتب السياسية واإلجراءات اإلدارية العادية. كام تقوم وكاالت التنمية الوطنية والدولية بإعادة 

حياة قاطني  ودحليني وُيعطوا السلطة الالزمة. وتعبناء البنية التحتية واملرافق األساسية. وُتنمى قدرات القادة امل

املنطقة ثانية إىل وضعها الطبيعي. كام تصبح األنشطة املنفذة عرب اخلطوط املنطقية للعمليات القتالية/ ولألمن 

املدين ولقوات أمن الدولة املضيفة أنشطة ثانوية بالنسبة إىل تلك املستخدمة يف تقديم اخلدمات األساسية، 

 طوط املنطقية للخدمات األساسية.، واخلةمة اجليدواحلوك

 ٠البناء( يف تلعفر –االحتفاظ  –مقاربة )التطهري 

، أصبحت مدينة تلعفر يف شامل العراق نقطة حمورية ضمن جهود التمرد 4005يف بداية عام 

العراقي. حيث حاولت قوات املتمردين أن تؤكد سيطرهتا عىل السكان. فاستخدمت العنف 

والتخويف إلشعال التوتر العرقي والطائفي. وسيطرت عىل كل املدارس واملساجد، بينام دمرت 

                                                           

 .4002يناير  4٩مكتب مساعد وزير الدفاع )الشئون العامة(، نسخة مطابقة من األخبار، إجياز األخبار عن طريق العقيد إتش. آر. مكامسرت، - ٠
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عمليات اختطاف وإعدام متكررة. وحقق املتمردون بعض النجاحات  حدثت أقسام الرشطة. كام

بينام انقسم السكان إىل جمتمعات حمددة هبوياهتا الطائفية. وباإلضافة إىل ذلك أصبحت تلعفر قاعدة 

إلطالق اهلجامت يف أكرب مدينة إقليمية، وهي املوصل، وعرب مجيع  اآمن ادعم للمتمردين ومالذ

 ينوى. أنحاء حمافظة ن

اجلهود العسكرية يف تنفيذ ، اضطلعت كتيبة الفرسان الثالثة املدرعة ب 4005وخالل صيف عام 

البناء(  –االحتفاظ  –منطقة تلعفر واملناطق املحيطة هبا. ويف األشهر التالية، نفذت مقاربة )التطهري 

 من أجل استعادة تلعفر من املتمردين.

 )التطهري(تدمري أو نسف قوات املتمردين 

، بدأت كتيبة الفرسان الثالثة املدرعة والقوات العراقية يف عملية تدمري 4005ويف شهر أغسطس 

وفهم  ،التمرد بتلعفر. ومتثلت خطوهتم األوىل يف تنفيذ عمليات استطالع للوقوف عىل حالة العدو

ام عزلت قوات األمن وهتيئة الظروف لعمليات فعالة. ك ،الديناميكيات العرقية والقبلية والطائفية

العراقية والقوات األمريكية املتمردين عن الدعم اخلارجي عرب السيطرة عىل املناطق احلدودية 

املجاورة، وذلك بإقامة ساتر يبلغ ارتفاعه ثامنية أقدام حول املدينة. ومتثل الغرض منه يف تقييد 

من نقاط التفتيش األمنية التي واجبار خطوط السري عىل املرور  ،حرية حركة املقاتلني واألسلحة

تواجد يف نقاط التفتيش مرشدون يمكنهم غالبا ما مريكية والعراقية. واألترشف عليها القوات 

عىل حركة املدنيني خارج مناطق النزاع. كام  اجلنسياتحتديد املتمردين. وأرشفت القوات متعددة 

نريان  استخدمتقاومة عنيفة، ها ملوعند مصادفتفتشت القوات منازل السكان الواحد تلو اآلخر. 

 دقيقة عرب املدفعية والطريان.

واختريت األهداف من خالل عمليات االستطالع باملنطقة، والتداخل مع السكان املحليني، 

واملعلومات من املصادر العراقية واألمريكية. فُقتل وأرس املئات من املتمردين أثناء تطويق وتطهري 

 املحسوب للعنف إىل احلد من اخلسائر يف صفوف السكان.املدينة. وأدى التطبيق 

 نرش قوات األمن )االحتفاظ(
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ويف أعقاب هزيمة املقاتلني من األعداء، أرست القوات األمريكية والعراقية األمن داخل تلعفر. 

كام عززت قوات األمن عىل الفور فحص األفراد يف نقاط التفتيش بناء عىل املعلومات الواردة من 

يف  اجلنسياتان املحليني. ولتدعيم رشعية الرشطة يف أعني السكان، بدأت القوات متعددة السك

جتنيد الرشطة العراقية من ُمتلف املناطق، لتمثل خليطا من سكان املدينة وسكان املناطق املحيطة 

 هبا. ورسعان ما تلقى املجندون بالرشطة دورات تدريبية مكثفة يف أكاديمية الرشطة. كام دربت

القوات األمريكية واجليش العراقي قوات الرشطة العراقية عىل املهارات العسكرية. ويف نفس 

يف عنارص الرشطة العراقية املتورطني  وحاكمتاحلكومة املحلية واإلقليمية  فصلتالوقت 

 وأماكنجرائم ضد السكان. وعينت احلكومة قادة رشطة جدد يف املدينة من املوصل  ارتكاب

اعدت القوات األمريكية عىل ضامن عمل اجليش والرشطة العراقيني والقوات أخرى. كام س

األمريكية يف أطر مشرتكة  مع تبادل تقديم الدعم لبعضهم البعض. ويف نفس الوقت، واصلت 

لحدود، مما زاد من قدرته عىل إعاقة الدعم اخلارجي لالقوات األمريكية جتهيز وتدريب لواء حرس 

من تدمري شبكة  اجلنسياتلك النجاحات أيضا، متكنت القوات متعددة للمتمردين. ومن بني ت

 املتمردين التي شملت سلسلة من املنازل اآلمنة بني سوريا وتلعفر.

 حتسني األحوال املعيشية واستعادة األجواء الطبيعية )البناء(

اصة بإعادة مع طرد املتمردين خارج املدينة، تقبل السكان املحليني اإلرشادات والتعليامت اخل

إن سكان مدينة تلعفر  قائالالسيطرة من جانب احلكومة العراقية. وأشار قائد كتيبة الفرسان 

 .عملية الستعادة األمن يف املدينة –تفهموا أن هناك عملية من أجلهم 

وبمساعدة وزارة اخلارجية ومكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية املختص بمبادرات االنتقال، 

بدأت اجلهود املعنية بإعادة إقامة األنظمة البلدية واالقتصادية بصورة جادة. وشملت هذه 

املبادرات تقديم اخلدمات األساسية )املياه، والكهرباء، والرصف الصحي، ومجع القاممة(، 

تنظيم عملية  وجرىاملرشوعات التعليمية، وأقسام الرشطة، واملتنزهات، وجهود إعادة اإلعامر. و

وبرامج التعويض ملعاجلة املظامل املحلية الناجتة عن األرضار التي حلقت  ،املطالبة القانونية

 بالسكان.
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ات ساعدت يف وبمجرد حتسن الظروف املعيشية واألمنية بتلعفر، بدأ املواطنون يف تقديم معلوم

القضاء عىل البنية التحتية للتمرد. وباإلضافة إىل املعلومات التي تم احلصول عليها من الشوارع، 

واملناطق املجاورة، ومن ثم  تلعفرمراكز للتنسيق املشرتك يف  اجلنسياتأقامت القوات متعددة 

ومرافق لتبادل املعلومات االستخبارية مع  جلنسياتحتولت إىل مراكز لقيادة القوات متعددة ا

 اجليش والرشطة العراقيني.

ولعبت وحدة اجلهود املبذولة من قبل القادة العراقيني املحليني، وقوات األمن العراقية، والقوات 

عندما عادت إىل املنطقة  واضحااألمريكية دورا حيويا يف حتقيق النجاح املطلوب. وأصبح النجاح 

 العديد من العائالت التي هربت سابقا.بعد تأمينها 

 

o العمل املشرتك 

عادة ويف تنظيم واحد،  مريكية وقوات الدولة املضيفة معا. إن العمل املشرتك هو تكتيك يدمج القوات األ٨٠-5

. هذا التكتيك مناسب متاما يف البيئة التي ال كافحة التمردما يكون عىل شكل فصيلة أو رسية تنفذ  عمليات مل

فتقر املتمردون للموارد وحرية املناورة. ويتضمن العمل املشرتك أو حيث ي تتواجد فيها قوات ضخمة للمتمردين

إحلاق جمموعة مسلحة أمريكية أو فصيلة مع فصيلة أو رسية من الدولة املضيفة عىل التوايل. ويستخدم القادة هذه 

بني السكان. وحتاول هذه املقاربة  التمرد مر لقوات مكافحةاملقاربة من أجل احليازة والبناء أثناء توفري تواجد مست

حتقيق األمن واالستقرار أوال يف املنطقة املحلية، ثم تتبعها بعمليات هجومية ضد قوات املتمردين التي ُمنعت من 

حرية الوصول إىل املنطقة أو تلقي الدعم. وال ُتصمم وحدات العمل املشرتك بغرض أن تشن عمليات هجومية 

أن تقدم  أيضا نفسها، إنام تعتمد عىل وحدات قتال أكثر قوة للقيام هبذه املهمة. وتستطيع هذه الوحدات املشرتكةب

 بني القرى لتأمني منطقة أوسع. متبادال دعام

. يمكن أن يعمل برنامج العمل املشرتك فقط يف مناطق يوجد هبا نشاط حمدود للمتمردين. كام ينبغي أال ٨4-5

لتكتيك يف عزل أو طرد قوات املتمردين التي تتسم بالقوة وتتوافر هلا مقومات الدعم. فالعمل يستخدم هذا ا

 املشرتك يكون أكثر فاعلية بعد تطهري املنطقة من املتمردين املسلحني.
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 . العوامل اجلغرافية والديمغرافية التالية يمكن أن تؤثر أيضًا عىل احتامالت النجاح:٨3-5

  عن املراكز السكانية األخرى يسهل تأمينها بصورة مستمرة. ياعزولة نسباملدن امل 

   املدن والقرى التي هبا عدد حمدود من الطرق الامرة هبا، يسهل تأمينها عن تلك التي متر هبا طرق متعددة

 داخلها وخارجها، وينبغي حراسة مجيع املداخل.

   ينبغي أن ختضع كافة الطرق املؤدية ملداخل املدن للمراقبة من املدينة، فوضع هذه املناطق حتت املراقبة

 يسهل عرقلة املتمردين، والسيطرة عىل حركة السكان.

  قادرين  أن يعرف السكان بعضهم البعض ويكونون، وينبغي أن يكون حجم السكان صغريا ومناسبا

ويف القرى أو املدن الصغرية التي ال تتوافر فيها هذه احلالة، يكون التعداد عىل حتديد األغراب بسهولة. 

 لة عن كل فرد.إلقامة نظام مبدئي للمساءالسكاين الوسيلة األكثر فاعلية 

   قوات العمل املشرتك أو قوات الدفاع املحيل دعام متبادال مع القوات العاملة يف املدن  تؤسسينبغي أن

فضال عن  الحتياطا التدخل الرسيع، وقوات تاح رسيعا تلقي الدعم من قواتأن يُ املجاورة. كام ينبغي 

للتخلص من  فضال عن املعدات الالزمة مهندس توافرالدعم اجلوي القريب، واهلجامت اجلوية. وجيب 

 بقايا قذائف املدفعية.

عالقات إجيابية مع قوات أمن الدولة  عىل بناء وتنمية عنارص وحدة العمل املشرتكحيرص . ينبغي أن ٨2-5

عرب التعايش مع السكان، ختدم وحدات العمل املشرتك غرضا مهام. حيث فاملضيفة املصاحبة هلم ومع قادة املدن. 

كام أن مدى التزام وكفاءة قوات مكافحة التمرد أثناء مشاركة اخلربات والعالقات مع السكان املحليني.  تظهر

ي الثقة وتعزز رشعية حكومة الدولة املضيفة. ولبناء  املزيد من الثقة، ينبغي عىل أعضاء عالقات العمل هذه تبن

، والتعرف عىل التضاريس يفة التدرب عىل التقاليد املحليةاجلانب األمريكي أن يطلبوا من قوات أمن الدولة املض

كام ينبغي أيضا أن ُيطلب من قوات  اهلامة، واملخابئ املحتملة للمتمردين، والديناميكيات الثقافية ذات الصلة.

 خر األحداث املحلية.آ وصفالدولة املضيفة 

. ُتدمج وحدات العمل املشرتك يف برنامج إقليمي لتبادل الدعم األمني والتأثري، ومع ذلك، فينبغي عليها ٨5-5

 ٠5إىل  ٠3) منتتكون  وضع جمموعات معززة بحجم وحداتفأيضا احلفاظ عىل انتامئها إىل وحداهتا األصلية. 
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جندي أو عنرص مشاة بحرية( بني مواطني الدولة املضيفة خيلق ُماطر التشتت. ويمكن أن ختفف الوحدات األم 

 مع الدعم املتبادل من القرى واملدن املجاورة. الرسيع من هذه املخاطر عرب استدعاء االحتياطي وقوات الرد

العمل املشرتك عىل دعم العمل  فرقت الدولة املضيفة يف . يعمل الدمج  الكامل للقوات األمريكية وقوا٨2-5

أعضاء اجلانب  اختيارب دورا حيويا يف نجاح كل فريق والربنامج ككل. وجيب اجلامعي بشكل فعال، كام يلع

ب التدر األمريكي من بني أفضل كوادر الوحدة األم. كام أن اختيار األعضاء املحتملني قبل نرش القوات يسهل

، ينبغي أن تتوافر وبشكل مفضليق املطلوب من أجل نجاح وحدة العمل املشرتك يف مرسح األحداث. وبناء الفر

 لدى أعضاء الفريق خربة مسبقة عن الدولة املضيفة. وتشمل السامت األخرى املطلوبة ما ييل:

  .القدرة عىل العمل بفاعلية كجزء من الفريق 

  :توافر سامت القيادة القوية، ومن بينها 

o .االتصال بوضوح 

o .النضج 

o .القيادة بالقدوة 

o  .اختاذ القرارات الصائبة 

  .القدرة عىل تنفيذ أهداف القيادة يف غياب األوامر 

  .خلق الوعي الثقايف وإدراك وفهم بيئة الدولة املضيفة 

  .عدم وجود حتيزات واضحة 

 .االحرتام املتبادل أثناء العمل مع طاقم الدولة املضيفة 

   الدولة املضيفة، والقدرة عىل تعلم اللغات، أو دعم املرتمجني املوثوق هبم.اخلربة بلغة 

  .الصرب والتحمل عند التعامل مع عوائق اللغة والرتمجة 

 . وتشمل املهام املناسبة لوحدات العمل املشرتك ما ييل، دون أن تقترص عليه:٨٩-5

   الدخول. م يفالتحكمساعدة قوات أمن الدولة املضيفة عىل احلفاظ عىل نقاط 

   من خالل الوحدة األم. التدخل الرسيعتقديم اإلمكانيات لقوة 

   لتأمني املدينة واملنطقة. متعددة اجلنسياتالقيام بدوريات يومية وليلية 
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   تسهيل االتصاالت املحلية جلمع املعلومات بالتعاون مع ممثيل قوات األمن املحلية بالدولة

املضيفة.)التأكد من إتاحة كافة املعلومات التي تم مجعها يف احلال، وعىل أساس منتظم للوحدة األم من 

 أجل االستفادة منها والتحرك يف الوقت املناسب(.

  عسكرية عامة حتى يتمكنوا من تأمني املدينة عىل القيادة، ومواضيع  أمن الدولة املضيفة تدريب قوات

 أو املنطقة بأنفسهم.

  ووحدات الدولة املضيفة، إن لزم األمر. اتالقيام بعمليات مع قوات أخرى متعددة اجلنسي 

  .العمل كفريق واحد مع قوات أمن الدولة املضيفة لغرس الفخر والقيادة والوطنية 

   مساعدة مسئويل حكومة الدولة املضيفة بربامج العمل املدين إلقامة بيئة جيد املواطنون من خالهلا أن

 مستقبل مدينتهم ووطنهم.ب ترتبطمصلحتهم 

  .محاية ممثيل القضاء وحكومة الدولة املضيفة، ومساعدهتم عىل إقامة حكم القانون 

 

 ٠برنامج العمل املشرتك

باالعتامد عىل خرباهتم املكتسبة بمكافحة التمرد مطلع القرن العرشين يف كل من هايتي ونيكاراجوا، 

أطلق عليه برنامج العمل املوحد. هذا  ٠٢25نفذ فيلق مشاة البحرية برناجما مبدعا يف جنوب فيتنام عام 

بط يتوافر لديه من قوات مشاة البحرية يقودهم صف ضا ٠5الربنامج مجع بني جمموعات تصل إىل 

. وعملت مفارز العمل املشرتك يف املزارع والقرى يف فردا 40طاقم أمن من الدولة املضيفة يصل إىل

 إقليمني شامليني بجنوب فيتنام جياوران منطقة غري عسكرية.

 عىل الدفاع عن نيواكتسبت هذه القوات ثقة القرويني من خالل العيش بينهم أثناء مساعدة القروي

وتعلمت تقاليد ولغة هذه القرى. ونجح  ،ودربت قوات الامرينز وقادت قوات الدفاع املحيلأنفسهم. 

. وأصبح برنامج سيطرهتممشاة البحرية يف منع الفيتكونج من الدخول إىل هذه املناطق التي تقع حتت 

العمل املشرتك نموذجا يعتد به يف موجهة التمردات، وُاستخدمت الدروس املستفادة منه يف تنفيذ 

                                                           

بالبحرية األمريكية عىل الويب    ماثيو دانر، "فصيلة العمل املشرتك: بذور النجاح يف العراق" موقع فصيلة العمل املشرتك - ٠

http://capmarine.com/personal/iraq/danner. 
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العديد من عمليات حفظ السالم، وعمليات املساعدة اإلنسانية التي نفذها الامرينز خالل التسعينيات. 

( واستعادة األمل يف الصومال ٠٢٢٠توفري الراحة يف شامل العراق ) عمليتيوشملت هذه العمليات: 

 (.٠٢٢3حتى  ٠٢٢4)

 

o الدعم املحدود 

. ال تتطلب مجيع جهود مكافحة التمرد تشكيالت قتالية ضخمة. ففي العديد من احلاالت، يكون الدعم ٨٨-5

تقديم االستشارات لقوات األمن، وتوفري الدعم النرياين واالسناد. و  من قبيلاألمريكي حمدودا، ويركز عىل مهام 

يعد الدعم األمريكي املطول للفلبني نموذجا ملثل هذا الدعم املحدود. فمقاربة الدعم املحدود تركز عىل بناء 

ضيفة قدرات وإمكانات الدولة املضيفة، وبموجب هذه املقاربة، فمن املتوقع أن تنفذ قوات أمن الدولة امل

 العمليات القتالية والتي تشمل مهام التطهري واحليازة.

o نمط االنتقال 

للسكان.  العمل عىل هتيئة بيئة آمنة أوال . قد تتطلب جهود مكافحة التمرد من اجلنود ومشاة البحرية٨٢-5

لعسكرية ت ااملطهرة من املتمردين. وبمجرد تقوية القدرااملناطق  ونظريا، متسك قوات الدولة املضيفة بزمام

، ربام يتحول النشاط العسكري األمريكي جتاه العمل املشرتك والدعم املحدود. وكلام واملدنية للدولة املضيفة

القوات األمريكية أن تعيد  استطاعتاضطلعت قوات الدولة املضيفة بمتطلبات األمن الداخيل واخلارجي، 

لدعم القواعد، وختفيض قوة القوات، واالنسحاب يف هناية األمر. وتواصل قوات العمليات اخلاصة  انتشارها

 والقوات التقليدية تقديم دعمها عىل النحو املطلوب إلنجاز الدفاع الداخيل وأهداف التنمية.

 تقييم عمليات مكافحة التمرد 

ئيات أو إجرائهام من خالل حاسب آيل، مها التحسن )أفضل دليلني، ال يمكن االستغناء عنهام واستبداهلام بإحصا

يف االستخبارات التي يقدمها السكان طوعا، وانخفاض معدل جتنيد املتمردين. ويمكن تعلم الكثري من وجوه 

التي كانت يف  السكان بالقرى التي ختضع لعمليات التطهري واحليازة، عند زيارهتا عىل فرتات دورية. فالوجوه
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عنة وغري مبالية، أو حتى متجهمة، تصبح مبتهجة كليا بعد ستة أشهر أو سنة وترتسم عليها ابتسامة بداية األمر مذ

 . ٠الرتحاب. فاملواطنون يعرفون من هو الفائز(

 .٠٢23هزيمة التمرد الشيوعي: دروس من مااليو وفيتنام،  -سري روبرت ثومبسون

)دليل امليدان املؤقت  دى تقدم العمليةملللموقف احلايل، و والتقييمستمرة امل املتابعةهو عملية  التقييم .٢0-5

جيري التقييم أوال ثم ُيدمج يف كل إجراء أو نشاط من أنشطة العمليات، ويتبع ذلك تنفيذ املهمتني و(. ٠ -0 -5

 التاليتني:

  لموقف احلايل )بام يف ذلك البيئة( وتقدم العملية.ل املستمرة املتابعة 

  .تقييم العملية عىل ضوء املعايري املعمول هبا 

منها. وبناء عىل  وغرضهم رؤيتهميقارن القادة بمساعدة هيئة أركاهنم، بصفة مستمرة مدى تقدم العمليات مع 

نظر دليل يق األهداف والغايات املرسومة. )االعمليات واألنشطة املصاحبة هلا من أجل حتق يعدلونتقييامهتم، 

 (.٠4٠ -2حتى  ٠٠0 -2، ومن ٢4 -2حتى  ٢0 -2الفقرات من ، 0-2امليدان 

o تطوير معايري القياس 

 ؟. يتطلب التقييم حتديد لامذا ومتى يتحقق التقدم املطلوب عرب كل خط من اخلطوط املنطقية للعمليات٢٠-5

لك فإن الطبيعة ويستخدم القادة بصفة تقليدية، املعايري الكمية والنوعية بصورة منفصلة لتقييم التقدم. ومع ذ

. ويلزم القيام بتقييم شخيص عىل مجيع املستويات قياس التقدم ل من الصعبت مكافحة التمرد جتعاملعقدة لعمليا

تاج أيضا إىل قياس النجاح أو الفشل عىل املستوى وحُي لفهم الطبيعة املتشعبة واملعقدة ملشاكل مكافحة التمرد. 

األنشطة املنفذة عرب  إكامل يةوباإلضافة لذلك حيتاج القادة إىل معرفة كيفاملحيل مقارنة بأهداف العملية ككل. 

وبالتايل ال يقترص تقييم املخططني عىل مدى التقدم احلادث  ،ابعضبعضها  اخلطوط املنطقية املختلفة للعمليات

 بكل خط، إنام يمتد ليشمل التداخل بني هذه اخلطوط.

 

                                                           

 .٠٩0ثومبسون،  - ٠
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o أدوات التقييم 

 التقييم القادة وهيئات أركاهنم عىل حتديد ما ييل:. تساعد أدوات ٢4-5

  املهام وأثره متامإ. 

  .مستوى إنجاز األهداف 

  .مدى حتقق رشوط النجاح 

  احلالة النهائية املرجوةالوصول إىل  مدى. 

  القائد. غرضحتقق  مدى 

من التصميم والتخطيط فعىل سبيل املثال، ُيعد التخطيط لنقل املسئولية إىل الدولة املضيفة جزءا ال يتجزأ 

العمليايت ملكافحة التمرد. وقد ُتستخدم أدوات التقييم يف تقييم النقل اجلغرايف واإلداري للسيطرة واملسئولية إىل 

حكومة الدولة املضيفة يف الوقت الذي تقوم فيه بتطوير قدراهتا. وختتلف طرق تقييم كل مهمة، أو دور، أو خط 

باختالف مراحل العمليات. ويعدل القادة طرق التقييم مثلام يتكيف املتمردون من خطوط العمليات، كام ختتلف 

 مع تكتيكات مكافحة التمرد وتغيريات البيئة.

 (.MOP( ومعايري األداء )MOEلية )اع. النوعان األكثر شيوعا من طرق التقييم مها معايري الف٢3-5

هو معيار يستخدم لتقييم التغريات يف سلوك وقدرة النظام، أو البيئة العملياتية املرتبطة  قياس الفاعلية. ٢2-5

(. وتركز 04 - ٠نجاز اهلدف، أو خلق التأثري )النرشة املشرتكة وإبقياس مقدار حتقق احلالة النهائية املطلوبة، 

نحقق النتائج التي تدفعنا للوصول هل عىل سؤال، مقاييس الفاعلية عىل النتائج أو تداعيات األعامل. وجتيب 

 هناك حاجة لتنفيذ أعامل أخرى إضافية أو بديلة؟أن للحالة النهائية املطلوبة، أم 

(. 04-٠النرشة املشرتكة)هو معيار لتقييم األعامل الصديقة املرتبطة بقياس إنجاز املهام  األداء قياس. ٢5-5

 ؟كام أراد القائد م تنفيذ املهمة أو العملهل تعىل سؤال، وتركز مقاييس األداء عىل اإلجابة 

ربام يستخدم القادة بيانات موضوعية قابلة للمالحظة وللقياس باإلضافة إىل مؤرشات ذاتية لتقييم التقدم  .٢2-5

 املحرز مقارنة بالتوقعات. وُيوىص باستخدام مزيج من نوعي املؤرشات للحد من نزعات سوء الفهم.



 

 

 244 

لية واألداء املستخدمة يف تقييم عمليات مكافحة التمرد بنفس اعمقاييس الفصمم مجيع . جيب أن تُ ٢٩-5

 التالية: األربعالسامت، ويشمل هذا السامت 

  جيب أن تتوافر معايري كمية أو نوعية يمكن عربها تقدير مقاييس الفاعلية واألداء، القابلية للقياس :

قاييس الكمية و النوعية لالحرتاز من أي كون أكثر املقاييس فاعلية عبارة عن مزيج من املت بحيث

 عرض غري دقيق للنتائج.

  جيب أن يعمل كل مقياس من مقاييس الفاعلية واألداء عىل قياس جانب منفصل ومتميز من التفرد :

 املهمة أو الغرض أو الظرف.

  اخلاضع  : جيب أن تكون مقاييس الفاعلية واألداء ذات عالقة باملهمة أو الناتج أو الظرفمةاملالء

ن للدولة املضيفة وطاقم املنظامت غري القادة املحليون واإلقليميون والوطنيو للقياس. وربام يقدم

 جيدة متعلقة باملوضوع. عكسيةعملية فذة واحرتافية، وتغذية  أفكارااحلكومية 

  سهيل : ينبغي أن تكشف أدوات التقييم برسعة وبدقة كافية عن أي تغريات بيئية وموقفية لتالتجاوب

 تطوير رد فعل مناسب أو استجابة فاعلة.

 

o  املؤرشات الشاملة للتقدم 

. توجد حدود للمؤرشات الرقمية واإلحصائية يف قياس البيئات االجتامعية. فعىل سبيل املثال، استخدمت ٢٨-5

القوات األمريكية بجنوب فيتنام عدد اجلثث لتقييم نجاح أو فشل العمليات القتالية. ولكن هذا املؤرش يتعلق 

. ومن ثم كان مؤرشا مضلال. فعدد اجلثث يمكن بجزء صغري من املعلومات التي حيتاجها القادة لتقييم عملياهتم

فقط يف حالة التحقق من األعداء وهوياهتم. )وعادة ما يتم حتديد هذه اهلوية من  جزئيا وفعاال امؤرشأن يكون 

خالل ارتداء املتمردين لزي موحد أو امتالكهم لبطاقة هوية(. وباإلضافة إىل أن أي تقدير دقيق لام قد يشري إليه 

قبل كل يشء معرفة العدد الفعيل  ر املتمردين من تداعيات تتعلق بقوة وإمكانيات العدو يتطلبعدد خسائ

عىل أي جانب عادة  ة مثلللمقاتلني املتمردين املسلحني. باإلضافة إىل أن هذا املؤرش ال يقيس عدة عوامل هام

تساهم الناجتة عنه  واألرضاراألرضار التي تلحق هبم، وما إذا كان هذا القتال  بسببيلقي السكان املحليني اللوم 

واسرتاتيجية التمرد يف تلك املنطقة، وأين تسكن عائالت املتمردين القتىل وما  ،ينالبنية التحتية للمتمرد يف تدمري
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عدد املدارس التي أن  وهوهو رد فعلهم. وكمثال آخر يندرج ضمن خط العمليات املنطقي للخدمات األساسية 

 التشغيل الفعال للنظام التعليمي.عادل ها أو جتديدها ال يتم بناؤ

الصحة االجتامعية واالقتصادية عند تقييم  الضعف أو . جيب عىل املخططني البدء باملقاييس الشاملة عن٢٢-5

 فحة التمرد(.أمثلة حمتملة عن املؤرشات املفيدة يف مكا ٩ -5يبني اجلدول واألوضاع البيئية. )

 

 مثال ملؤرشات التقدم .٩ -5اجلدول رقم 

 )عدد اهلجامت، خسائر القوات الصديقة/ الدولة املضيفة(.أعامل العنف  •

 عىل مؤرشا هلم والتوزيع اجلغرايف معسكرات املدنيني املهجرين عدديمثل  :املُهجريناملدنيني  •

احلالة األمنية الكلية واالستقرار. فانخفاض عدد الناس يف املعسكرات يشري إىل زيادة العودة إىل 

السكان املطرودين أو الفارين من ديارهم وممتلكاهتم، كام يتم قياس واكتشاف احلياة الطبيعية، 

 .٠والعائدين إليها

. قد تشري األنشطة عىل ثقافاهتا التدينيف املجتمعات التي يغلب  التحرك اإلنساين واليقظة الدينية: •

إرادهتم احلرة، الختيارهم و إىل سهولة احلركة والثقة يف األمن، واستخدام السكان املرتبطة باإليامن

 احلرية الدينية. وتشمل املؤرشات املحتملة ما ييل: وتوافر

 .أو نقص أعدادهم زوار األماكن املقدسةتدفق  •    

 تطوير أماكن العبادة واستخدامها بنشاط. •    

 عدد املعابد والكنائس التي أغلقتها احلكومة. •    

متى توافرت ظروف اخلطر وعدم  وجود ونشاط الكيانات االقتصادية الصغرية واملتوسطة احلجم: •

ات عن عدد الرشك ، ويمكن للدوريات أن ترفع تقريرااألمان، تغلق هذه الكيانات وتوصد أبواهبا

 التي تفتح وعدد العمالء لدهيا، وقد تشري احلصيلة الرضيبية إىل الرقم اإلمجايل لنشاط املبيعات.

 مستوى النشاط الزراعي: •

                                                           

م دولة املدنيني املهجرين: مصطلح عام يشمل األشخاص املرشدين، والذين جرى إخالؤهم، واملطرودين أو املهاجرين، أو الالجئني، أو من ليست لدهي - ٠

 05 -3فاملدنيون املرشدون هم نتاج حلركة العنف املتعمدة املصاحبة للتمردات وردات الفعل املضادة هلا. )انظر دليل امليدان (.  04 -٠)النرشة املشرتكة 

 من أجل احلصول عىل مزيد من املعلومات عن هذا الشأن(. ٠. 33-3. ونرشة قتال مشاة البحرية 20ص
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 هل املنطقة أو الدولة مكتفية ذاتيا، أم يتعني استرياد األغذية التي تعد من مقومات احلياة؟ -

 ؟ورهيا هل يتم احلفاظ عىل احلقولكم عدد الفدادين املزروعة؟ و -

 ؟تزايدت احلاجة السنوية أم تناقصت؟ وهل ل البضائع الزراعية تنزل األسواقه -

إن تشكيل ووجود أحزاب سياسية متعددة يشري إىل املزيد من انخراط  وجود أو غياب االحتادات: •

املواطنني يف احلكومة. كام أن عقد اللقاءات اخلاصة باالحتادات املهنية املستقلة يبني مدى نجاح 

. ويشري نشاط االحتادات العاملية إىل انخراط العامل يف االقتصاد نيالطبقة املتوسطة واملهني

 .ةوالسياس

السيام عندما هيدد املتمردون باستخدام العنف ضد املشاركني يف  اركة يف االنتخابات:املش •

 االنتخابات.

 :التاليةوتشمل األمثلة  إتاحة اخلدمات احلكومية: •

 وتواجد ضباط الرشطة يف املنطقة. ،عمل أقسام الرشطة •

عمل العيادات واملستشفيات بكامل طاقتها، وما إذا كانت األماكن اجلديدة التي يرعاها القطاع  •

 اخلاص مفتوحة وتعمل.

 املدارس واجلامعات مفتوحة وتؤدي وظيفتها. •

مدى وجود مناطق مقياس كالسيكي لتحديد  وهذا حرية حركة السكان والسلع واالتصاالت: •

 الامدية واإللكرتونية واملطبوعة. األنشطة منالتمرد  حُيرم فيها

عىل نفوذ  الرضائب، فقد يكون هذا مؤرشا ما إذا كان السكان يسددون رضيبية:الاإليرادات  •

 حكومة الدولة املضيفة، واالستقرار املدين.

 الصادرات الصناعية. •

 معدل التوظيف / البطالة. •

 توفر الكهرباء. •

 اهلجامت املحددة عىل البنية التحتية. •
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 االستهداف 

 وهيئاتيستخدم القادة ووالوقت.  للمواردتركز عملية االستهداف عىل العمليات واالستخدام املقيد  .٠00-5

أركاهنم عمليات االستهداف لتحقيق التأثريات التي تدعم اخلطوط املنطقية للعمليات ضمن خطة محلة مكافحة 

التمرد. ومن املهم للغاية إدراك أن االستهداف ينُفذ من أجل مجيع العمليات ال من أجل اهلجامت ضد املتمردين 

العسكرية، وحتى اللقاءات  –عمليات املدنيةعمليات املعلومات، وال فقط. فيمكن أن تدعم عملية االستهداف

بني القادة وزعامء الدولة املضيفة، بناء عىل رغبات القائد. وتظهر عملية االستهداف يف خلية االستهداف 

، ونرشة قتال مشاة 3٠. 0٢-3، ودليل امليدان20 -3نظر النرشة املشرتكة بمركز القيادة املناسب. )ااملوجودة 

لالطالع عىل عقيدة االستهداف املشرتكة، ولدى اجليش.  ٠0. 40 -2دليل امليدان يس، و ٠2 -3البحرية 

كيفية تطبيق عملية االستهداف عىل عمليات املعلومات املرتبطة  ٠3 -3دليل امليدان بهـ  ويوضح  امللحق

 باألهداف(.

جمموعة عمل عىل كل . تتطلب عملية االستهداف يف بيئة مكافحة التمرد تأسيس جلنة حتديد أهداف أو ٠0٠-5

املستويات. وتقدم خلية االستخبارات ممثلني إىل جلنة حتديد األهداف أو جمموعة العمل من أجل مزامنة حتديد 

األهداف مع تبادل املعلومات االستخبارية، وعمليات االستخبارات، واملراقبة، واالستطالع. فاهلدف من ذلك 

وسائل استخدامه بأفضل طريقة تدعم غرض القائد وخطة هو ترتيب االستهداف حسب األولوية، وحتديد 

 العمليات.

. ينصب تركيز االستهداف عىل األفراد سواء من املتمردين أو غري املقاتلني. وتوجد عدة مقاربات ُمتلفة ٠04-5

مكن أن حمتملة ي أهدافيتم اتباعها يف االستهداف بمكافحة التمرد، فعىل سبيل املثال، ُيعد مجيع ما ييل بمثابة 

 :بالتأثرياتتربط األهداف 

  ن، والقاعدة اجلامهريية(.ساعدون، والكادر السيايس، واملقاتلواملتمردين )القادة، وامل 

   ،هيكل الدعم الداخيل للمتمردين )قواعد العمليات، والقاعدة التمويلية، وخطوط االتصال

 والسكان(.

  .)منظومات الدعم اخلارجي للمتمردين )املأوى، ووسائل اإلعالم، وخطوط االتصال 
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   إسباغ الرشعية عىل احلكومة ووظائفها )اخلدمات األساسية، وتعزيز احلوكمة، وتطوير قوات األمن

 واملؤسسات(.

ثار الداعمة ألهداف اآل . حتدد االستهدافات الفعالة خيارات االستهداف املميتة وغري املميتة، لتحقيق٠03-5

القائد.، وتتحقق االستهدافات املميتة عرب عمليات األرس أو القتل، بينام تتحقق االستهدافات غري املميتة عرب 

، والتفاوض، والربامج السياسية واالقتصادية ليات املعلوماتعمالعسكرية، و –العمليات املدنية استخدام

قتالية. وعادة ما تكون االستهدافات غري املميتة أكثر أمهية من االستهدافات الخرى غري األطرق الواالجتامعية، و

أمثلة عىل  ٨ -5وليست أقل أمهية منها عىل اإلطالق. )ويوضح اجلدول رقم  ،مكافحة التمرداملميتة يف 

 االستهدافات املميتة وغري املميتة(.

 تتضمن عملية االستهداف األنشطة األربعة التالية: .٠02-5

  ديد األهداف.حت 

  .اكتشاف األهداف 

  العملية(.)تنفيذ  رضب األهداف 

  .تقييم اآلثار النامجة عن العملية 

. ويقود الدليل اإلرشادي حتديد األهداف. يصدر القادة دليال إرشاديا عن االستهداف أثناء نشاط ٠05-5

االستخبارات الالزمة للقادة  اكتشاف األهدافللقائد األنشطة املتتابعة لعملية االستهداف. وربام يوفر نشاط 

حتديد األهداف عندما تبدأ محلة مكافحة التمرد. لذا جيب أن ينصب  تنقيح هذا الدليل. وقد يصعب أيضامن أجل 

 عىل النقاط احلاسمة التي يمكن أن يستخدمها القادة. حتديد األهدافالرتكيز أثناء نشاط 

o حتديد األهداف 

عىل اإلعداد االستخباري املفصل مليدان املعركة، والتقييم املتواصل  حتديد األهداف. يعتمد نشاط ٠02-5

 امع القائد وأعضاء األركان األخرين، متى يكون وضع اهلدف موضح االستخبارات للموقف. ويقرر عنارص

وعقد اللقاءات الدورية خللية  ،بشكل كاف لالشتباك معه. وإن التكامل املتواصل بني عنارص هيئة األركان

تنفيذ هذا النشاط . ويدرس أعضاء هيئة األركان املعلومات النهائية  يتيحاملخابرات وجلنة حتديد األهداف 
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لالستخبارات يف ضوء فهمهم لكافة العمليات املعلوماتية السابقة ويشريون عىل القادة باختاذ قرارات 

 ،ملعلومات الالزمة حول األمهية النسبية ملختلف الشخصياتاالستهداف. ويقدم عنارص االستخبارات ا

واآلثار التقديرية املتوقعة لالشتباك املميت أو غري املميت. وحيتاج حمللو االستخبارات عىل  ،واملناطق املستهدفة

املجموعات املحتمل جذهبم ضمن مؤيدي مكافحة التمرد، واألهداف الالزم ووجه اخلصوص إىل حتديد األفراد 

 عزهلا عن السكان، واألهداف التي يلزم القضاء عليها.

تنتج منظومة االستهداف قائمة بأهداف ذات أولوية، ومسار عمل  حتديد األهداف. أثناء نشاط ٠0٩-5

موىص به مرتبط بكل منها.  وقد يتطلب تنفيذ قرارات االستهداف تقسيم العمليات إلصدار أوامر جمزأة. وكل 

ثل مهمة جيب أن ُتتضمن داخل خطة القيادة العليا، وتتسق مع غرض القائد. وقد تتطلب متمن هذه األوامر 

 قرارات االستهداف إحداث تغيريات يف اخلطة التزامنية لالستخبارات.

 . أمثلة عىل األهداف املميتة وغري املميتة٨ -5اجلدول رقم 

 الشخصية األهداف

 مميت 

 قتل أو أرس زعامء املتمردين. -

 غري مميت 

املتمردون عرب التوعية،  هماملجتمع، وهؤالء الذين جيب أن ينخرط مع قادةأشخاص مثل  -

 والتفاوض، وأنواع أخرى من التداخل. 

 القادة الفاسدون بالدولة املضيفة املحتمل استبداهلم. -

 أهداف املنطقة

 مميت 

 وُمابئهم. ،ومستودعاهتم قواعد املتمردين، -

 التهريب. طرق -

  مميتخليط مميت وغري 



 

 

 250 

 املناطق السكانية التي تقع هبا عمليات املتمردين.-

املناطق السكانية التي يسيطر عليها املتمردون، حيث يؤدي حضور موظفي الواليات املتحدة أو  -

 ، وتقويض الدعم املقدم للمتمردين.ألمنالدولة املضيفة إىل توفري ا

 غري مميت 

 العسكرية أو عمليات املعلومات.السكان املحتمل تقبلهم للعمليات املدنية  -

o اكتشاف األهداف 

يتطلب الكثري من العمل التحلييل بواسطة عنارص  إذُينفذ نشاط اكتشاف األهداف بصورة مستمرة،  -٠0٨-5

ية الواردة من مصادر متنوعة من أجل اركميات ضخمة من املعلومات االستخب حيللوناالستخبارات. حيث 

 حتديد ما ييل:

  .صحة التهديد 

  .األمهية الفعلية لألهداف املحتملة 

  .أفضل السبل لالشتباك مع اهلدف 

   املتوقعة من االشتباك مع األهداف )والتي ستوجه األعامل للتخفيف من وطأة اآلثار السلبية(.اآلثار 

   التشغيلخطة يف أي تغيريات مطلوبة. 

اهلدف يف بيئة مكافحة التمرد يامثل ما حيدث يف نطاق فرض  استغالل، فإن ٠54 -3يف الفقرة رقم  مثلام ُذكر

تؤدي إىل متابعة األهداف حتى بعد عىل تسهيل مجع األدلة ولكن أيضا  ال تعمل فقط االستغاللالقانون. فخطة 

للشبكات االجتامعية، وشبكات التمرد، وأعامل املتمردين، وموقف  تفصيليا فهام. وهذا يتطلب االستغاللنجاح 

 نظر امللحق ب(.مكافحة التمرد. )اجتمع جتاه  قوات امل

ن هذه االستخبارات حيث إ تتطلب االستخبارات املتعلقة بتصورات ومصالح السكان اهتامما خاصا، .٠0٢-5

ا مهمة أيضا العسكرية. كام أهن –ليات املدنية تكون رضورية من أجل حتديد أهداف عمليات املعلومات والعم

 ياسية واالجتامعية واالقتصادية.لتطوير الربامج الس
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o رضب األهداف 

 . يشمل نشاط رضب األهداف تنفيذ املهام املقررة من قبل القائد.٠٠0-5

o التقييم 

تقدر اجلهات القائمة عىل مجع  فخالل التقييم. يظهر نشاط التقييم بصورة مستمرة خالل العملية، ٠٠٠-5

ية والتحليالت بناء عىل هذا خطة التزامن االستخبار لوتعد وتضبطوحتليل املعلومات مدى تقدم العملية. 

، يبحث عنارص االستخبارات يف التقارير التي تشري إىل لعملياتالتقييم. وباإلضافة إىل تقييم التغيريات بالنسبة ل

ملتعلقة بذلك اآلثار املرتتبة عىل مجيع نواحي البيئة العملياتية، بام يف ذلك املتمردين واملدنيني. وقد تأيت التقارير ا

ي، أو من مصادر مفتوحة، أو تقارير عملياتية. ويعدل القادة عملياهتم بناء عىل ما يرتتب من من أي نظام استخبار

أو  افرعا منها أو جزء نا أو ينفذوهنا كام هي، أو يوقفوهنعملياهتم، أو يواصلو يوسعونهذه التقارير. وقد 

ارتكاهبا. وبالتايل يكون من املهم إجراء تقييم  جرىخطوات لتصحيح األرضار النامجة عن أي أخطاء  يتخذون

 ما تشمل املقاييس ما ييل : وغالبا .تنفيذ العملدقيق بعد 

  .)التغريات يف املواقف املحلية )الصداقة مع الواليات املتحدة األمريكية وطاقم الدولة املضيفة 

  السكان. التغريات يف تصورات 

  .التغريات يف جودة أو كمية املعلومات املقدمة من األفراد أو املجموعات 

  .التغريات يف الوضع االقتصادي أو السيايس للمنطقة 

  تمرد.تغريات يف أنامط الال 

  .األرسى والقتىل من املتمردين 

  .املعدات والوثائق املستوىل عليها 

االستيالء  جرى. وعىل النحو الذي بيناه بالفصل الثالث، فإن املعتقلني، واملستندات واملعدات التي ٠٠4-5

ضيف يية غالبا ما فادة هبا يف العمليات االستخبارعليها قد تقدم الكثري من املعلومات. كام أن استغالهلا واالست

، فإن ملزيد من قرارات االستهداف. وباإلضافة إىل ذلكاملزيد من الفهم اإلمجايل للعدو. وهذا الفهم يقود إىل ا

لعمليات ينبغي أن يوفر تغذية عكسية للجهات التي جتمع املعلومات، وهذا يسمح هلم برؤية ما إذا كانت تقييم ا
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من  ما تدفع السكان املحليني إىل تقديم املزيد العمليات الفعالة غالبامصادرهم تتمتع باملصداقية. باإلضافة إىل أن 

 املعلومات، األمر الذي يؤدي إىل القيام باملزيد من العمليات يف املستقبل.

 التعلم والتكيف 

عملية، ربام يطور القادة املوقف لكسب املزيد من الفهم للظرف املحيط. وهذا الفهم ال. عند تنفيذ ٠٠3-5

 مجيع من أشكال التعلم العمليايت، ويرسي ذلك عىل يمثل شكالاملتزايد ملحيط وأبعاد البيئة واملوقف السائد 

. ويعدل القادة وهيئة األركان التابعة هلم تصميم وخطة العمليات بناء عىل ما تعلموه، اخلطوط املنطقية للعمليات

 إعادة التصميم. -التعلم –وتتمثل النتيجة يف الدورة احلالية للتصميم

القات معقدة ومتغرية بني مجيع املشاركني بصورة مبارشة . حتتوي عمليات مكافحة التمرد عىل ع٠٠2-5

لبعضهم البعض طوال العملية. وتنشأ دورة تكيف عادة بني املتمردين  ويستجيبونوفرعية. ويتكيف املشاركون 

كال اجلانبني وبصفة مستمرة ملعادلة نقاط التميز التي يتمتع هبا اخلصم، ويعمالن  فيتكيف ،التمرد وقوات مكافحة

تطوير مزايا جديدة )عادة ما تكون قصرية األجل( خاصة هبم. ويتحقق الفوز من خالل الوصول ملعدل  عىل

خر عىل حتقيقه أو احلفاظ عليه. وبالتايل  جيب عىل قوات مكافحة التمرد أن كيف خيرج عن نطاق قدرة اجلانب اآلت

املتمردين، وذلك عرب التشديد عىل التعلم والتكيف اللذان  يف مقابلتسعى لكسب وإدامة املزايا التي تتمتع هبا 

 يؤكد عليهام هذا الدليل.

. إن التعلم والتكيف يف مكافحة التمرد صعب للغاية نتيجة لتعقد املشاكل التي جيب عىل القادة حلها. ٠٠5-5

تضم العديد من  وبصفة عامة، ال يوجد خصم واحد يمكن تصنيفه عىل أنه هو العدو. فالكثري من التمردات

اجلامعات املتنافسة. والنجاح يتطلب من حكومة الدولة املضيفة وقوات مكافحة التمرد التكيف بناء عىل فهم أن 

هذه بيئة معقدة للغاية. ولكن مفتاح التصميم والتنفيذ الفعال ملكافحة التمرد يتمثل يف القدرة عىل التكيف بصورة 

 أفضل وأرسع من املتمردين.
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 لخصامل 

. تنفيذ عمليات مكافحة التمرد أمر معقد وملح وممل. وال توجد حلول بسيطة ورسيعة، وغالبا ما يبدو ٠٠2-5

، ومع ذلك فاملسامهة يف تعقيد املشكلة هو األسلوب الذي ترى عربه قوات مكافحة التمرد البيئة النجاح أمرا حمريا

حة التمرد واألسلوب الذي ُينفذ به ينبغي أن يعتمد وكيفية حتديدها للنجاح. وإن التصميم املحدد لعمليات مكاف

القائد واحلالة النهائية املرجوة. ويتطلب النجاح وحدة اجلهود عرب  غرضعىل  شاملة للبيئة، والرتكيزعىل معاجلة 

وذلك  –كل اخلطوط املنطقية للعمليات من أجل انجاز األهداف التي تساهم يف حتقيق احلالة النهائية املرجوة 

امة الرشعية واحلصول عىل الدعم الشعبي حلكومة الدولة املضيفة. وإن التصميم والتنفيذ العمليايت ال يمكن بإق

 أن ينفصال، فكالمها جزء من نفس الكل.
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راجعة الرباعي ملتقرير ال -٠احلرب الطويلة()إن مساعدة اآلخرين عىل مساعدة أنفسهم أمر حيوي لكسب   

 .4002عام  الدفاع

يتناول هذا الفصل جوانب تطوير قوات األمن يف الدولة املضيفة. ويبدأ بمناقشة التحديات التي تواجه هذا 

لتنظيم جهود التطوير، وينتهي بمناقشة دور الرشطة يف عمليات  من موارد. كام يوفر إطارا تطلبهتالتطوير، وما 

 مكافحة التمرد.

 نظرة عامة 

. يتطلب النجاح يف عمليات مكافحة التمرد تأسيس حكومة رشعية يدعمها املواطنون، وتستطيع معاجلة ٠-2

ن الدولة املضيفة أن األسباب اجلوهرية التي يستغلها املتمردون لكسب التأييد. ويتطلب حتقيق هذه األهداف م

هتزم املتمردين أو ُتنهي نفوذهم، وأن حتافظ عىل حكم القانون، وأن توفر األمن واملستوى األسايس من اخلدمات 

الرضورية السكان. وإن املفتاح إلنجاز كل هذه املهام يتمثل يف تطوير قوة أمن فعالة بالدولة املضيفة. ويف بعض 

كية بفاعلية يف قتال املتمردين، بينام تساعد يف الوقت نفسه الدولة املضيفة عىل احلاالت قد تشرتك القوات األمري

 بناء قواهتا األمنية.

. ومثلام يعرف التمرد واجلهود املبذولة ملكافحته عرب مصفوفة معقدة من العوامل، فإن تدريب قوات أمن  2-4

هوية اجلهة صاحبة السيادة يف الدولة  الدولة املضيفة يتأثر كذلك بمجموعة من املحددات املتنوعة، تشمل

الواليات املتحدة أم عنرص معني من  بواسطة املضيفة، وإذا ما كانت هذه السيادة مُتاَرس من قبل حكومة حملية أم

احلالة . ويف احلالة الثانية، ستكون لدى قوات مكافحة التمرد قدرة كبرية عىل املناورة، لكن hمتعددة اجلنيس القوة

 ة إلضفاء الرشعية عىل احلكومة، وهو األمر الذي يمثل هدفا رئيسيا جلهود مكافحة التمرد. فإذا كانتماألوىل مه

هبا تأثري هام. ومن العوامل األخرى حجم اجلهد  التي تقومتكون جلودة احلوكمة الدولة املضيفة ذات سيادة، فس

                                                           

 سنوات )املرتجم(.  2. ويصدر التقرير الرباعي ملراجعة الدفاع كل ٠٠(، ص4002فرباير  2تقرير جملة الدفاع، )واشنطن: مكتب وزير الدفاع،  - ٠

 تطوير قوات أمن الدولة املضيفة: الفصل السادس

 



 

 

 255 

يف دولة كبرية. وكذلك، فإن العتبارات املبذول ملكافحة التمرد، فام قد يصلح يف دولة صغرية قد ال يصلح 

التضاريس واالعتبارات املدنية أمهيتها. فالدولة التي تقسمها اجلبال أو األهنار أو العرقيات املختلفة ستمثل 

كبرية أو جهد دويل كبري ملكافحة  احتاللحتديات ُمتلفة جلهود مكافحة التمرد. ويف هذه احلالة، فإن وجود قوة 

التمرد يمكن أن يسهل النجاح يف تدريب قوات أمن الدولة املضيفة، وإن كان سيزيد كذلك من تعقد املوقف. 

 وتشمل العوامل األخرى التي ينبغي مراعاهتا:

  .نوع قوات األمن املوجودة سابقا 

  تغيري يف القوات املوجودة ابتداء . كون جمردسي أم يتضمن إنشاء قوة أمن جديدة متاماإذا كان اجلهد س 

  .وجود انقسامات طائفية داخل القوات 

  .املوارد املتاحة 

  .الدعم الشعبي 

 وجيب عىل القادة أن يكيفوا هذه األسس العقائدية بام يتناسب مع املوقف يف منطقة العمليات.

تتمثل مهمتها يف احلامية من التهديدات مجيع قوات الدولة املضيفة التي  قوات األمن. يشمل مصطلح 2-3

 الداخلية واخلارجية. وتشمل عنارص قوات األمن عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل:

  .القوات العسكرية 

  .الرشطة 

  السجون واإلصالحيات وظفوم. 

  .)حرس احلدود )بام فيهم حرس السواحل 

فقط وتتواجد عنارص قوات أمن الدولة املضيفة  حمليا عىل مجيع املستويات الوطنية. ويف احلاالت غري العادية 

ه قوات مكافحة التمرد موقفا ال توجد فيه قوات أمن بالدولة املضيفة. ومع وضع ذلك يف االعتبار، ستواج

اعدة املقدمة هلذه القوات يتباين تبعا سيتناول هذا الفصل طرق تطوير قوات األمن، مع إدراك أن حجم املس

 للموقف.

وليات واملسئ( عىل عقيدة الدفاع الداخيل األجنبي. كام تتناول التنظيامت ٠. ٩-3حتتوي النرشة املشرتكة ) .2-2

القضائية والاملية املتعلقة بتخطيط، وتطوير، وإدارة برامج الدفاع الداخيل األجنبي. كام تناقش عالقات القيادة 
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القتالية اجلغرافية، وقوات املهام املشرتكة يف تطبيق  والقياداتاألمريكية،  الدبلوماسيةرشاف عىل البعثات واإل

مهام املساعدة والدعم واالستشارة العسكرية. واملبادئ التي نستعرضها يف هذا الفصل تعزز وتستكمل املبادئ 

 .٠. 0٩-3 الواردة يف النرشة املشرتكة

 ،واحلالة النهائية التحديات، واملوارد 

. تتميز كل حالة من حاالت تطوير قوات أمن الدولة املضيفة بأهنا فريدة مثل كل مترد. ففي فيتنام مثال، 2-5

عينت الواليات املتحدة آالف املستشارين للوحدات الفيتنامية اجلنوبية، وأرسلت مئات اآلالف من القوات 

حفنة قليلة  حتقيق أهدافها االسرتاتيجية. أما يف السلفادور فقد كفتهناية املطاف يف يف املقاتلة، ولكنها أخفقت 

من املستشارين العسكريني األمريكيني لتمكني حكومة الدولة املضيفة من تنفيذ محلة ناجحة ملكافحة  نسبيا

ي التمرد، حتى وإن تطور ذلك املوقف بعد ذلك إىل حرب أهلية شاملة ورصحية. وهناك العديد من العوامل الت

، ولكنها تشمل الحقاتؤثر عىل حجم ونوعية املساعدة املطلوبة. وسوف نتناول هذه العوامل بمزيد من التفصيل 

 ما ييل:

  .قدرات قوات األمن املوجودة يف الدولة املضيفة 

  .طبيعة التمرد 

  .السكان والثقافة 

  .مستوى االلتزام والسيادة من قبل الدولة املضيفة 

  .مستوى االلتزام من قبل الواليات املتحدة والدول األخرى 

إىل مساعدة الدولة املضيفة عىل حتسني  ات. قد حتتاج قوات الواليات املتحدة والقوات متعددة اجلنسي2-2

م املتمردون وجود القوات األجنبية كسبب للتشكيك يف رشعية حكومة يستخد األمن، ومع ذلك فيمكن أن

كام أن أي حكومة تعتمد عىل القوات األجنبية يف أمنها الداخيل ختاطر بعدم االعرتاف هبا  الدولة املضيفة.

كحكومة رشعية. ومع أن العمليات القتالية التي جتري يف ظل مشاركة كبرية من جانب القوات األمريكية 

ل قدرة الدولة املضيفة قد تكون رضورية، فتلك العمليات تكون ثانوية بالنسبة لتفعي متعددة اجلنسياتوالقوات 

 عىل توفري أمنها اخلاص.
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o التحديات التي تواجه تطوير قوات أمن فعالة 

. ظهرت العديد من املشاكل والقضايا العامة أثناء املهام التدريبية التي نفذهتا القوات األمريكية بعد احلرب ٩-2

 ُمتلفة يف واحدة من أربع فئات عامة هي:العاملية الثانية. وعموما، تندرج هذه املشاكل ضمن منظورات وطنية 

  .املوارد 

  .القيادة 

  .ممارسة القوة 

  اهلياكل التنظيمية 

وازن بشكل مناسب بني املوارد الوطنية للوفاء بتطلعات السكان. ومن املمكن تُ  يتحتم عىل احلكومات أن .٨-2

حة لقوات األمن. وقد تؤدي أولويات أن حيد متويل اخلدمات، والتعليم، والرعاية الصحية، من املوارد املتا

اإلنفاق لدى الدولة املضيفة، إىل أن تكون قوات األمن غري قادرة سوى عىل محاية العاصمة، واملنشآت احلكومية 

ما تعاين الدول املتخلفة من نقص املوارد الالزمة للحفاظ عىل  ة، تاركة بقية البالد دون تأمني. وغالبااحليوي

. وتتطلب اإلدارة الفعالة لعمليات باإلدامةهذا الوضع يسفر عن مشاكل مزمنة تتعلق  الوحدات اللوجستية.

مكافحة التمرد ختصيص موارد كافية لضامن تكامل اجلهود املبذولة لتطوير قوات األمن. ومع إدراك حكومة 

ضيفة املوارد الكافية الدولة املضيفة للعالقة التبادلية بني األمن واحلوكمة، فالبد أن ختصص حكومة الدولة امل

 اجات األساسية، مثل الرعاية الصحية، واملياه النظيفة، والكهرباء.تيحللوفاء باال

. قد حتتاج قوات مكافحة التمرد إىل ضبط املقاربة احلالية املتعلقة بالقيادة يف الدولة املضيفة. فقد ُيعني ٢-2

ة أو بسبب العضوية يف احلزب أو الفصيل، وليس بناء عىل وُيرقى قادة الدولة املضيفة اعتامدا عىل الروابط األرسي

الكفاءة أو األداء. وقد ال يسعى القادة لتطوير مرؤوسيهم. كام قد ال تكون احلاجة إىل ضامن رفاهية املرؤوسني من 

يق السامت الشائعة املشرتكة بني قادة تلك الدولة. ويف بعض احلاالت، قد ينتِزع القادة طاعة مرؤوسيهم عن طر

يتأثر بِدوِره  قداخلوف، واستخدام مناصبهم القيادية الستغالهلم. وقد تؤدي املناصب القيادية إىل الفساد، والذي 

 بالتقاليد املحلية.
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. غالبا ما تكون سلوكيات أفراد قوات أمن الدولة املضيفة سببا من األسباب الرئيسة للسخط الشعبي. ٠0-2

ملفسدة للسلطة. وقد تؤدي االختالفات الثقافية والعرقية بني السكان إىل والبد من االحتياط من التأثريات ا

وجود متييز كبري داخل قوات األمن، ومتييز من قبل هذه القوات ضد األقليات. ويف الرصاعات التي تتميز بطابع 

جمموعات األقلية متييز ضد أعضاء األحزاب السياسية األخرى، سواء كانوا حمسوبني عىل  أيديولوجي، قد حيدث

من أسباب التمرد.  اأم ال. وقوات األمن التي تؤذي املدنيني لن تفوز بثقة السكان، بل قد تكون هي نفسها سبب

وإن أي برنامج شامل لتطوير قوات األمن ينبغي أن حيدد ويعالج التحيزات باإلضافة إىل املامرسات غري املناسبة 

 أو الفاسدة.

ألمن عرب استخدام لالدولة املضيفة صيانة األكرب بالنسبة للقوات األمريكية يف تقبل . ربام تتمثل العقبة ٠٠-2

الطريقة ممارسات ختتلف عن املامرسات األمريكية. وينبغي أن يدرك القادة، وأن يعاجلوا باستمرار فكرة أن 

جلامرك واملنظامت فهذا التحيز ضار. فبينام تعمل العالقات بني هيئات الرشطة وا األمريكية هي األفضل

العسكرية األمريكية لصالح الواليات املتحدة، فإن هذه العالقات قد ال توجد يف الدول األخرى التي تطورت 

 بشكل ُمتلف.

o املوارد 

. بالنسبة لقوات اجليش ومشاة البحرية، فإن مهمة تطوير قوات أمن الدولة املضيفة تتجاوز كوهنا مهمة ٠4-2

تمل . إذ أن مدى وحجم برامج التدريب يف الوقت احلايل، وحجم الربامج التي حُي سندت لقلة من املتخصصنيأ

ولية الرئيسة ئتقليديا ضمن املس يقع أن توجد حاجة إليها يف املستقبل، قد زاد. وبينام كان الدفاع الداخيل األجنبي

نافسية اجلوهرية لوحدات لقوات العمليات اخلاصة، فقد أصبح تدريب القوات األجنبية اآلن من املهارات الت

يف معاونة إحدى  اتما يرغب الرشكاء متعددو اجلنسي يف مجيع اخلدمات. وغالبااالحتياط والقوات النظامية 

الدول ضد التمرد عن طريق مساعدهتا يف تدريب قوات األمن. وقد توفر الدول املشاركة يف مكافحة التمرد فرق 

معني من قوات األمن أو لتخصص أمني معني. وقد ُتتلقي متطلبات  لقطاعتدريب مشرتك أو ختصص فرق 

 التدريب من اهليئات والربامج التالية:

  .قوات العمليات اخلاصة 

   الربيةالقوات. 
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  كة.رتالقوات املش 

  املشرتكة موارد الوكاالت. 

  املوارد متعددة اجلنسيات. 

  .برنامج التعليم والتدريب العسكري الدويل 

  .دعم املقاول 

 

o قوات العمليات اخلاصة 

. تركز قوات العمليات اخلاصة عىل مناطق معينة من العامل، وعىل دراسة اللغات والثقافات. ولطالام كانت ٠3-2

 - 3٠هذه القوات هي اجلهة الرائدة يف تدريب وتقديم املشورة للقوات املسلحة األجنبية.)حيدد دليل امليدان  

كات وتقنيات وإجراءات تدريب قوات اجليش اخلاصة(. وبينام قد يكون أفراد قوات برامج وتكتي 3 - 40

أدوار تدريبية واستشارية معينة، فإن حمدودية أعدادهم حتد من صة هم األفراد املثاليون لتنفيذ العمليات اخلا

نخفض ملكافحة التمرد، قدرهتم عىل تنفيذ مهام واسعة النطاق لتطوير قوات أمن الدولة املضيفة. ويف املستوى امل

قد ال تقوم هذه  وعىل املستوى األعىلقد يمثل أفراد قوات العمليات اخلاصة القوة الوحيدة املكلفة بالعملية، 

 القوات إال بتدريب نظرياهتا يف قوات الدولة املضيفة.

o ربيةالقوات ال 

. حتتاج مهام التدريب واالستشارة واسعة النطاق إىل استخدام أعداد كبرية من جنود اجليش ومشاة ٠2-2

البحرية الذين قد ال يمتلكون نفس املستوى من التدريب اللغوي أو اخلربة اإلقليمية التي مُتيز قوات العمليات 

معينة عند تدريب نظرياهتا يف الدولة املضيفة،  مزايااخلاصة. ومع ذلك، فإن هذه القوات التقليدية قد تكون هلا 

التقليدية إىل تدريب لغوي وثقايف إضايف  الربيةواملكلفة بمهام مشاهبة. وحتتاج قوات العمليات اخلاصة والقوات 

)يناقش امللحق رقم ج الدعم اللغوي(. وجيب أن يعني القادة أفضل األفراد املؤهلني من بني جنود اجليش ومشاة 

ملهام التدريب واالستشارة. وعادة ما يأيت هؤالء األفراد من القوات العاملة باخلدمة، لكن اجلهود الكبرية  البحرية
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تتطلب استخدام أفراد من قوات االحتياط. وحتتاج مجيع القوات الربية املكلفة هبذه املهمة ذات األولوية املرتفعة 

 ليات.إىل تدريب شامل، سواء قبل االنتشار أو يف مرسح العم

o القوات املشرتكة 

. بالرغم من أن صنوف القوات املسلحة األخرى غالبا ما تلعب دورا أصغر، فإن بإمكاهنا أن تقدم ٠5-2

إسهامات مهمة نظرا خلربهتا املعتربة يف تدريب القوات األجنبية. فمثال، تستطيع القوات البحرية والقوات اجلوية 

ك قد تكون لقوات حرس السواحل فائدة كبرية، إذ أن دورياهتا الساحلية، . كذلةتدريب مثيالهتا يف الدولة املضيف

وليات األساطيل يف الدول النامية. ولتقليل العبء بمسئ ومراقباهتا لعمليات الصيد، ومهام تأمني املوانئ ترتبط

اخلدمات  وعنارصمثل املحامني  -عىل القوات الربية إىل أدنى حد ممكن، يشارك ُمتصون من القوات األخرى 

 يف تدريب عنارص الدولة املضيفة قدر اإلمكان. -الطبية

o املوارد املشرتكة بني الوكاالت 

. يمكن للموارد املشرتكة بني الوكاالت أن تدعم تدريب قوات أمن الدولة املضيفة. وربام كان تدريب ٠2-2

 إنفاذجمال أن يرسال أخصائيني يف  قوات األمن غري العسكرية هو األكثر أمهية. ويمكن لوزاريت العدل واخلارجية

القانون باخلارج لتدريب وتقديم املشورة إىل قوات رشطة الدولة املضيفة. فأفضل طريقة لتدريب قوات الرشطة 

تكون بواسطة قوات رشطة أخرى. لكن قدرة هذه الوكاالت عىل رد الفعل الرسيع حمدودة، وإن كانت تستطيع 

أثناء العمليات املكثفة  أنه يتاح هلا الوقت. كام أن هذه القوات باهظة التكلفة، إذ اكتساب املستويات الالزمة عندما

ملكافحة التمرد، قد حتد طبيعة البيئة اخلطرة من فعالية املستشارين واملدِربني املدنيني لقوات الرشطة، ولكنهم 

مناسب. وتربز العديد من القيود أكرب عندما يشتغلون يف بيئة آمنة، أو متى توفر األمن بشكل  بفاعليةيعملون 

القانونية املتعلقة بتدريب القوات غري العسكرية. وعادة ما تقود وزارة اخلارجية هذه النوعية من اجلهود. ومع 

 ذلك، يكلف الرئيس بني الفينة واألخرى قوات عسكرية ألداء هذه املهام.
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o املوارد متعددة اجلنسيات 

يلعب غالبا دورا يف إضفاء املزيد من الرشعية، فإنه  متعددي اجلنسيات . بالرغم من أن دعم الرشكاء٠٩-2

يساعد أيضا يف تدريب قوات أمن الدولة املضيفة. فبعض الدول ترغب يف تدريب قوات الدولة املضيفة، والسيام 

 اجلنسيات متعددةالقوات بدرجة أكرب من رغبتها يف توفري قوات للعمليات القتالية. وتأيت بعض  -قوات الرشطة 

وهي حمكومة بقيود عديدة عىل كيفية توظيفها. وجيري النظر يف كل مسامهة دولية حسب مزاياها اخلاصة، ولكن 

ُملصة لدمج الرشكاء متعددي اجلنسية  بذل جهودمن املطلوب من النادر رفض هذه النوعية من املساعدات. و

 املثىل. الفاعليةوحتقيق 

o ري الدويلبرنامج التعليم والتدريب العسك 

، أقامت القوات املسلحة األمريكية برنامج التعليم والتدريب العسكري الدويل من مخسني سنة . منذ أكثر٠٨-2

لتوفري الفرص ألفراد القوات األجنبية لاللتحاق باملدارس والدورات العسكرية األمريكية. ويتلقى معظم هؤالء 

عىل اللغة اإلنجليزية قبل االنتظام يف الدورات األمريكية. ويف حالة القوات  تدريبا الضباط وضباط الصف

 املسلحة لدول أمريكا الالتينية تقدم الواليات املتحدة دورات باللغة اإلسبانية.

o دعم املقاول 

حرية . يف بعض احلاالت يتيح الدعم اإلضايف املقدم من املقاولني للقادة استخدام جنود اجليش ومشاة الب٠٢-2

 بكفاءة أكرب. ويمكن أن يوفر دعم املقاول التدريب والتعليم يف الدولة املضيفة، ليشمل ما ييل:

  .تدريب املؤسسات 

  .تطوير الوزارات واملقرات األمنية 

  .تأسيس النظم اإلدارية واللوجستية 

 إنفاذوون املخدرات الدولية من خالل مكتب وزارة اخلارجية لشئ وإن قدرات تطوير الرشطة املتعاقد عليها

 القانون، يمكن أن توفر خربة قد ال متتلكها القوات املسلحة النظامية.
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o تنظيم القوات األمريكية لتطوير قوات أمن الدولة املضيفة 

. إن تطوير قوات أمن الدولة املضيفة مهمة معقدة ومليئة بالتحديات. ويمكن للواليات املتحدة 2-40

أن ينجحوا فقط إذا تعاملوا مع املهمة بنفس التخطيط املدروس، واإلعداد،  جلنسياتمتعددي اها رشكائو

والتنفيذ املفعم باحليوية، وتوفري املوارد املناسبة، الذي حيدث يف اجلوانب القتالية لعملية مكافحة التمرد. ومن هنا 

من الدولة املضيفة يف االعتبار مهمة تطوير قوات أ خذفإن قادة وضباط أركان قوة مكافحة التمرد حيتاجون أل

أثناء حتليلهم املبدئي للمهمة. كام يتحتم عليهم جعل هذه املهمة جزءا ال يتجزأ من مجيع التقديرات وعمليات 

 التخطيط والتنسيق واإلعداد.

قوات . مع تواصل عملية التخطيط، جيب أن تقود متطلبات املهمة التنظيم املبدئي للوحدة املكلفة بتطوير 2-4٠

 ولية هليئة واحدة فقط.سند هذه املسئاألمن. ولتحقيق وحدة اجلهد، جيب أن تُ 

. بالنسبة جلهود مكافحة التمرد التي جتري عىل نطاق ضيق، قد تكون قوات العمليات اخلاصة هي القوة 2-44

ايل لتطوير قوات الوحيدة املستخدمة. ومن املمكن أن تكون تنظيامت قوات العمليات اخلاصة مناسبة عىل نحو مث

 األمن ألن الدفاع الداخيل األجنبي يمثل جزءا من مهمتها العقائدية.

االقتصار عىل تطوير قوة واحدة فقط )مثل العمليات الربية أو البحرية أو اجلوية أو اخلاصة(،  يف حال .2-43

لة املضيفة مثال إىل قدرة يستطيع القادة إسناد مهمة التطوير إىل قوة عمل يف نفس السالح. فإذا احتاجت الدو

 بحرية حلامية أرصفة توزيع النفط، فمن املمكن أن ُتسند املهمة إىل فرقة عمل تابعة للبحرية.

. يف املنطقة التي جتري فيها عمليات مكافحة التمرد، يمكن إسناد تطوير قوات أمن الدولة املضيفة إىل 2-42

 أرضية. -قة، أو قوة مهام مشاة البحرية اجلو وحدة متخصصة، مثل فريق اللواء القتايل، أو الفر

. يف املهام الكبرية طويلة املدة والتي تشرتك فيها ُمتلف القوات، قد تكون هناك حاجة لوجود هيئة 2-45

مرة قائد قوة مكافحة التمرد. ومن املمكن أن تتشكل ليتها عىل تطوير قوات األمن حتت إومسئمنفصلة تقترص 

 .ووكاالت مشرتكة اجلنسياتتنوعة، ومتعددة هذه اهليئة من قوات م
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 . وظائف هيئة األركان املطلوبة عند تدريب قوات أمن الدولة املضيفة٠ -2جدول 

إلدارة املوارد النقدية املهمة املطلوبة لتدريب، وجتهيز، وبناء قوات األمن. وقد يكون من  مدير مايل •

الرضوري وجود مراجع مايل داخيل مستقل لضامن محاية املوارد الاملية للدولة املضيفة، وإدارهتا 

 لية.اعبف

له اختصاصات نوعية ومقدرة متميزة يف قانون التعاقدات، والقضاء العسكري،  أركانهيئة  حمامي •

 وقانون احلرب الربية.

 لإلرشاف عىل وإدارة إنشاء البنية التحتية لقوات األمن، مثل ما ييل: مهندس إدارة إنشاءات •

 وميادين الرماية، وساحات التدريب. ،القواعد •

 جستية.مستودعات الذخرية والتسهيالت اللو •

 مراكز الرشطة. •

مع تطوير  بشكل متكامللضامن دمج تطوير قوات األمن  عسكريون -مستشارون سياسيون •

 الوزارات والقدرات املدنية.

تطوير قدرة و عىل بناء ثقة السكان بقوات أمن الدولة املضيفة، تركزهلم قدرة  عالقات عامة، •

 العالقات العامة لدى هذه القوات.

تواجه للتعامل مع التحديات والتهديدات التي  أركان حلامية القوة وللرتكيز عىل االستخباراتهيئة  •

مع القوات  تشاطرها مع قوات أمن الدولة املضيفة دونُتدمج والتي قد  الفرق الصغرية نسبيا

 .مريكية أو القوات متعددة اجلنسياتاأل

إىل أن يتم تطوير هذه القدرة لدى قوات أمن الدولة املضيفة. فتجهيز وإمداد قوات األمن  عتادإدارة  •

قد ال تستطيع هذه القوات االنتظار حتى قوات األمن، و تطوير وتوظيفل اجلديدة أمر بالغ األمهية

 تتمكن الدولة املضيفة من تطوير هذه القدرة.
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، فمعظم الدول النامية متتلك منظومات ضعيفة للرعاية الصحية. ومن املحتمل أن ون صحيةشئ •

معاملتهم معاملة يبقى أفراد الدولة املضيفة يف وحدات جديدة وأن يقاتلوا عندما يؤمنون بأنه ستتم 

إصابتهم. وباإلضافة إىل ذلك، فإن املرض هتديد خطري البد من مواجهته باستخدام  الئقة يف حال

 الوقائي، والرعاية النشطة. الطب

)التدريب والتعليم العسكري الدويل املشرتك( إلدارة جهود التدريب اخلارجي،  مساعدة أمنية •

 لرشاء األسلحة، واملعدات، والبضائع، تباع إجراءات مطورة جيداوا ومبيعات السالح األجنبية،

ظائف عنارص أعىل من هيئة أركان في مكافحة التمردات، من املحتمل أن تؤدي هذه الوواخلدمات. ف

القيادة، وليس أفراد مكتب مستقل )مثل مكتب للتنسيق العسكري(. ومن الطبيعي أن حتاول برامج 

ولة عن املسئ املساعدة العسكرية األمريكية بيع معدات أمريكية الصنع، ومع ذلك جيب أال ُتقيد اهليئة

كية. ويتطلب األمر مرونة لتدبري املعدات عندما جتهيز قوات الدولة املضيفة برشاء املعدات األمري

 احتياجات الدولة املضيفة.مع الوقت، والتكلفة، واجلودة  يتالئم

 إنفاذ من املمكن أن يلعب ضباط هيئة األركان الذين يمتلكون خلفية عن القانون املدين. إنفاذ •

 وتقليديابالغ األمهية يف تقديم املشورة للقائد.  فرض القانون املدين، دورا موظفوالقانون املدين أو 

 يقوم هبذا الدور ضباط من قوات االحتياط.

 

لهيئة املكلفة بتطوير قوات األمن احلالة النهائية املرجوة هلذه القوات. ل. البد أن يعكس البنيان الداخيل 2-42

والبحرية، وقوات العمليات اخلاصة، فسوف فإذا ُأريد مثال تطوير قدرات اجليش، والرشطة، والقوات اجلوية، 

بكل واحدة من هذه املهام. فإذا كان يتم تطوير  خصيصا حتتاج اجلهة املكلَفة بربنامج التطوير إىل فرق ُتكلف

األمن املدين، كام يف حالة تطوير وزارة الدفاع أو الداخلية، ففي هذه احلالة ستكون هناك حاجة إىل  مكوناتبعض 

يعترب تطوير قوات األمن فيام يتعلق باجلانبني املهني واألخالقي من األمور املهمة، و هنا قد حُيتاج فرق وزارية. و

 إىل ختصيص عنرص منفصل يركز عىل التدريب عىل هذه القيم.

ولة عن هذه الربامج إىل مقرات قيادة وتنظيم متعددة اجلنسيات املسئ. حتتاج القوات األمريكية أو القوات 2-4٩

 -2نظر الفقرة ايئات األركان بام يتناسب مع الوظائف املطلوبة لدعم مجيع جوانب تطوير القوات األمنية )مهام ه
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(. وباإلضافة إىل الوظائف التقليدية هليئة األركان، فقد تكون هناك حاجة لزيادة بعض أو كل الوظائف املبينة 3٠

 (.٠ -2يف اجلدول )

تكون مرنة ومتكيفة. إذ أن متطلبات تطوير نوع، وأسلوب، وتركيب،  . أي هيئة فعالة لتطوير قوات األمن2-4٨

وحجم قوات األمن تتغري مع نمو قوات األمن ونضوج عمليات مكافحة التمرد. والبد أن تتوقع اهليئة مثل هذه 

األفراد . لذا فإن جتاوبا حمدودا التغيريات، إذ أن إجراءات وطلبات وثيقة اإلمداد املشرتك باجلنود ال تلقى سوى

املتعاقدين أو الذين يعملون بشكل مؤقت قد يوفرون الدعم املطلوب لسد النقص حلني وصول عدد أكرب من 

 األفراد أو الوحدات التي تعمل بشكل دائم.

o احلالة النهائية املرجوة 

يعة. لدولة املضيفة عملية بطيئة ومضنية وال تنفع معها احللول اجلاهزة الرسإن تدريب قوات أمن ا .2-4٢

الطويل، فعليهم أن يبينوا  والنجاح احلقيقي فيها ال يظهر كنرص حاسم. ولكي يضمن القادة النجاح عىل املدى

احلالة النهائية املرجوة من برامج التدريب. وتتكون هذه احلالة النهائية من جمموعة من السامت العسكرية  مبكرا

من دولة  هذه السامت اختالفا طفيفا(. وختتلف 4 -2 التي تشرتك فيها كل القوات العسكرية. )انظر اجلدول

 أن: لدولة املضيفة املدربة جيداألخرى، لكن وبصفة عامة جيب عىل قوات أمن ا

   التهديدات اخلارجية دون هتديد األمِن اإلقليمي. ضدتوفر مستويات أمن معقولة 

   توفر مستويات معقولة من األمن الداخيل دون املساس باحلريات املدنية للمواطنني أو التهديد بحدوث

 انقالب.

   ُؤسس عىل حكم القانون.ت 

   األمريكية والقوات متعددة اجلنسياتتتمكن الدولة املضيفة من إدامتها بعد رحيل القوات. 

العسكرية أو قوات الرشطة التابعة للدولة املضيفة بوظائف عند تعاملها مع املتمردين، قد تقوم القوات  ·2-30

بدور أمني يكون عادة خاصا بقوات الرشطة.  وات العسكرية مثالال تعترب يف املعتاد وظائف تقليدية. فقد تقوم الق

تكون يف املعتاد جزءا من القوات املسلحة. وجيب عىل قوات  مسلحة تسليحا ثقيالوقد تضم قوات الرشطة قوات 

 أمن الدولة املضيفة عىل املدى القريب أن :
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   تركز عىل عمليات مكافحة التمرد، مع دمج القدرات العسكرية مع قدرات الرشطة املحلية واإلقليمية

 والوطنية.

  خلارجي أو الداخيل، عىل أساس حتتفظ بمرونة التحول إىل لعب أدوار أكثر تقليدية من الدفاع ا

 املتطلبات طويلة األجل.

جيب أن يدرك املدربون ما  -سواء عىل املدى القريب أو البعيد  -وكي حتقق برامج التدريب أهدافها املرجوة 

 للتدريب من تأثريات تراكمية. فالربامج التدريبية الفعالة هلا تأثريات عىل املدى القصري واملتوسط والطويل.

بمساعدة  الدولة املضيفة أن تطور خطة نهائية واألهداف الوسيطة، جيب عىللتحقيق هذه احلالة الو. 2-3٠

، إن لزم األمر. وجيب أن تعالج هذه اخلطة مجيع جوانب تطوير القوة. وُتقسم العقيدة متعددة اجلنسياتالقوات 

واألسلحة، والقيادة، والتعليم، واألفراد، األمريكية تطوير القوات إىل جماالت: العقيدة، والتنظيم، والتدريب، 

متابعتها  ، وجتريوثيقا ، ومع ذلك، فهذه العنارص ترتبط بعضها ببعض ارتباطاكرت العقيدة أوالواملرافق. وقد ذُ 

 دائام يف نفس الوقت ، ويصعب حتديد أهيا جيب القيام به أوال. ويتابع القادة التقدم يف كل املجاالت. ويوجد مجيعا

جلنود اجليش ومشاة البحرية املنخرطني يف هذه الربامج لفرض عقيدهتم وأحكامهم اخلاصة عىل الدولة إغراء 

رسلوا للعمل مع جيش فيتنام اجلنوبية كريون األمريكيون األوائل الذين أاملضيفة. وقد سعى املستشارون العس

م أو حقيقة التهديد الذي يواجهونه. كورية أخرى. ومل يدركوا قدرات حلفائه حربإىل إنشاء قوة تقليدية خلوض 

وهلذا فلم يتناسب التنظيم والعقيدة اللذان جرى تبنيهام مع املوقف يف فيتنام اجلنوبية، وثبت أهنام عرضة لتكتيكات 

كام هي  -حرب العصابات الفيتنامية الشاملية. والبد أن تتناسب العقيدة العسكرية لقوات أمن الدولة املضيفة 

 مع قدرات ومتطلبات الدولة املضيفة. -ع املجاالت األخرى التي نتناوهلا يف هذا الفصلاحلال متاما م

 إطار للتطوير 

 . ويمكن تأطري مهمة تطوير قوات أمن الدولة املضيفة حول املهام التالية:2-34

  .قيم 

  .نظم 

  .ابن املرافق أو أعد بناءها 
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  .درب 

  .جهز 

  .م املشورة  قدِّ

وتشتمل هذه املهام عىل مجيع متطلبات العقيدة، والتنظيم، والتدريب، واألسلحة، والقيادة، والتعليم، واألفراد، 

ري مجيعها يف وقت متزامن. فعىل سبيل جتواملرافق. ومع أننا سنصف هذه املهام عىل الرتتيب، فمن الطبيعي أن 

تطور العمليات وتواصلها ستؤدي التقييامت إىل إجراء ، ومع دمج عمليات التدريب والتجهيز معااملثال البد من 

التعديالت الالزمة. وإذا كانت القوات األمريكية منخرطة بشكل مبارش يف عمليات ضد املتمردين، ففي هذه 

ولية عن عمليات مكافحة التمرد  الرئيسية إىل نتقالية يتم خالهلا تسليم املسئاحلالة سيتطلب برنامج التطوير فرتة ا

 قوات أمن الدولة املضيفة.

 . خصائص قوات األمن الفعالة بالدولة املضيفة4 -2جدول 

. قوات قادرة عىل إنجاز املهام الشاملة التي حتتاج إليها الدولة املضيفة، وليس فقط هزيمة املرونة •

طق. ويتطلب املتمردين أو احلامية من العدوان اخلارجي، ولكن أيضًا لزيادة مستوى األمن يف مجيع املنا

 الدولة املضيفة.توائم مع ذلك قيادة فعالة وهيكل منظم م

 .الكفاءة •

قوات أمن قادرة عىل العمل بفاعلية عرب تنسيق وثيق مع بعضها البعض لقمع التمرد وأي   -

 القانون.عن خروج 

وقادرة من األمن الوطني، اجلزء اخلاص هبا  ، وقادرة عىل ضامن تكتيكيًا وتقنيا وحدات كفؤة  -

 .متعددي اجلنسيات عىل دمج عملياهتا مع عمليات الرشكاء

القانون، وضبط احلدود،  إنفاذقوات أمن غري عسكرية تعمل بكفاءة يف حفظ النظام املدين، و -

 .اء( واحتجاز املشتبه فيهم جنائياوتأمني املرافق احليوية )مثل حمطات الكهرب

، روح وإجراءات العمل الرشطي احلديث جيدا عىل وات أمن غري عسكرية مدربة تدريباق -

 ومدركة لقواعد االستجواب، ومجع األدلة واإلجراءات القضائية، والقانونية املناسبة.
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قوات قادرة عىل إدارة وصيانة معداهتا اخلاصة خالل دورة حياهتا )من وقت احلصول  اإلدامة الذاتية. •

 عليها إىل وقت التخلص منها( وأداء الدعم اإلداري.

معايري مهنية صحيحة، وقيم عسكرية مناسبة، وجيري قادة عىل مجيع املستويات ال يمتلك. مقادة جيدا •

 اختيارهم وترقيتهم بناء عىل الكفاءة واجلدارة.

 .حمرتفة •

قوات أمن ُملصة، ونزهية، وملتزمة بحامية وخدمة كل املواطنني، وتعمل حتت حكم القانون،  -

 وحترتم حقوق اإلنسان.

من تدين بالوالء للحكومة املركزية، وختدم املصالح الوطنية، وتدرك أن دورها يتمثل قوات أ -

 يف خدمة السكان، ال يف قهرهم.

قوات متثل املجموعات العرقية الكربى يف الدولة املضيفة وال ينظر إليها باعتبارها  مندجمة يف املجتمع. •

اليد جتاه إرشاك النساء يف قوات األمن، حساسيات التقصيل واحد فقط. والبد من مراعاة أدوات لف

 ومع ذلك البد من بذل اجلهود الالزمة إلرشاك النساء يف هيئات الرشطة والقوات املسلحة.

 

o التقييم 

. يقيم القادة املوقف يف بداية أي عملية عسكرية رئيسية. فالتقييم جزء من الربنامج الشامل لتحليل 2-33

ويشمل النظر إىل املجتمع والعدو. ويتم هذا التحليل عرب تعاون وثيق مع الفريق القطري للواليات  د،التمر

. ويقيم هؤالء الرشكاء بشكل مستمر املوقف األمني والرشكاء متعددي اجلنسيات املتحدة، والدولة املضيفة،

وبرامج قصرية  ملخططون أهدافايطور ا وتأثريه عىل اخلطوط املنطقية األخرى للعمليات. وبواسطة التقييم،

ومتوسط وطويلة األمد. ومع تغري الظروف تتغري كذلك األهداف والربامج. وقد يتطلب تفيش التمرد التوظيف 

ر. وربام تكون بعض القوات املوجودة بالفعل يف حالة من التطواملبكر لقوات الدولة املضيفة يف مراحل ُمتلفة من 

من إعادة تأهيلها. ويف بعض احلاالت سيحتاج القادة إىل  بدالا يستلزم ترسحيها االختالل الوظيفي أو الفساد مم

 استبدال بعض قادة الدولة املضيفة قبل أن تتمكن الوحدات التابعة هلم من العمل بشكل صحيح.
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قادة برنامج التطوير تقييم العوامل التالية  عىل . عىل الرغم من اختالف كل موقف عن اآلخر، فيجب2-32

 طوال مراحل التخطيط واإلعداد والتنفيذ للعملية:

   البنيان االجتامعي، والتنظيمي، والرتكيبة السكانية، والعالقات البينية واملستوى التعليمي لعنارص

 قوات األمن.

  وإخفاقات جهود الدولة املضيفة يف مكافحة التمرد. ،طرق، ونجاحات 

  .احلالة التدريبية عىل كافة املستويات، والتخصصات، واملستوى التعليمي للقادة 

  .املعدات، وأولوية الصيانة 

  .هيكل الدعم والتموين، وقدرته عىل الوفاء بمتطلبات القوات 

  .مستوى سيادة حكومة الدولة املضيفة 

  .مدى قبول األقليات العرقية والدينية 

  اكمة لقوات األمن، وعالقتها بقادهتا الوطنيني.القوانني والتنظيامت احل 

. إن أي حتليل شامل للمهمة جيِب أن يوفر أساسا لتحديد نطاق اجلهد املطلوب. ويشمل هذا إجراء حتليل 2-35

للقوات املكلفة باملهمة حيدد نوع وحجم القوات املطلوبة. وقد حتتاج قوات أمن الدولة املضيفة إىل إعادة تأسيس 

للقدرات املطلوبة  متاماال حتتاج سوى املساعدة عىل زيادة طاقتها االستيعابية. وقد تفتقر هذه القوات  شاملة، أو

ون الداخلية، وقسم التحقيقات الفيدرالية، واإلصالحيات، وإمداد ومتوين القوات املسلحة، : الشئ)مثل

احلال مع العمليات العسكرية األخرى،  واملدارس الرسمية للقادة(، وربام حتتاج فقط إىل تقوية مؤقتة. وكام هو

 أقساممن أن تقوم ببناء  النجاح. فعىل سبيل املثال، بدال فيجب عىل اجلهود املبذولة ملساعدة قوات األمن أن تعزز

 جديدة للرشطة يف كل مدينة، قم بتحسني األقسام املوجودة واستخدمها كنامذج حتتذي هبا اهليئات األضعف.

. إذ أن حجم التمرد مع ه القصور التي جيب معاجلتها أوالالختاذ قرارات تتعلق بأوج . حيتاج القادة2-32

حمدودية املوارد جيربان القادة حتام عىل حتديد األولويات. لذا جيب أن تبدأ تقييامت املتابعة بدراسة املناطق حمدودة 

وحتديد ما إذا كانت هناك حاجة لطلب املوارد، وحتديد املكان الذي جيب تركيز أو إعادة توجيه املوارد إليه، 

موارد إضافية. وإذا كانت القوات األمريكية أو قوات أحد الرشكاء متعددي اجلنسية أو أحد الكيانات الدولية هي 

فيمكن فرض القرارات  -كام يف حالة االحتالل أو حالة تغيري النظام  -التي متارس السيادة يف الدولة املضيفة 
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بذل اجلهود إلضفاء الرشعية عىل  ضيفة، ومع ذلك فمن األفضل دائاموات األمن عىل الدولة املاملتعلقة بأعامل ق

 قادة الدولة املضيفة من خالل إرشاكهم يف القرارات.

ليس بالرضورة  تواجه متردا . إن تطوير التحليل االسرتاتيجي ووضع خطة اسرتاتيجية لتدريب قوات دولة2-3٩

ما تتطلب  ىل فراغ أمني أو مترد نشيط غالباففي احلقيقة، إن احلاالت التي تشتمل ع. وقتا طويالعملية تستغرق 

البدء يف تنفيذ الربامج بأرسع وقت ممكن. كام تتطلب تقييام مستمرا، والبد من تعديل التقييامت املبدئية وما 

ا واجهت السلفادور ، عندم٠٢٨٠يتمخض عنها من برامج مع اكتساب املزيد من اخلربة واملعلومات. ففي عام 

متردا كبريا، توجه فريق من عرشة مستشارين أمريكيني إليها حيث قاموا بالتشاور مع قيادة الدولة املضيفة ومع 

 الفريق خطة مخسية املجموعة االستشارية للمساعدة العسكرية األمريكية ملدة عرشة أيام. ويف تلك املدة وضع

رد. وأصبحت اخلطة ز القوات املسلحة السلفادورية كي تواجه التمشاملة إلعادة بناء وتنظيم وتدريب وجتهي

جيب أن يتضمن أي فريق مكلف بمهمة  من أساس اسرتاتيجية وطنية ناجحة ملكافحة التمرد. و األمريكية جزءا

مماثلة اليوم متخصصني من وزارات اخلارجية، والعدل، واألمن الوطني )والسيام قوات حرس احلدود وخرباء 

 ك( لتقدير متطلبات قوة األمن.اجلامر

o يمالتنظ 

. يعتمد تنظيم قوات أمن الدولة املضيفة عىل الظروف االجتامعية واالقتصادية يف الدولة املضيفة، وعىل 2-3٨

عوامل ثقافية وتارخيية، وعىل التهديد األمني. وهيدف برنامج التطوير إىل إنشاء هيئة فعالة ذات هيكل قيادي، 

ولوجيستي، وعمليايت مناسب للدولة املضيفة. وُيفضل إنشاء قوات تقليدية هبا فرق حمدودة ذات واستخباري، 

]سوات[(. ومتيل فرق  غرض خاص )مثل فرق التخلص من املتفجرات، وفرق األسلحة والتكتيكات اخلاصة

وجيب أن تكون  النخبة إىل حتويل جزء كبري من أفضل القيادات وافقاد القوات النظامية للمواهب احلساسة.

العقيدة العسكرية نموذجية عىل مستوى القوة كلها، كام جيب أن تكون هياكل الوحدات كذلك. كام جيب أن 

 يسهل التنظيم مجع ومعاجلة ونرش االستخبارات بني مجيع قوات األمن.

فحة . تتمثل مقاربة تنظيمية أخرى يف تأسيس وحدات للحرس الوطني. ففي العديد من عمليات مكا2-3٢

التمرد وفرت هذه الوحدات بفعالية مستويات متزايدة من األمن للسكان. وقوات احلرس الوطني هي قوات أمن 
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، وختضع لسيطرة حكومة الدولة املضيفة. ويف الغالب يتوىل ضباط ومسلحة تسليحًا خفيفا حملية غري متفرغة،

رس الوطني عىل املستويني القروي ولية اإلرشاف عىل احلئالقوات املسلحة العاملون وضباط الرشطة مس

والوطني. ويوفر احلرس الوطني األمن يف نقاط معينة حيث حيرس املرافق احليوية التي حيتمل أن يستهدفها 

املتمردون، مثل املباين احلكومية واملنشآت التجارية. كام تستطيع قوات احلرس الوطني توفري األمن للقرى 

التفتيش. ومع أن أفراد احلرس الوطني غري مدربني عىل إدارة عمليات هجومية، الصغرية وبوابات األفراد ونقاط 

ر السكان بأن حكومة الدولة املضيفة قادرة عىل توفري األمن. وبإمكان قوات احلرس  فإن تواجدهم الدائم ُيذكِّ

 الوطني الفعالة أن حترر قوات الرشطة والقوات العسكرية من واجبات احلراسات الثابتة.

o ارات عامةاعتب 

. جيب عىل الدولة املضيفة أن حتدد اهليكل التنظيمي لقوات األمن قدر اإلمكان. ومن املمكن أن تنفتح 2-20

، لكن جيب عليها عىل مريكية أو القوات متعددة اجلنسياتالدولة املضيفة عىل االقرتاحات املقدمة من القوات األ

دق عىل مجيع التصميامت التنظيمية. ومع زيادة قوة حكومة الدولة املضيفة، جيب أن يتوقع املدربون َص األقل أن تُ 

. وقد تشمل هذه القرارات التنظيمية تغيري استقالالوالقادة األمريكيون اختاذ هذه احلكومة لقرارات تنظيمية أكثر 

. وقد تؤدي التقاليد واألوضاع إىل إسناد ما عدد القوات أو نوعية الوحدات أو التصميامت التنظيمية الداخلية

غري تقليدية إىل قوات األمن. وقد تكون قوات رشطة الدولة املضيفة شبه  اومهام اتعتربه اخلربة األمريكية أدوار

عسكرية بدرجة أكرب من نظريهتا األمريكية، كام قد يكون للقوات املسلحة دور يف األمن الداخيل. ويف النهاية البد 

تلف أدوار قوات الرشطة والقوات املسلحة بوضوح. إذ جيب أن تواجه الرشطة اجلريمة بينام تتعامل القوات أن خت

املسلحة مع التهديدات اخلارجية. ومع ذلك، تعتمد الطبيعة الدقيقة هلذه املهام عىل املوقف يف الدولة املضيفة. 

 ن القوات العسكرية وقوات الرشطة حمددة بوضوح.ويف مجيع األحوال جيب أن تكون األدوار التي تقوم هبا كل م

كان يطلق عليها سابقا نظم  . جيب أن تشمل الوحدات املنظَّمة مجيع الوظائف القتالية املناسبة )والتي2-2٠

بأعداد حمدودة، أو  بعض األنظمة قد ُتنرش مبدئيا( أو بعض التكيف لقوات الرشطة. فساحة املعركةتشغيل 

ُتستثنى ألسباب متنوعة مثل التكلفة أو املالئمة أو متطلبات التدريب. ومع ذلك، جيب أن تتضمن اخلطط 

 التنظيمية يف هناية املطاف إنشاء مجيع القدرات املناسبة.
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ي دورية . جيب أن يتناول التنظيم مجيع عنارص قوات األمن، بدءا من املستوى الوزاري إىل ضابط وجند2-24

املصفوفة املعقدة لربامج التطوير املتزامنة. فبناء بنية مدنية حتتية وافية بالغرض يف  ٠ -2الرشطة. ويوضح الشكل 

أمر حاسم للنجاح يف مكافحة التمرد. ويعمل قائد قوة  -تشمل نظم القيادة والسيطرة املدنية  –الدولة املضيفة 

ولني عن األمن الوطني والداخيل، بام يف ذلك وزارة الدفاع الوطني، ملسئاملضيفة امكافحة التمرد مع وزراء الدولة 

كذلك  ووزارة الداخلية، ووزارة العدل. ويقيم القائد نقاط القوة والضعف يف التنظيم الوزاري، كام حيدد

 جلنسياتستشاري األمريكي واملتعدد اويل وموظفي الدفاع املدين. ويساعد الفريق االاملتطلبات التدريبية ملسئ

 يف مجيع متطلباهتا.ويف تطوير نظام للمشرتيات واإلدارة ي وى الوزاريبفاعلية الدولة املضيفة عىل املست

.متثل املراجعة الشاملة لعقيدة القوات العسكرية وقوات الرشطة بالدولة املضيفة خطوة أوىل رضورية يف 2-23

اخلاصة بقوات األمن لضامن توفريها لتعليامت  سبيل إعداد برنامج التدريب. فرياجع املستشارون اللوائح

العقيدة العسكرية  وينقحونواضحة وكاملة فيام يتعلق باالنضباط واملكتسبات ونشاطات الدعم. ويراجع القادة 

)تشمل التكتيكات، والتقنيات، واإلجراءات( بام يتناسب مع عمليات مكافحة التمرد. وجيِب أن تناسب هذه 

عليمي والثقايف ألفراد قوات األمن. وجيب أن يكون التعامل مع السجناء، واملوقوفني، اللوائح املستوى الت

 واألشخاص املشتبه فيهم واضحا ومتسقا مع معايرِي القانونني الدويل والعسكري.

o اعتبارات خاصة باألفراد 

 . يتطلب تنظيم أي قوة أمنية حل قضايا تتعلق باملواضيع التالية:2-22

  .التجنيد 

  فحص واختيار املرشحني للرتقية 

  .الرواتب واملزايا 

  .جتنيد القادة واختيارهم 

  .حماسبة األفراد 

  .ترسيح أفراد قوات األمن 
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o التجنيد 

. التجنيد أمر هام للغاية يف تأسيس قوات األمن. وتصمم الدولة املضيفة برنامج التجنيد بحيث يراعي 2-25

عضاء من ألقوات األمن  ضم يرتدد صداها بني السكان. وجيب أن يضمن الربنامجالثقافة واملواضيع املحلية التي 

متعددو كافة املجموعات الديموغرافية الرئيسية. كام جيب أن تشجع وتدعم القوات األمريكية والرشكاء 

 يةنيدجت اجلهود التي تبذهلا الدولة املضيفة لتجنيد األفراد من سكان األقليات. وجيب تأسيس قدرة اجلنسيات

الستهداف مناطق معينة أو جمموعات عرقية أو عشائر لضامن متثيل التنوع السكاين داخل قوات األمن. كام  متنقلة

جيب تشجيع املجموعات والفصائل املعتدلة داخل املجموعات العرقية العدائية أو املحتمل أن تكون عدائية عىل 

مل أن تعارض معظم حكومات الدول املضيفة جتنيد االنضامم إىل قوات أمن الدولة املضيفة. ومن املحت

املجموعات العرقية غري املتأثرة بالتمرد ضمن قواهتا األمنية. ومع ذلك، فحتى النجاح املتوسط يف التجنيد من 

بني هذه املجموعات حيقق فوائد هائلة. إذ يبني رشعية قوات األمن، ويف كثري من األحيان يطمئن املخاوف 

املجموعات بخصوص عالقتها بحكومة الدولة املضيفة. وإن نزع أسلحة املتمردين السابقني، املرشوعة هلذه 

وترسحيهم، وإعادة دجمهم بشكل فعال جيب أن يكون جزءا من اخلطة الشاملة ملكافحة التمرد، كام جيب أن يدرج 

 ضمن جهد التجنيد.
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من املعايري الذهنية والبدنية واألخالقية املناسبة. ويف . يتطلب أي برنامج جتنيد مناسب جمموعة واضحة 2-22

احلالة املثالية جيري فحص وقبول املجندين بصفة مركزية. وجيب أن تتواجد مراكز التجنيد يف مناطق آمنة من 

جذابة هلم. وجيب أن يمر مجيع املجندين بفحص أمني أسايس  اأهداف متثل هجامت املتمردين، إذ أن هذه املراكز

يتم التدقيق يف هوياهتم ملقارنتها مع قائمة من يشتبه يف انتامئهم للمتمردين، وجيب أن تقوم وكاالت وموظفو  وأن

حاالت عضوية باملنظامت غري القانونية.  جيدا ألي الدولة املضيفة هبذا الفحص قدر اإلمكان. كام جيب االنتباه

بب سابق عضويته يف مثل تلك املنظامت، ومع ذلك وينبغي أال حيرم أي شخص من االنضامم إىل قوات األمن بس

فالبد من املتابعة املتواصلة ألي عالقة مستمرة مع تلك املنظامت غري القانونية. وحيتاج موظفو الدولة املضيفة 

من األعضاء السابقني يف الوحدات  أو وحدة عسكرية عىل عدد كبري جداللتأكد من عدم احتواء أي وحدة رشطة 

 ية أو امليليشيات العشائرية أو غري ذلك من الفصائل املسلحة.غري القانون

o فحص واختيار املرشحني للرتقية 

. وتكفل املتزايدةولية املسئ. جيب أن يتم اختيار املرشحني للرتقية وفقا لألداء املثبت والقدرة عىل حتمل 2-2٩

اعتامدا عىل الوساطة أو الروابط األرسية. وهناك طريقتان  الالتقييامت املوضوعية إجراء الرتقية بناء عىل الكفاءة، 

الختيار القادة تستحقان النظر فيهام. ففي الطريقة األوىل جيري حتديد أكفأ األفراد وتدريبهم والتوصية برتقيتهم. 

املجموعة التي  أما يف الطريقة الثانية فيتم حتديد األفراد الذين يتمتعون بمكانة اجتامعية أو مهنية متميزة من بني

جيري تدريبها، ثم يتم تدريبهم والتوصية برتقيتهم. وبالرغم من أن الطريقة األوىل قد تؤدي إىل اختيار أكفأ القادة، 

عىل املستوى  ضمن أن يلقى القائد اجلديد قبوالفقد يتم معارضتها بسبب األعراف السائدة. أما الطريقة الثانية فت

                                                        ضحى بالكفاءة. ويتمثل احلل األكثر فاعلية يف التوفيق بني الطريقتني.                                                            العريف السائد، وإن كان قد يُ 

o الرواتب واملزايا 

من التغلغل داخل قوات األمن. فمن األجدى  . تساعد مستويات التعويض املناسبة عىل منع ثقافة الفساد2-2٨

اقتصاديا إنفاق األموال الالزمة لدفع رواتب كافية وإنشاء قوة أمنية فعالة، من أن يتم دفع رواتب أقل لينتهي 

األمر بوجود قوات فاسدة ومؤذية ُتنفر السكان. إن دفع رواتب كافية ألفراد الرشطة أمر له أمهية خاصة، فطبيعة 
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بعض  3 -2ما يعرضها لفرص الفساد. )يرسد جدول  الوثيق باملجتمع املدين غالباالقوات واتصاهلا  واجبات هذه

 االعتبارات اهلامة املتعلقة برواتب قوات األمن(.

 . اعتبارات خاصة برواتب قوات األمن3 -2جدول 

رواتب  خصائيني التقنيني قادرة عىل منافسةواأل جيب أن تكون رواتب الضباط، وضباط الصف، •

ومزايا غريهم من املهنيني يف الدولة املضيفة. والبد من منح رواتب كافية لضباط الرشطة متنعهم من 

 عرب االشتغال بوظائف إضافية أو اللجوء إىل سلوك غري قانوين. محتسني دخله

ات جيب توزيع الرواتب من خالل القنوات احلكومية التابعة للدولة املضيفة، وليس من خالل القنو •

 األمريكية.

من أي ممارسات مثرية للتساؤل مثل فرض  األدنى جيب مراعاة املعايري الثقافية لضامن احلد •

 بأدنى حد ممكن.عىل املرؤوسني  الرضائب

البد من أن يصاحب املرتبات اجليدة واملزايا املغرية نظام إداري صارم يتيح الفصل الفوري  •

 للمنحرفني من أفراد األمن.

 فري معاشات لتعويض أرس أفراد قوات األمن يف حالة وفاة أي فرد ألسباب تتعلق باخلدمة.جيب تو •

جيب أن ُتدبر رواتب القوات العسكرية من ميزانية احلكومة املركزية. وينبغي أال ُتدفع تلك  •

تؤدي إىل ارتياب السكان يف  هذه املامرسة الرواتب من االستقطاعات أو من الريع املُدبر حمليا، إذ أن

 والء القوات العسكرية، وتضاعف من احتامل انتشار الفساد.

جيب أن تتساوى متاما رواتب أفراد الرشطة والقوات العسكرية. فاملساواة العامة يف الرواتب تساعد  •

 عىل ضامن عدم استئثار إحدى القوتني بجذب أفضل األفراد كفاءة.

 

ن الفعالة أن تساعد يف بناء التطور االجتامعي واالقتصادي بالدولة املضيفة من خالل . يمكن لقوات األم2-2٢

املزايا التي حيصل عليها كل عنرص من عنارصها. وجيب أن حيصل كل جمند عىل تعليم أسايس، وتدريب وظيفي، 

 وغرس للقيم واألخالق.
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o جتنيد القادة واختيارهم 

. كام جيب أن يتمتع املرشحون بصحة جيدة، وأن مرتفعة. جيب أن تكون معايري املرشح لرتبة الضابط 2-50

جيتازوا اختبارا أكاديميا أعىل يف املستوى من االختبار املعد للمجندين األقل رتبة. وجيب فحص الضباط 

 ت متطرفة أو متمردة.املرشحني بعناية لضامن عدم احتفاظهم بروابط وصالت وثيقة مع أي تنظيام

. جيب اختيار ضباط الصف من بني أفضل املجندين يف قوات األمن. وجيب وضع وتطبيق معايري 2-5٠

موضوعية تشمل اختبارات الكفاءة لضامن أن تتم الرتقية إىل درجة ضباط الصف بناء عىل اجلدارة وليس بسبب 

ىل قوة حمرتفة من ضباط الصف، لذا فإن تأسيس قوة الوساطة أو الروابط األرسية. وتفتقر العديد من اجليوش إ

زمة لتحميل الضباط . ويف تلك األثناء جيب إجراء التعديالت الالأمرا صعباكهذه يف الدولة املضيفة قد يكون 

 ولية.أكرب من املسئ العاملني قدرا

o حماسبة األفراد 

فراد قوات األمن. فاملحاسبة املناسبة لألفراد . جيب عىل قادة الدولة املضيفة أن يراقبوا وحياسبوا بعناية أ2-54

. دفع رواتب قوات األمن نقداتقلل الفساد، وباألخص يف الدول التي يوجد هبا نظام مرصيف يدوي حيث تُ 

عىل  اخلدمة من املمكن أن يكون مؤرشا وباإلضافة إىل ذلك، فإن غياب أعداد كبرية من أفراد قوات األمن عن

انخفاض الروح املعنوية لدى أفراد الوحدة أو وجود تأثري للمتمردين أو امليليشيات عىل عىل هجامت حمتملة، أو 

 قوات األمن.

o ترسيح عنارص قوات األمن 

. جيب أن تطور الدولة املضيفة برامج حتول دون تشكل فئة من الضباط السابقني واجلنود املعوزين 2-53

استبعاد الضباط العاملني وضباط الصف أصحاب والساخطني. ومع نضج قوات األمن سيكون من الرضوري 

 . وسيتيح توفري شكل من أشكال املنحاألمنية خيفقون يف حتقيق املعايري املرتفعة للقوة مناألداء الضعيف أو 

ألفراد املرسحني كسب عيشهم خارج القوات املسلحة. أما التعليمية احلكومية أو القروض منخفضة الفائدة ل

باط الصف الذين يتم استبعادهم من اخلدمة بعد قضائهم فرتة طويلة فيها، فيجب منحهم الضباط العاملني وض
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مكافآت هناية خدمة أو راتب تقاعدي صغري لتسهيل انتقاهلم إىل احلياة املدنية. وجيب عدم تطبيق هذه الربامج عىل 

ع فساد خطرية. كام جيب أن يبدأ األفراد املدانني بارتكاب انتهاكات كربى حلقوق اإلنسان أو املتورطني يف وقائ

)فقد ال تكون هناك حاجة له يف كل ورة القيام بذلك التخطيط لترسيح قوات األمن حالام يتوقع القادة رض

بالتوازي مع تطور قوات األمن لضامن جدواها. وقد تكون هناك حاجة أي خطة ب َأن تتطور وجياحلاالت(. 

 يليشيات غري احلكومية.إلعداد برامج مشاهبة عند ترسيح أفراد امل

. عند انتهاء الرصاع قد يكون من الرضوري نزع سالح بعض قوات األمن وترسحيها وإعادة دجمها يف 2-52

ن جمموعة من املجندين املحتملني للتمرد، جيب عىل الدولة املضيفة أن تنشئ برامج  املجتمع املدين. ولتفادي تكوُّ

ة من القوات األمنية املرسحة. وينبغي أن تعطي وزارات اخلدمة املدنية حتول دون البطالة املفاجئة ألعداد كبري

حني  برامج التعليم ثلأولوية يف التوظيف ملن أمضوا فرتة خدمة مرشفة. ومتُ  لة من احلكومَة لألعضاء املرَُسَّ املَُموَّ

 إمكانية أخرى.

o ابن املرافق أو أعد بناءها 

 دعم لبنيتها التحتية. إذ حيتاج أفرادها إىل مبان للمخازن والتدرب . حتتاج قوات أمن الدولة املضيفة إىل2-55

واملأوى. وغالبا ما تشمل االحتياجات: الثكنات، وميادين التدريب عىل الرماية، ومواقف للمركبات، وغري ذلك 

ستثامر يف هذه بكر الدولة املضيفة باال، لذا فالبد أن تُ وقتا طويالمن املرافق العسكرية. وتستغرق أعامل البناء 

بام يف  عند تصميم أي بنية حتتية املرافق، إذا كانت تريد توافرها وقت احلاجة إليها. وجيب مراعاة اعتبارات احلامية

ملزيد من  ٠02-5جذابة للمتمردين. )انظر دليل امليدان  فاذلك مقرات القيادة، إذ متثل البنية التحتية أهدا

 املعلومات حول إجراءات تقوية البنية التحتية، وحتسني مستوى محايتها(.

. أثناء التمرد، غالبا ما تعمل القوات املسلحة وقوات الرشطة يف الدولة املضيفة من قواعد حملية. ويتطلب 2-52

خطة طويلة املدى لتمركز القوات. وبقدر اإلمكان، جيب أن تشمل بناء مراكز التدريب وحاميات عسكرية 

احلاميات العسكرية مساكن للضباط العاملني، وضباط الصف، وأرسهم، ورعاية طبية مقدمة من احلكومة 

 لألرس، ومزايا أخرى جتعل اخلدمة الوطنية جذابة.
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ت واملوارد الستعادة أو إنشاء البنية التحتية . قد حتتاج الدولة املضيفة إىل إنفاق استثامرات ضخمة يف الوق2-5٩

الالزمة لقيادة قوات أمن الدولة املضيفة والتحكم فيها بفاعلية عىل مستوى الدولة كلها. وملرافق االتصاالت 

أمهية خاصة يف هذا السياق. وباإلضافة إىل بناء القواعد املحلية ومراكز الرشطة، ستحتاج الدولة املضيفة إىل 

 ارات صاحلة لالستخدام عىل املستويني املحيل والوطني.مقرات ووز

o درب 

مجيع أوجه  متعددة اجلنسياتدمها القوات األمريكية والقوات . جيب أن تعالج املساعدة التدريبية التي تق2-5٨

 .مكتفية ذاتيا أسيس أنظمة تدريبغرض تالقصور يف كل املستويات ب

o تدريب املدربني األمريكيني 

عىل املتطلبات اخلاصة  ت التدريبية تدريباتلقى جنود اجليش ومشاة البحرية املكلفني باملهام. جيب أن ي2-5٢

لتطوير قوات أمن الدولة املضيفة. وجيب أن تؤكد الدورة التدريبية عىل اخللفية الثقافية للدولة املضيفة، وأن 

ف عَ تُ  جيب أن تتضمن الدورة ولة املضيفة. كام لغتها، و تقدم نصائح ثقافية لتطوير عالقة جيدة مع عنارص الدبرِّ

عىل توفري احلامية للقوات التي تعمل مع قوات الدولة املضيفة. ويتحتم عىل املدربني األمريكيني أن  كذلك تدريبا

يلموا بطبيعة تنظيم ومعدات الدولة املضيفة، والسيام األسلحة التي ال يوجد هلا نظري لدى القوات األمريكية. 

 هذا التدريب عىل ما ييل: وجيب أن يؤكد

  .إدامة التدريب، وتعزيز املهارات الفردية واجلامعية 

  .استخدام أصغر نسبة ممكنة من الطلبة إىل املدربني 

  .ختريج مدربني من الدولة املضيفة 

  للوقت املتاح. لمقاييس وليس وفقاالتدريب وفقا ل 

  العمل، واستخدام مراجعات ما بعد فوريةتغذية عكسية  توفري. 

  .احرتام ثقافة الدولة املضيفة، مع تعلم التفريق بني املامرسات الثقافية والتجاوزات 

  .تعلم لغة الدولة املضيفة 

  .العمل مع املرتمجني 
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جيب عىل القوات األمريكية أن ُتظهر احرتام األديان والتقاليد املحلية. وجيب أن يتقبل جنود اجليش  2-20

عديد من جوانب الثقافة املحلية والوطنية، بام فيها الطعام )إذا سمحت معايري السالمة ومشاة البحرية طواعية ال

غيري الدين أو التقاليد املحلية. قويض أو تنوي تاألمريكية بوضوح أهنا ال تالصحية(. كام جيب أن ُتبني القوات 

امرسات االجتامعية املختلة، والتي ومع ذلك، فجنود اجليش ومشاة البحرية لدهيم مهمة تتمثل يف احلد من تأثري امل

تؤثر يف القدرة عىل إدارة عمليات أمنية فعالة. وجيب أن يتحىل املدربون واملستشارون األمريكيون بالوعي الكايف 

والدولة املضيفة حسب  ألقل إبالغ القوات متعددة اجلنسياتلتمييز السلوك غري املالئم وإيقافه، أو عىل ا

 ّتبع.التسلسل القيادي املُ 

o تأسيس معايري التدريب 

احلكومات املستهدفة تتفاوت عىل نحو واسع، ومع ذلك  ضد. إن مقاربات املتمردين وردود أفعاهلم 2-2٠

. وتتطلب تدريب األفراد والقادة والوحدات تستطيع الدولة املضيفة واملدربون تأسيس مقاييس واضحة لتقييم

الفردية واجلامعية املطلوبة يف العمليات العسكرية التقليدية، ولكنها عمليات مكافحة التمرد العديد من املهارات 

تتضمن كذلك متطلبات إضافية أخرى ملكافحة التمرد. تنفذ الوحدات الصغرية معظم عمليات مكافحة التمرد، 

لكل وهلذا حتتاج قوات مكافحة التمرد الفعالة إىل قادة صغار أقوياء. وجيب أن تشمل مجيع مستويات التدريب 

مثل درجة الوالء حلكومة  -املكونات التدرب عىل القيم. وجيب أن تشمل معايري تقييم الوحدات معايري ذاتية 

باإلضافة إىل الكفاءة يف املهام العسكرية. ويعرف جنود اجليش ومشاة البحرية كيف يقيمون  -الدولة املضيفة 

العرقية أو رفض الفساد، قد تكون مقاييس أفضل التدريب العسكري. ومع ذلك فإن تقبُّل قيم مثل املساواة 

 التدريب يف بعض حاالت مكافحة التمرد. وقياس درجة هذا التقبُّل أصعب بكثري من تقييم أداء املهمة. لفاعلية

. تتطلب الربامج التدريبية الفعالة معايري واضحة ومفصلة لقياس أداء األفراد والقادة والوحدات. وتأخذ 2-24

عىل العمل. فتدريب   يف االعتبار العوامل الثقافية التي تؤثر بشكل مبارش عىل قدرة الفرد أو الوحدةهذه املعايري

. تي يكون فيها اجلندي العادي أمياأكرب يف الدول ال وقتا عىل إدارة عمليات فعالة يتطلب إحدى الوحدات مثال

. ويستغرق بناء أي ستوى التعليم متدنياموكذلك يكون تدريب ضباط األركان أصعب يف الدول التي يكون فيها 

قوة أمنية من الصفر وقتا أكثر بكثرِي من الوقت الذي يتطلبه إنشاء قوة أمنية من بني كادر مدرب من أفراد الدولة 

املضيفة. وإذا أخذنا ذلك يف االعتبار، فسيكون من األفضل يف أغلب األحوال استخدام أفراد اجليش احلاليني 
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و كوادرها، بدال من إنشاء قوات أمن مبتدئة. وقد تكون هناك حاجة للفحص لتحديد  لتشكيل الوحدات

 الوالءات والتحقق من قدرات القوات األمنية املوجودة.

. إن القادة والوحدات ضعيفة التدريب أكثر عرضة الرتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان من الوحدات 2-23

حدات غري املُهيئة لضغوط العمليات النشطة إىل استخدام القوة . ومتيل الوتدريبا جيداوالقادة املدربني 

ي ورشعية احلكومة الشعب الدعمأن هتدد  يمكنالعشوائية، واستهداف املدنيني، وإيذاء السجناء. وهذه األفعال 

بالغ األمهية لنجاح مكافحة التمرد. فقوات األمن سيئة االنضباط وذات القيادات الضعيفة تقدم  التي متثل أمرا

 دعاية فعالة للمتمردين، وتساهم يف جتنيد األفراد بصفوفهم.

كانت موضوعية أو ذاتية لقوات أمن الدولة املضيفة، ومتابعتها خالل أ. إن وضع مقاييس واقعية سواء 2-22

اإلصالحات يستهلك الوقت. إذ يكون الضغط قويا للتعرف عىل عيوب التدريب أو لتطبيق خطط التدريب أمر 

أو لتدريب األفراد عىل العمل. وجيب أن يقاوم املدربون هذه املقاربات ألهنا ختلق مشاكل عىل املدى  الرسيعة

امج تدريبية طويلة ومعقدة الطويل أكثر مما تستطيع حله. ومع ذلك، جيب أن يقاوم املدربون كذلك إغراء وضع بر

عىل معايري غري واقعية. فالربامج التدريبية الفعالة تراعي ثقافة الدولة املضيفة، ومواردها، واحتياجاهتا مبنية 

األمنية عىل املدى القصري. وال توجد قواعد ثابتة حتدد املدة التي جيب أن تستغرقها برامج التدريب، ولكن، 

من الربامج التدريبية املوجودة أو التارخيية التي طبقتها القوات األمريكية أو القوات  بإمكان املدربني االستفادة

للبدء يف التخطيط. وإىل حد ما، فإن التهديد الذي يمثله املتمردون حيدد املدة  باعتبارها نقاطا اتمتعددة اجلنسي

ج التدريبية لتسهل إنجاز احلالة التي يمكن أن يستغرقها التدريب. ومع حتسن األمن، يمكن أن تتوسع الربام

 النهائية عىل املدى الطويل.

o طرق التدريب 

دريب أنفسهم. أما املدربون التابعون ة لتهيئة موظفي الدولة املضيفة  لتجيِب أن ُتصمم الربامج التدريبي 2-25

لعديد من طرق من أفضل املدربني وجيب استخدامهم بأكرب عدد ممكن. وقد أثبتت ا يكونونللدولة املضيفة ف

العديد من  2 -2التدريب نجاحها، كام أن بعضها عزز كذلك القدرات التدريبية للدولة املضيفة. )يرسد اجلدول 

 الطرق التدريبية الناجحة(.
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 . طرق تدريب قوات أمن الدولة املضيفة2 -2جدول 

ُتدار بداية من قبل القوات األمريكية ثم جيري اختيار أفضل املتخرجني للعمل فيها  مدارس رسمية •

 .ملستوى املبتدئنيكمدربني. ويشمل ذلك التدريب الفردي 

 لتعزيز التدريب الفردي واجلامعي حسب احلاجة. تدريب متنقلة فرق •

مع تويل القوات األمريكية مهمة التدريب وتقديم املشورة إىل رشكائها من وحدات  تدريب مشرتك •

الدولة املضيفة. تدعم القوات األمريكية وحدات الدولة املضيفة. ومع تقدم التدريب، قد تشارك فرق 

طريقة ورسايا وفصائل الدولة املضيفة مع القوات األمريكية يف العمليات األمنية أو القتالية. وهبذه ال

 معهم املتدربني. وجيب احلفاظ عىل عالقات تدريبية اعتيادية مجيع املعلمني األمريكيني رشكاءسيتابع 

 الرشكاء حتى حتقق وحدات الدولة املضيفة معايري القدرة الكاملة.

ملساعدة وحدات الدولة املضيفة، مع أدنى قدر ممكن من االنعزال بني أفراد  عدة جيدامُ  فرق استشارية •

كبار موظفي القوات األمريكية وأفراد الدولة املضيفة. وتعمل فرق املستشارين جيدا باألخص يف تدريب 

 الوزارات.

. وقد يكون ذلك مطلوبا عندما خرباء أمريكيون ملحقون بمناصب رئيسية يف وحدات الدولة املضيفة •

وهذه املقاربة تدريب القادة يف مراحله املبكرة. توجد حاجة لقوات األمن يف الدولة املضيفة، بينام يكون 

تزيد من درجة االعتامد عىل القوات األمريكية، وجيب عدم استخدامها إال يف حاالت الرضورة القصوى. 

التابعني ومع حتسن قدرات الدولة املضيفة، جيب أن حيل أفراد الدولة املضيفة حمل األفراد األمريكيني أو 

 .سياتللقوات املتعددة اجلن

لضامن خضوع التدريب  ايمكن استخدامهم للمساعدة يف التدريب، وإن كان احلذر مطلوب ناملقاولو •

 ملراقبة حمكمة، ومطابقته للمعايري.

o تدريب اجلنود 

. جيب تطوير قدرات أعضاء قوات أمن الدولة املضيفة من خالل برنامج تدريب منهجي. فيبني الربنامج 2-22

بالعمل كوحدة. وجيب أن يركز  ثم يسمح هلم أخريا األساسية ثم يعلمهم العمل معا كفريق،أوال املهارات 

التدريب العسكري األسايس أوال عىل املهارات املتعلقة بمكافحة التمرد، مثل اإلسعافات األولية، والرماية، 
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عمليات يف املناطق وضبط النريان. وجيب تدريب القادة عىل التكتيكات التي تشمل تسيري الدوريات، وال

احلرضية. وجيب أن يتقن كل متدرب قواعد االشتباك، وقانون الرصاع املسلح. وجيب أن تتدرب وحدات الدولة 

 املضيفة عىل معايري إدارة املهام الكربى ملكافحة التمرد التي ستقوم هبا. ومن املهارات املطلوبة لتلك املهام:

  .إدارة أمنهم الشخيص 

  .توفري إدارة فعالة لألفراد 

  .)إدارة العمليات اللوجستية )ختطيطا، وصيانة، وإعاشة، وحركة 

  .إدارة الوظائف االستخبارية األساسية 

  .التنسيق بني النريان غري املبارشة 

  .توفري الدعم الطبي الفعال 

 

o تدريب القادة 

 بكفاءة قياداهتا. ويتطلب إعداد قادة فعالني مبارشارتبط ارتباطا قوات أمن الدولة املضيفة ت فاعلية. إن 2-2٩

وتدريبا متخصصا للضباط وضباط هيئة األركان. ويعتمد النجاح النهائي ألي قوات أمريكية  برناجما شامال

مشاركة يف جهد مكافحة التمرد عىل تكوين قادة من الدولة املضيفة يمتازون باحليوية، وقادرون عىل متابعة القتال 

 أمتهم بأنفسهم. وعىل بناء املستويات،عىل كل 

o معايري تدريب القادة 

قوات أمن الدولة املستويات املختلفة للسلطة داخل  تعزز املنهجية املستخدمة يف تدريب القادة جيِب أن .2-2٨

وليات كل ضابط عامل وضباط الصف عىل أسس راسخة بحيث يفهم أدوار ومسئاملضيفة. وجيب حتديد 

متوقع منهم. كام جيب كذلك تعزيز تبعيتهم للسلطات املدنية لضامن السيطرة املدنية. وباإلضافة املجندون ما هو 

إىل ذلك، جيب أن يرسخ التدريب ديناميكيات اجلامعة. ويف بعض الثقافات قد حتتاج قوات األمن إىل التدريب 

 لفهم الدوِر احليوي ألعضاء ال يشغلون مواقع قيادية رئيسية.
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ولية، واختاذ القرار، عىل حتمل املسئ ٠ة إىل املهارات التكتيكية، جيب تدريب الضباط املفوضني. باإلضاف2-2٢

املنهج التدريبي األويل للرتكيز عىل  واألخالقيات. وجيب أن تعطى األولوية يف ،القيموتفويض السلطة، و

 املتطلبات اخلاصة بمكافحة التمرد. وتشمل هذه املواضيع ما ييل:

  .مجع االستخبارات 

  .الدوريات النهارية والليلية 

  .أمن املوقع 

  ث.عمليات التطويق والبح 

  .العمليات املشرتكة مع قوات الرشطة 

  .معاملة املوقوفني والسجناء 

  .العمليات النفسية 

  .العمل املدين 

 ومع تراجع حدة التمرد يمكن تعديل املنهج لريكز عىل القضايا طويلة األجل.

 باإلضافة إىل ذلك، جيِب َأن يتدرب القادة بطريقة تبني: .٩0-2

  .كيفية العمل كفريق 

  .كيفية تطوير مهارات املرؤوسني، واالستفادة منها 

  .كيفية َتدريب املرؤوسني 

  ولية عن أفعاله وأفعال املرؤوسني.املسئ كيفية احلفاظ عىل االنضباط، وحتمل املرء 

  ك.كيفية فهم وتنفيذ قواعد االشتبا 

 

o التعليم األسايس للضباط املفوضني 

 . توجد نامذج ُمتلفة للتعليم األسايس للضباط، وتشمل التايل:٩٠-2

  .كلية عسكرية ذات منهج درايس ملدة عام واحد 

                                                           

 رتجم(.الضابط املفوض هو الضابط الذي تعتمد جلنة عسكرية رتبته، والضباط املفوضون يف اجليش األمريكي تبدأ رتبتهم من املالز م فام فوق )امل - ٠
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  .كلية عسكرية ذات منهج درايس ملدة أربعة أعوام 

  .مدرسة الضباط املرشحني 

  .التدريب العسكري يف اجلامعات املدنية 

قد حيدد الوقت املتاح أي نموذج يمكن استخدامه كمصدر رئييس لتخريج الضباط املفوضني. وإذا . ٩4-2

سمح املوقف، فقد متثل برامج التعليم ألربع سنوات يف املؤسسات العسكرية أو املدنية اخليار األفضل. فإذا مل 

د هي األفضل. ومن الناحية يسمح املوقف، فقد تكون نامذج مدرسة الضباط املرشحني، وبرامج العام الواح

النظرية، فإن وجود عدد قليل من الضباط املتميزين قد يكون أفضل من وجود العديد من الضباط غري األكفاء، 

ولكن ربام ال يسمح املتمردون هبذا الرتف. وبالنسبة للمواطنني الذين يتعرضون للهجوم، فإهنم يفضلون وجود 

 أكثر مما يفضلون وجود قائد أكفأ ووحدات منظمة بعد سنوات.وحدة عسكرية وضابط يفي بالغرض اآلن 

. يستخدم اجليش الربيطاين نموذج الكلية العسكرية لسنة واحدة، حيث ينتظم ضباط املستقبل يف كلية ٩3-2

ساندهريست لدراسة مقرر مكثف يشتمل عىل برنامج مركز يتضمن منهجا للتدريب األسايس، ودراسة شاملة 

اجليش الربيطاين. ويؤكد الربنامج عىل تنمية مهارات كل ضابط مستقبيل كقائد. ويف هناية العام عن تاريخ وتراث 

 أقرص يف ختصص عسكري معني. س كل ضابط من الضباط اجلدد منهجايدر

. توفر الكلية العسكرية أو املدنية التي تقدم منهج الدراسة ألربع سنوات أفضل تعليم شامل، ويف الوقت ٩2-2

د الضباط للعمل عىل املستويني التكتيكي والعمليايت. كام أن للربامج األطول زمنا فائدهتا يف غرس القيم، نفسه ُتع

 وإن كانت تتطلب قدرًا أكرب من الوقت واملوارد.

َأو املجتمع. ويتلقون تدريبا  . يف برنامج مدرسة الضباط املرشحني، يأيت األفراد البارزون من املجندين٩5-2

ربامج فرتة تقل عن عام ما تستغرق هذه ال الضباط الصغار. وغالباملهارات العسكرية التي حيتاجها عىل ا مكثفا

 ط املرشحني التدرب يف فرع متخصص.واحد. وجيِب أن يتبع أسلوب مدرسة الضبا

o التعليم املتوسط واملتقدم للضباط املفوضني 

قادهتا وضباط هيئة أركاهنا من ختطيط العمليات . إن الوحدات العسكرية ال تصبح فعالة إال عندما يتمكن ٩2-2

 املفوضنياملستوى املتوسط للضباط  يفالتدريب األسايس جيب أن يركز  وإعدادها وتنفيذها وتقييمها بكفاءة. و
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عىل إعداد قادة وضباط ركن أكفاء للوحدات الصغرية، ثم التقدم باطراد نحو الرتب األعىل. وهكذا تركز هذه 

تويني مها الفصيلة والرسية )أو عىل مستوى القسم يف حالة قوات الرشطة(. وبعد ذلك تتناول الربامج عىل مس

 للحجم الكيل للقوة املطلوب تطويرها. ورات الالحقة الرتب األعىل، تبعاالد

واملتوسط تعليام . يمكن أن يتلقى كادر من الضباط املفوضني واملختارين بعناية من املستويني املنخفض ٩٩-2

يف املدارس الرسمية املوجودة يف الواليات املتحدة أو يف الدول األخرى احلليفة من خالل الربامج الشبيهة  دمامتق

بربنامج التعليم والتدريب العسكري املشرتك. فهذه النوعية من الربامج تبني كادرا قياديا مؤهال. ويستطيع أفراد 

قيادية أو أن يصبحوا أعضاء هبيئات التدريس يف مدارس مناصب  ، أن يتولواملوطنهمهذا الكادر، عند عودهتم 

عادة ما حيتفظ الضباط فعالية عند عودهتم لبالدهم.  بموثوقيةهؤالء الضباط  ظىالدولة املضيفة. وجيب أن حي

الطلبة بعالقات شخصية قوية مع مضيفيهم األجانب أثناء وبعد انتهاء إقامتهم يف اخلارج. ويتمثل أحد األهداف 

كساهبم الطابع املهني االحرتايف. وقد ثبتت القيمة الكبرية هلذه يف إة لتطوير قوات أمن الدولة املضيفة الرئيس

التدريب يف املدارس العسكرية األجنبية، واإلقامة خارج ه الضباط من خربة عملية عرب التجربة املبارشة بام اكتسب

يري االحرتافية العسكرية. وكام هو احلال مع برامج البالد، ومشاهدة املامرسة العملية عىل أرض الواقع للمعا

ختريج الضباط، فإن الوقت من االعتبارات شديدة األمهية. فالربامج الشبيهة بربنامج التدريب والتعليم 

وهم عادة  -العسكري املشرتك مكلفة وتستهلك الوقت. وقد تكون هناك حاجة أكرب لوجود أفضل الضباط 

 يف القوات املقاتلة للدولة املضيفة التي حتارب التمرد. -لتدريب ن هلذا االضباط املختارو

o  التوظيف العمليايت للقوات حديثة التدريب 

ن يكون من األهداف االسرتاتيجية األساسية. بالنفس عند قوات األمن جيب أ. بناء الروح املعنوية والثقة ٩٨-2

ؤدي إىل التعرض خلسائر كبرية وهزائم تكتيكية. فاستخدام قوات ضعيفة التدريب وذات قيادة سيئة يمكن أن ي

ومع أن اهلزيمة يف أي عملية صغرية قد ال تكون هلا عواقب اسرتاتيجية خطرية يف أي حرب تقليدية، فإن أي 

هزيمة تكتيكية صغرية لقوات أمن الدولة املضيفة قد تكون هلا عواقب اسرتاتيجية خطرية يف عمليات مكافحة 

ردين مسألة تتعلق بشكل كبري بالتصورات. ويستطيع القادة األكفاء للمتمردين حتويل التمرد. فحرب املتم

االنتصارات الصغرية برسعة إىل انتصارات دعائية كبرية. كام أن هزيمة قوة حكومية صغرية من املمكن أن تؤدي 

ثقة  يفة لإلخفاق قد هيزلدولة املضإىل تدين الروح املعنوية برسعة لدى القوات األخرى. وإن تعرض قوة تابعة ل



 

 

 286 

قدرة احلكومة عىل محايتهم. ومن املمكن أن تؤدي أي سلسلة من االنتصارات الصغرية التي حيققها األهايل ب

عىل  األغلبية املحايدةاملتمردون إىل اهنيار واسع النطاق للروح املعنوية لقوات الدولة املضيفة مما يشجع 

االنضامم لصفوف املتمردين. وباختصار، البد من إعداد قوات أمن الدولة املضيفة للعمليات بحيث متتلك كل 

ميزة ممكنة. ويتطلب قرار إرشاك الوحدات للمرة األوىل وطريقة استخدامها حذرا بالغا. وكلام أمكن، جيب أن 

مكن تكليفها ذه القوات بأنفسها، وتنامي كفاءهتا يتبدأ قوات الدولة املضيفة باملهام البسيطة. ومع نمو ثقة ه

ألمريكية الوحدات اجلديدة للدولة املضيفة مع الوحدات ا . ومن املمكن أن يساعد تعاونبعمليات أكثر تعقيدا

  يف تعودها عىل ضغوط القتال. والوحدات متعددة اجلنسيات

ة األوىل يف ظل دعم من جانب قوات أكثر خربة، . جيِب أن ختوض الوحدات املدربة حديثا عملياهتا القتالي٩٢-2

. وجيب مريكية أو القوات متعددة اجلنسياتمن قوات الدولة املضيفة أو القوات األأكان ذلك الدعم سواء 

العناية بمراقبة وتقييم األداء العمليايت هلذه الوحدات التي تفتقر إىل اخلربة، حتى يمكن معاجلة نقاط الضعف 

تتيح خطة توظيف الوحدات األمنية للدولة املضيفة وقتًا كافيَا ملزيد من التدريب بعد كل برسعة. وجيب أن 

عملية. ويسمح اإلرشاك التدرجيي للوحدات يف العمليات القتالية لقيادة الدولة املضيفة بالتعرف عىل القادة غري 

ي كذلك التعرف عىل القادة األكفاء األكفاء لتدريبهم من جديد أو الختاذ اإلجراءات الالزمة حياهلم. كام سيجر

 ولية.السلطة واملسئمن  مزيدا وسيمنحون

o تدريب املدنيني العاملني يف وزارة الدفاع 

. جيب عىل القوات األمريكية املكلفة بمهمة تدريب أفراد الدولة املضيفة أن تضمن كذلك وجود إدارة ٨0-2

وقوات األمن التابعة للدولة املضيفة. وسيضع القادة املقاتلون متتاز بالكفاءة يف الرتب العليا للقوات العسكرية 

اخلرباء من الضباط األمريكيني وموظفي وزارة الدفاع ضمن وزاريت الدفاع والداخلية للدولة املضيفة كمدربني 

د املدنيني أو مستشارين ملدراء وقادة هذه الدولة. كام جيب أن تطور القوات األمريكية كذلك برناجما تدريبيا لألفرا

 العاملني يف وزارة الدفاع. وجيب أن يتضمن تدريب هؤالء األفراد ما ييل:

  .تسلم املعدات 

  .إدارة األقسام 

  .إدارة األفراد 
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  .اإلدارة الاملية 

  .ضوابط الصيانة والتخزين 

  الوطني(.)أو  العمليات عىل املستوى االسرتاتيجي 

عىل إدارة الدفاع يف املدارس  وزارة الدفاع تدريبا متخصصاب وقد يتلقى بعض األفراد املختارين العاملني

يف املؤسسات املدنية املتخصصة األمريكية أو مدارس الرشكاء متعددي اجلنسية )مثل جامعة الدفاع الوطني( أو 

 األمنية.تقديم برامج دراسات عليا يف الدراسات ب

o جهز 

. جيب أن حتدد اخلطة االسرتاتيجية لتطويِر قوات أمن الدولة املضيفة متطلبات جتهيز هذه الدولة. كام جيب ٨٠-2

أن يفي التجهيز بمتطلبات الدولة املضيفة. فاملعدات املناسبة هي تلك التي يمكن احلصول عليها بأسعار مقبولة، 

لة املضيفة قادرة عىل التدرب عىل هذه املعدات. وقد وتتناسب مع التهديد. كام جيب كذلك أن تكون قوات الدو

فيه يف بعض احلاالت. ومن االعتبارات الرئيسية يف هذا  ُمتلفة أمرا مرغوباتكون القابلية للتشغيل يف ظل ظروف 

 وصيانة هذه املعدات. دعماخلصوص قدرة الدولة املضيفة يف املدى الطويل عىل 

ولية عدة مراحل لكل منها أهداف جيب أن حتققها قوات الدولة . جيب أن تتضمن خطة التطوير األ٨4-2

للقدرة العالية للمتمردين عىل التكيف مع ُمتلف الظروف والرسعة  سنوات. ونظرااملضيفة خالل ثالث أو أربع 

ت أمن البد أن يقيم القادة باستمرار اجتاه وتقدم تطوير قوافالتي يتغري هبا املوقف عىل األرض يف أغلب األحوال، 

 الدولة املضيفة.

. قد تكون متطلبات توفري املعدات بسيطة مثل املساعدة يف صيانة التجهيزات املوجودة، أو قد تكون ٨3-2

د بكل يشء، بدءا من األحذية واملالبس إىل املركبات، ووسائل االتصال، وأدوات التحقيق. فإذا تزوشاملة مثل ال

الثقيلة والقذائف الصاروخية، فالبد أن تكون قوات أمن الدولة  كان املتمردون يستخدمون األسلحة اآللية

قوات الرشطة التي غالبا ما تكون مسلحة أو أفضل. وينطبق ذلك بشكل خاص عىل  مماثال املضيفة جمهزة جتهيزا

 .جامت املتمردين املسلحني تسليحا جيدا، ومعرضة هلتسليحا خفيفا



 

 

 288 

القدرة عىل صيانة املعدات، وسهولة تشغيلها، وتكاليف احلفاظ  . االعتبارات األساسية جيِب أن تتضمن٨2-2

ويف عمليات مكافحة عليها عىل املدى الطويل. وتستطيع القليل من الدول النامية إدامة املعدات شديدة التعقيد. 

ما يكون امتالك عدد كبري من املركبات متعددة األغراض والتي ال حتتاج إال إىل قدر بسيط من  التمرد، غالبا

الصيانة، أفضل من امتالك عدد قليل من املركبات املدرعة أو النظم القتالية التي وإن كانت تتمتع بقدرات عالية 

صيانة يف الدولة املضيفة بالتعاقد مع مقاولني ما يبدأ تطوير أي نظام فعال لل . وغالبافإهنا حتتاج إىل صيانة شاملة

للقيام بعمليات الصيانة الرئيسية. وبعد ذلك يتقدم الربنامج نحو تفعيل ترتيبات رشاكة مع القوات األمريكية عند 

 إكامل تدريب أفراد الدولة املضيفة عىل أداء مهمة الدعم.

ية لألسلحة األمريكية، أو مبيعات املعدات . تشمل مصادر معدات الدولة املضيفة املبيعات اخلارج٨5-2

أو أي دولة أخرى، أو تعاقدات الدولة املضيفة مع موردين داخليني، أو  اجلنسياتاملستعملة لدى القوات متعددة 

يف امللحق رقم د تناقش العديد من االعتبارات  32إىل  4٩مشرتيات الدولة املضيفة من السوق الدولية.)الفقرات 

 تعلقة هبذه املسألة(.القانونية امل

ولة عن جتهيز املسئوأو تلك التابعة للدولة املضيفة  ريكية أو اجلهات املتعددة اجلنسياتوجيب عىل اجلهات األم

قوات الدولة املضيفة، أن تتحىل باملرونة الالزمة للحصول عىل املعدات التي تفي باحتياجات قوات الدولة 

أو التناسب مع الظروف الراهنة أو التكلفة. وكجزء من تدريبها، حتتاج قوات املضيفة، سواء فيام يتعلق بالنوعية 

أمن الدولة املضيفة كذلك إىل تعلم املامرسات اخلاصة باملساءلة عن املعدات، وإىل تعلم أمهية ذلك لتقليل 

فة التدرب احتامالت الفساد، وضامن االستعامل املناسب للمعدات. ويتضمن برنامج تدريب قوات الدولة املضي

عىل ممارسات املساءلة عن املعدات الشخصية وعىل أمهية هذه املامرسات. ويتوقع من قوات الدولة املضيفة أن 

توفر للمعدات نفس مستوى السيطرة واحلامية الذي توفره القوات األمريكية للمعدات املامثلة. )انظر الئحة 

 م(. 3٨. 5٠05ومنشور وزارة الدفاع رقم  ٠ - ٠4اجليش 

o قدم املشورة 

. املستشارون هم أبرز جمموعة من األفراد األمريكيني الذين خيدمون مع وحدات الدولة املضيفة. فهم ٨2-2

ص هلم بذلك( مع وحدات الدولة املضيفة امللحقني هبا. وال ينفصل هؤالء  يعيشون ويعملون وحياربون )إذا ُرخِّ
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قة بني املستشارين وبني قوات الدولة املضيفة عالقة بالغة ن عن وحداهتم إال يف أضيق احلدود. والعالاملستشارو

األمهية. وجيب أن يتذكر القادة العسكريون األمريكيون أن املستشارين ليسوا ضباط اتصال أو قادة لوحدات 

 الدولة املضيفة.

ذه الوظيفة . املستشارون األكفاء من العوامل اجلوهرية التي تساعد عىل تعزيز قدرات القوة. وأمهية ه٨٩-2

تعني أنه جيب أن يشغلها أكفأ األفراد. وجيب أن يكون املستشارون من جنود اجليش ومشاة البحرية املعروف 

معلومات إضافية  3 - 40 - 3٠عنهم روح املبادرة، والذين يكونون قدوة لآلخرين. )يوفر دليل امليدان 

 وإرشادات للمستشارين(.

، أكثر من أي يشء آخر، يكسبان املرء احرتام قوات الدولة املضيفة. ويطور . إن املعرفة والكفاءة املهنية٨٨-2

املستشارون األكفاء عالقة صحية مع أفراد الدولة املضيفة، لكنهم يتجنبون يف الوقت نفسه امليل لتبني مواقف 

 .مريكية أو القوات متعددة اجلنسياتللدولة املضيفة تتعارض مع قيم أو سياسة القوات األ

. إن املستشارين الذين يتفهمون الثقافة العسكرية للدولة املضيفة يدركون أن للسياسات املحلية تأثريات ٨٢-2

عىل املستوى الوطني. ويتفهم املستشارون األكفاء ويستخدمون العوامل الثقافية التي تدعم روح االلتزام والعمل 

اجلوانب اإلجيابية يف ثقافة الدولة املضيفة للحصول اجلامعي لدى قوات الدولة املضيفة. ويستخدم املستشار اجليد 

إرشادات عامة مهمة  5 -2عىل أفضل أداء من جانب كل فرد وقائد يف قوات أمن الدولة املضيفة. ويرسد اجلدول 

 للمستشارين.
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 . إرشادات عامة للمستشارين5-2جدول

 حاول أن تتعلم من اللغة ما يكفي إلجراء حمادثات بسيطة. •

وعند توجيه نظرائك من الدولة املضيفة، ارشح مزايا العمل الذي  .. كن مهذباكن صبورا •

سيقدمون عليه، وأقنعهم بقبول أفكارك وكأهنا أفكارهم. احرتم رتب ومناصب نظرائك من 

 الدولة املضيفة.

عند تصحيحك ألخطاء قوات الدولة املضيفة. أمدح كل نجاح، واعمل عىل  كن دبلوماسيا •

 تعزيز الشعور بالفخر لالنتامء للوحدة.

افهم أن املستشار ليس هو قائد الوحدة ولكنه معاون له. فقائد الدولة املضيفة هو الذي يتخذ  •

 القرارات ويقود الوحدة، وعىل املستشارين مساعدته يف إنجاز هذه املهمة.

بق نظراءك من الدولة املضيفة عىل علم دائم باملستجدات، وال حتاول إخفاء جدول األعامل ا •

 عنهم.

اعمل دائام عىل تدريب وحتسني مستوى الوحدة، حتى يف مناطق القتال. وساعد القائد عىل  •

 .للوحدة إجراءات التشغيل الدائمة تطوير

، السيام فرق اإلسناد ت متعددة اجلنسياتبني اجلها كن عىل استعداد للعمل كضابط اتصال •

ون الشئون املدنية، وفرق الشئمع  اجلوي وفرق اإلمداد والتموين. واحتفظ بعالقات اتصال

 اإلنسانية يف منطقة العمليات.

 كن عىل استعداد لتقديم املشورة الالزمة فيام يتعلق بصيانة املعدات واإلمدادات. •

 كن عىل معرفة شاملة بتكتيكات قوات املشاة اخلفيفة، وإجراءات األمن يف الوحدة. •

  للتأكد من صالحية التدريب. غرس الثقةاستخدم مهام  •

 اندمج باستمرار مع أفراد الوحدة. وكل من طعامهم. وال تصبح معزوال عنهم. •

 حوادث قتل باخلطأ.كن عىل وعي بالعمليات يف املنطقة القريبة، كي متنع وقوع  •

شدد عىل امتثال قوات أمن الدولة املضيفة ملعايري حقوق اإلنسان بخصوص معاملة املدنيني،  •

 واملحتجزين، واملتمردين املأسورين. وبلغ عن أي انتهاك عرب التسلسل القيادي.

كن موضوعي يف تقريرك عن كفاءة وحدات وقادة الدولة املضيفة، وبلغ عن الفساد اجلسيم،  •
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 وانعدام األهلية.

وجه أل كن مراعللمعايري املعمول هبا، وحارب إىل جوارهم.  درب وحدات الدولة املضيفة وفقا •

ط لكل يشء يف قصور الدولة املضيفة وتكيف معها. فاملرونة هي املفتاح. ومن املستحيل التخطي

هذا النوع من العمليات. لذا تطلع دائام إىل القضية التالية، وكن مستعدا لتطوير حلول للمشاكل 

 التي ال يمكن حلها باستخدام احللول العقائدية التقليدية.

 تذّكر أن ملعظم األفعال عواقب اسرتاتيجية عىل املدى الطويل. •

 رتافية.احتفظ بشخصية عسكرية الئقة، وبطريقة اح •

 

 ٠يف العراق اتقيادة االنتقال األمني متعدد اجلنسي

جتسد التحديات التي  4005يف العراق يف عام  األمني متعدد اجلنسيات إن جتربة قيادة االنتقال

دة قويا. وقد ُبنيت برامج قيا الدولة املضيفة التي تشهد متردا تواجهها عملية تطوير وتقييم قوات أمن

 يف العراق عىل ثالثة أعمدة هي: املتعدد اجلنسياتالتحول األمني 

 تدريب وجتهيز قوات األمن العراقية وفقًا للمعايري املعمول هبا. •

 استخدام فرق انتقالية لتوجيه تطوير القادة وهيئة األركان. •

 .عىل األرض، وتطوير القوات العراقية اجلنسيات الرشاكة بني القوات األمريكية والقوات متعددة •

دعت اخلطط األولية إىل بناء جيش صغري )للتعامل مع التهديدات اخلارجية( تستكمله قوات وقد 

رشطة تقليدية )حلفظ القانون والنظام الداخيل(. ومع تأجج التمرد، ُاختذ قرار بتطوير جيش عراقي 

جت كبري يركز عىل مواجهة التهديد الداخيل. كام تم كذلك تطوير قوات رشطة أكثر قوة. ونض

عىل مهام مكافحة التمرد. كام استلزمت القرارات التي  تدريبية لتصبح أطول وأكثر تركيزاالربامج ال

اختذهتا احلكومة العراقية إدخال تعديالت عىل الربامج التدريبية واملخططات التنظيمية. وجرى 

نها من التواكب مع تعديل الربامج التدريبية بناء عىل خربة املتدربني، لتطول يف النهاية وتتغري ب ام ُيمكِّ

                                                           

( ص 4002ديسمرب  –)نوفمرب 2، ٨2جملة العرض العسكري  التمرد �تدريب قوات األمن الوطنية  عىل احلد األعىل من مراتب مكافحة جون مارتن، - ٠

5٨ - 22 . 
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 عىل االنتقالية الفرقاسم ق املستفادة. وُاطلتنامي القدرات املميتة للتمرد ومع الدروس 

املستشارين امللحقني بالوحدات العراقية، كام تم توجيههم للرتكيز عىل تطوير القادة وهيئة األركان 

  عىل مستوى الكتيبة فأعىل.

ومع نمو قوات األمن بدرجة كبرية، أصبح من الواضح أن تطور البنية التحتية للوزارات املدنية مل  

ولية املتعدد اجلنسيات يف العراق مسئ يرس بنفس الرسعة. لذا فقد حتملت قيادة التحول األمني

الثقافة السائدة.  إضافية متثلت يف إنشاء هيئات عىل املستوى الوزاري، وتدبري املوارد الالزمة، وتغيري

هم يف كيفية انتقاء وتدريب قيادات وضباط وضباط صف من الدولة املخر اآلتحدي الكام متثل 

مع استعادة الدولة املضيفة لسيادهتا وتعزيزها  ومثَّل ذلك حتديا متزايدااملضيفة يمتازون بالكفاءة. 

 يد فرق االنتقال. لسلطاهتا، مما أدى إىل تركيز أكرب عىل تطوير هيئات األركان عىل

إجراء تقييم مبدئي عاجل ثم  مزيةيف العراق بينت  األمني متعدد اجلنسيات إن جتربة قيادة االنتقال

إدخال التعديالت الالزمة عليه مع تغري الظروف وتعلم املزيد من الدروس. فتطوير قوات أمن 

لتغلب عىل االحتكاك، أكثر من الدولة املضيفة من الصفر يف ظل بيئة مترد نشيط أمر يتعلق عادة با

يف العراق كذلك املشاركة  متعدد اجلنسياتتعلقه بالتخطيط املتقن. كام طلبت قيادة االنتقال األمني 

يف اجلهد التدريبي، وحاربت من أجل  ومن القوات متعددة اجلنسيات القوية من الوكاالت املشرتكة

 دة التحول األمني املتعدد اجلنسياتتدبري املوارد الالزمة جلعل هذا التدريب فعاال. وقد اكتشفت قيا

مثل درجة جتهيز اجلنود أو نرش الكتائب يف امليدان ليست بنفس  للفاعليةيف العراق أن املعايري السهلة 

تية، مثل املستوى التدريبي للوحدات املنترشة، ودرجة والئها فائدة املعايري األكثر تعقيدا وذا

 للحكومة الوطنية.

 

 ور الرشطة يف مكافحة التمردد 

ة التي تتصدر اجلبهة األمامية لعمليات مكافحة التمرد، ال ي. غالبا ما تكون الرشطة هي القوة الرئيس٢0-2

متكني املؤسسات املحلية. ولذلك، فإن دعم قوات  القوات املسلحة. ويتمثل اهلدف الرئييس ملكافحة التمرد يف
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حكم القانون. وحتتاج الرشطة إىل دعم  منظومة الرشطة أمر بالغ األمهية. ولكن الرشطة ما هي إال جزء واحد من

من املدونات القانونية واملحاكم القضائية ومن نظام العقوبات. ويوفر مثل هذا الدعم نظاما متامسكا وشفافا 

العدالة. كام يتطلب فرض حكم القانون أيضا وجود العديد من املؤسسات املدنية األخرى، وقدرة  يضمن حتقيق

الدولة املضيفة عىل دعم النظام القضائي. وجيب أن يضمن القادة وجود آليات تنسيق قوية تربط بني جهودهم 

ال تعمل، فالبد للقادة يف هذه  وبني عملية التطوير الشامل اجلارية. فإذا كانت أجزاء من منظومة حكم القانون

 احلالة من االستعداد للوفاء بمتطلبات املوقف.

. القليل من الوحدات العسكرية تستطيع مضاهاة أي وحدة رشطية متميزة يف تطوير صورة استخبارية ٢٠-2

تكون الرشطة برشية دقيقة عن منطقة العمليات. وبسبب االتصال املتكرر للرشطة مع السكان املحليني، فغالبا ما 

تلقى الدعم من السكان املحليني. ويف عمليات تهي القوة األفضل ملكافحة عصابات التمرد صغرية احلجم التي 

مكافحة التمرد، قد تنتقل وحدات خاصة ضاربة من الرشطة إىل مناطق عمليات ُمتلفة بينام تبقى دوريات 

ارية مفصلة عن قوة املتمردين، وتنظيمهم، والدعم الرشطة يف املنطقة املحلية بصفة يومية لتبني صورة استخب

 الذي يتلقونه.

o تنظيم الرشطة 

 . غالبا ما تتكون الرشطة من قوات عديدة مستقلة ولكن تدعم إحداها األخرى. وقد تشمل هذه القوات:٢4-2

  .الرشطة اجلنائية، ورشطة املرور 

  .رشطة احلدود 

  .رشطة النقل واملواصالت لتأمني خطوط السكك احلديدية، واملواصالت العامة 

  .قوات خاصة ضاربة شبه عسكرية 

وباإلضافة إىل هذه القوات، فقد تؤسس الدولة املضيفة العديد من وحدات الرشطة االحتياطية أو وحدات 

عسكرية. ومن املمكن أن ُتنظم  احلرس الوطني لتوفري األمن املحيل. وقد تتضمن هذه القوات وحدات شبه

قوات الرشطة عىل أساس وطني أو حميل. وأيا كان نوع التنظيم، فالبد أن يستوعبه جنود اجليش ومشاة البحرية 

وأن يساعدوا الدولة املضيفة عىل تطبيقه واستخدامه بفعالية. وغالبا ما يعني ذلك التعامل مع العديد من اهليئات 

 ريب كل هيئة وتقديم املشورة الالزمة هلا.الرشطية، وتطوير خطط لتد



 

 

 294 

تواصل رسمي أو قناة اتصال بني رشطة الدولة املضيفة وبني القوات املسلحة. ويتمثل  يوجد . جيب أن٢3-2

الغرض من هذه القناة يف التنسيق، ومنع التضارب، وتشارك املعلومات مما يمكن من النجاح يف عمليات مكافحة 

 التمرد.

القوات العسكرية إىل القيام بواجبات الرشطة يف بدء التمرد، ومع ذلك، فمن األفضل إعداد . قد تضطر ٢2-2

والقوات متعددة  قوات رشطة لالضطالع هبذه الواجبات يف أرسع وقت ممكن. وجيب عىل القوات األمريكية،

ذلك، البد أن  رشكاء الدولة املضيفة إعداد برنامج شامل لتدريب قوات الرشطة. وعالوة عىلو ،اجلنسيات

يمتد لسنوات عديدة يتمثل الغرض منه يف بناء املؤسسات  اصة بتدريب قوات الرشطة برناجماتتضمن اخلطط اخل

 وإعداد القيادات بشكل منهجي.

. عىل الرغم من أن أدوار كل من قوات الرشطة والقوات العسكرية يف عمليات مكافحة التمرد قد تكون ٢5-2

هامة بني القوتني. فإذا كانت قوات األمن تتعامل مع املتمردين باعتبارهم جمرمني،  غري واضحة، فهناك فوارق

 ولية إلقاء القبض عليهم، واحتجازهم، ومقاضاهتم.الرشطة بمسئفمن املمكن يف هذه احلالة أن حتتفظ 

فة بأي قدر قوة رشطة ظاهرة للعيان ليال وهنارا. ولن حتظى الدولة املضي وجود. تتطلب مواجهة التمرد ٢2-2

من الرشعية إذا اعتقد السكان أن املتمردين واملجرمني يسيطرون عىل الشوارع. لذا فوجود أقسام للرشطة حممية 

بشكل جيد، ويف مواقع مناسبة قد يؤسس حلضور قوات الرشطة وسط املجتمع طالام كانت الرشطة ال ختتبئ يف 

يبني التأييد حلكومة الدولة املضيفة. وعندما تكون هذه األقسام. ويوفر حضور الرشطة األمن للمجتمعات، و

 قوات الرشطة عىل اتصال يومي مع السكان املحليني، ستتمكن حينئذ من مجع معلومات عن املتمردين.

. البد أن يرافق املرتبات اجليدة واملزايا املغرية وضع قواعد سلوك صارمة تؤسس لتفعيل حكم القانون، ٢٩-2

ضباط الرشطة املتورطني يف حاالت فساد كبرية. ويضمن التخطيط اجليد أن تعمل رواتب وتتيح الفصل الفوري ل

عنارص الرشطة وما حيصلون عليه من سكن، ومزايا، وظروف عمل عىل جذب نوعية جيدة للغاية من املجندين، 

اخلطوات  وأن تثبط كذلك أي دوافع للفساد. فمثل هذا الفساد يقوض ثقة السكان بالرشطة وباحلكومة. ومن

اهلامة يف سبيل تنظيم قوة الرشطة، تكوين جملس مستقل للمتابعة والتفتيش يتكون من خرباء أو موظفني 

حكوميني أو من أعضاء يف منظامت غري حكومية. وجيب أال خيضع هذا املجلس لإلرشاف املبارش من قيادة قوات 
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ة لقوات الرشطة بالفساد أو سوء املعاملة، الرشطة، كام جيب أن يمتلك سلطة التحقيق يف االهتامات املوجه

 ته بسوء الترصف من أفراد الرشطة.واإلرشاف عىل خط سري الشكاوى، وفصل وتغريم من تثبت إدان

o تدريب قوات الرشطة عىل مكافحة التمرد 

عملية متعددة اجلنسيات. ويف أي  . أفضل طريقة لتدريب الرشطة، أن تقوم به الوكاالت املشرتكة أو عرب٢٨-2

لتدريب قوات الرشطة وتعمل  قلة متعددة اجلنسيات، من املمكن أن توجد قيادة مستجهد متعدد اجلنسيات

ن عن تدريب قوات الرشطة ضباط حلالة املثالية يكون القادة املسئولوويف اتعاون مع قيادة التدريب العسكري. بال

التابعني للرشكاء متعددي  ل واخلارجية، مع عدد من كبار ضباط الرشطةرشطة مدنية تابعني لوزاريت العد

متتلك الرشطة املدنية أفرادا يتمتعون بخربة واسعة يف العمليات باملدن الكبرية. كام تتمتع وزارة إذ . اجلنسيات

خلربة يف العدل ومنظامت الرشطة متعددة اجلنسيات بخربة واسعة يف العمل ضد مجاعات اجلريمة املنظمة. فا

مقاومة اجلريمة هلا أمهية خاصة يف عمليات مكافحة التمرد، إذ أن معظم جمموعات املتمردين تتشابه مع مجاعات 

اجلريمة املنظمة يف بنيانيها التنظيمي ويف عالقتها مع السكان، بدرجة أكرب من تشاهبها مع الوحدات العسكرية 

كية بأفضل ما يكون عندما تعمل كقوة دعم للمدربني النظامية. وتؤدي وحدات الرشطة العسكرية األمري

ولية تدريب قوات الرشطة، كلف القوات العسكرية بمسئاملحرتفني التابعني للرشطة املدنية. ومع ذلك، فقد تُ 

من امللحق د لالطالع عىل  3رقم وجيب عليهم االستعداد للقيام هبذا الدور إذا لزم األمر. )انظر الفقرة 

 انونية املتعلقة هبذه املهمة(.االعتبارات الق

. تستطيع قوات الرشطة العسكرية تقديم قدر كبري من التدريب املبدئي لقوات الرشطة. وهذه القوات ٢٢-2

 تناسب بشكل خاص تدريس املهارات التالية لقوات الرشطة:

  .التعامل مع األسلحة 

  .تكتيكات الوحدات الصغرى 

  .استعامل األسلحة النوعية 

   القوافل.مرافقة 

  .مكافحة الشغب 

  .السيطرة عىل املرور 
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  .التعامل مع السجناء واملحتجزين 

  .استخبارات الرشطة 

  .االستخبارات اجلنائية 

  .التعامل مع املجرمني 

  .إدارة املخافر 

أما مهارات الرشطة األعىل مستوى مثل إجراءات استجواب املجرمني املدنيني، والعمليات ضد عصابات 

سها هم اخلرباء املدنيون.اجلريمة   املنظمة، وعمليات استخبارات الرشطة، فإن أفضل من يدرِّ

. يستطيع أفراد الرشطة العسكرية أو اإلصالح اجلنائي كذلك تدريب قوات الرشطة عىل عمليات ٠00-2

فقا . وجيب تدريب أفراد الدولة املضيفة عىل معاملة واستجواب املوقوفني والسجناء ووالتهذيبالتوقيف 

لألعراف الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان. كام جيب أن تضمن إجراءات التعامل مع السجناء واملوقوفني املعاملة 

 األمنية العادلة والفعالة هلؤالء املوقوفني.

. حتتاج قوات الرشطة مثلها مثل القوات املسلحة إىل أفراد دعم متميزين كي تكون فعالة. ويتطلب ذلك ٠0٠-2

والذين حتتاج إليهم  األفراد املدربني تدريبا خاصا ب للتأكد من التدرب عىل وظائف الدعم . ويشملفرق تدري

 قوات الرشطة:

  .أخصائيو األسلحة 

  .أخصائيو الدعم 

  .أفراد االتصاالت 

  .اإلداريون 

  .أخصائيو إصالح املركبات 

يع معاجلة عمليات القبض عىل . تتطلب قوات الرشطة الفعالة أيضا وجود نظام قضائي فعال يستط٠04-2

األشخاص، وإصدار املذكرات بتوقيفهم، وغريها من السجالت القضائية. ويشمل مثل هذا النظام قضاة 

مدربني، وممثيل ادعاء، ومستشاري دفاع، وموظفي سجون، وموظفي حماكم. وهلؤالء األفراد أمهية كبرية يف 

 تأسيس حكم القانون.
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ارون الدولة املضيفة عىل تأسيس وتدعيم أدوار الرشطة وسلطتها. فسلطة . جيب أن يساعد املستش٠03-2

ومعايري حقوق اإلنسان من االعتبارات املهمة يف  التوقيف واالحتجاز، واإلجراءات اخلاصة بمرافق التوقيف،

 هذا املوضوع.

o عمليات الرشطة والقوات املسلحة 

ما تدير قوات الرشطة من الدولة املضيفة  والواليات املتحدة  يف عمليات مكافحة التمرد، غالبا .٠02-2

، ينسقا معا بفاعلية . ولكي تعمل قوات الرشطة والقوات العسكريةالعمليات معا سياتمتعددي اجلنوالرشكاء 

 مع بعضهام البعض قواعد االشتباك. كام تقوم هذه القوات كذلك بام ييل:

  .تأسيس إجراءات تشغيل دائمة مشرتكة 

  دعم عمليات املعلومات. إدارة 

  .إعداد اخلطط املشرتكة 

  .ضامن تطبيق نظم القيادة والسيطرة يف ُمتلف الظروف 

. تستطيع القوات العسكرية دعم قوات الرشطة يف تنفيذ العديد من وظائف مكافحة التمرد بالتوافق مع ٠05-2

 القانون األمريكي. ويمكن أن يشمل هذا الدعم ما ييل:

  دة يف إلقاء القبض عىل جمرمي احلرب.املساع 

   الرشطة ودوريات التمشيط. تواجددعم 

  .توفري الدعم اللوجيستي 

  .السيطرة عىل احلشود وإمخاد االضطرابات يف املناطق احلرضية 

  .توقيف املجرمني املشتبه فيهم 

  .تأمني املرافق احليوية 

  .توفري املستشارين للرشطة 

رتا العدل واخلارجية مساعدة الدولة املضيفة عىل تطوير نظام قضائي قابل للتطبيق . عادة ما تتزعم وزا٠02-2

القضاء العسكري وأخصائيون يف عرب برنامج استشاري ُيطبق عىل املستوى الوزاري. وقد يساعد حمامون من 
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جيب عىل املستشارين ون املدنية عىل تطوير النظام القضائي للدولة املضيفة. ومع تطوير وإصالح هذا النظام، الشئ

 القضائيني والسياسيني للقائد العسكري ضامن مراعاة اهتاممات القوات العسكرية يف االعتبار.

 ٠تطوير قوة الرشطة يف املاليو

بدأ احلزب الشيوعي الامليزي، والذي ينتمي معظم أعضائه للعرق الصيني يف التمرد  ٠٢2٨يف عام 

ويف البداية رد الربيطانيون عىل هذا التمرد بمضاعفة أعداد ضد احلكومة االستعامرية الربيطانية. 

الدور األبرز يف مكافحة التمرد. وبني  -قوات األمن الامليزية. ولعبت قوات الرشطة وليس اجليش 

، بينام 500000، تضاعف عدد قوات األمن الامليزية مخس مرات ليصل إىل ٠٢50و٠٢2٨عامي

. ومع ذلك، مل يتوفر من الوقت إال بضعة أسابيع 20000إىل زاد عدد أفراد احلامية الربيطانية 

إلجراء تدريب متعجل لضباط الرشطة اجلدد قبل إلقائهم يف أتون العمليات. وبالطبع كانت قوات 

الرشطة ذات التدريب املحدود، والقيادة غري الكفؤة غري فعالة عىل اإلطالق يف إدارة العمليات، كام 

األهايل وانجرفت إىل ارتكاب ممارسات فاسدة. فنظر قسم كبري من  أساءت هذه القوات معاملة

 معلومات عن املتمردين. بأي السكان إىل قوات الرشطة نظرة عدائية، وامتنعوا عن تزويدها

وصل التمرد إىل طريق مسدود، فأعد الربيطانيون اسرتاتيجية جديدة شملت  ٠٢54وبحلول عام  

ضابط  ٠0000فصل  جرىالامليزية بأكملها. ويف البداية، إصالح وإعادة تدريب قوات الرشطة 

رشطة منحرف أو غري كفؤ من اخلدمة. ثم بعد ذلك جرى تعيني الضباط الذين أثبتوا أعىل درجة من 

، ٠٢53و  ٠٢54الكفاءة أثناء العمليات كمعلمني يف مدارس جديدة للرشطة. وخالل عامي 

رسل ضباط الرشطة العاملني وأُ ا أربعة أشهر. حرض كل ضابط رشطة دورة تدريبية أساسية مدهت

وضباط الصف إىل دورات متقدمة مدهتا ثالثة أو أربعة أشهر. وُألزم مجيع الضباط الكبار يف الرشطة 

الامليزية باالنتظام يف دورات تدريبية يف مدرسة استخبارات الرشطة حيث تعلموا أحدث تقنيات 

من كبار ضباط الرشطة الربيطانية طرق مجع استجواب املجرمني. وعلمتهم فرق تشكلت 

املعلومات االستخبارية، وطرق حتليلها كذلك. وتلقى العرشات من الضباط الامليزيني الواعدين 

                                                           

رب باجليش جيمس  كوروم، تدريب القوات الوطنية  عىل مكافحة التمرد: حكاية متردين )كارليسل، بنسيلفانيا: معهد الدراسات االسرتاتيجية، كلية احل - ٠

 .42-2(ص4002األمريكي، مارس 
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 دورة مدهتا عام كامل للتدرب عىل عمليات الرشطة املتقدمة يف بريطانيا.

ب مع املنظامت الصينية كثعن وإلبعاد العرقية الصينية األصل عن املتمردين، عمل الربيطانيون  

وصل عدد الصينيني املجندين يف الرشطة  ٠٢54لتجنيد الصينيني يف الرشطة الامليزية. ويف عام 

الامليزية ألكثر من الضعف. وعىل الرغم من أن نسبة الصينيني يف الرشطة مل تتساوى مع نسبتهم إىل 

ة هبم يف الرشطة كعالمة عىل اهتامم إمجايل عدد السكان، فقد نظروا إىل هذا التوسع يف االستعان

احلكومة بمصاحلهم. ويف الوقت نفسه بنت بعض اجلامعات السياسية الصينية والامليزية حتالفا 

لتأسيس دولة ماليزية مستقلة تشارك فيها مجيع املجموعات العرقية الكربى. وبذلك أكمل هذان 

 اجلهدان أحدمها اآلخر.

صف والذين يقودهم ضباط عاملون وضباط   جيدانيدربامل أدى استخدام ضباط وجنود الرشطة 

انضباط قوات األمن الامليزية بدرجة هائلة. وأدى ذلك  أكفاء تلقوا تدريبا كامال، إىل حتسن مستوى

إىل تشكل عالقات أفضل بني السكان وقوات األمن، فبدأ األهايل يقدمون لقوات األمن معلومات 

عن املتمردين. وبفضل التدريب االستخبارايت الذي تلقته، متكنت قوات األمن من تطوير 

وبارشت العمل عىل تلك املعلومات، وبدأت يف  االستخبارات وفقا للمعلومات املتحصل عليها،

، استلمت احلكومة زمام املبادرة. وبعد ذلك تدهورت قوات ٠٢53كرس تنظيم املتمردين. ويف عام 

، بدأ الربيطانيون يسحبون ٠٢53املتمردين واهليكل الداعم هلا بشكل رسيعا. ويف أواخر عام 

للامليزيني الذين كانوا عىل استعداد تام إلدارة قواهتم، وعملوا تدرجييا عىل تسليم زمام احلرب 

 عمليات مكافحة التمرد دون أي انخفاض يف الكفاءة.

إن جتربة التمرد يف ماليزيا تقدم دروسا يمكن تطبيقها يف مواجهة أي حالة مترد. ومن تلك الدروس 

نضبطة. كام يوضح وامل ال غنى عن القوات املدربة تدريبا جيداأن القدرة البرشية ال تكفي، وأنه 

املثال الامليزي أيضا الدور املركزي الذي تلعبه الرشطة يف عمليات مكافحة التمرد. وقد ركز القادة 

الربيطانيون عىل تدريب القيادة الامليزية، وأرصوا عىل أن يتلقى األفراد املختارون تدريبا عىل املناهج 

الرشطة الامليزية عىل بذلك جرى بناء قوة الكاملة اخلاصة بضباط الرشطة واجليش الربيطانيني. و

فعن طريق اتباع مقاربة شاملة لتدريب وإصالح قوات األمن، متكن القادة أساس سليم. 
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هذا التحول مخسة عرش الربيطانيون من حتويل هيئة روحها املعنوية متدهورة إىل قوة رابحة. وتطلب 

 فقط. شهرا

 امللخص 

التمرد مؤسسات بالدولة املضيفة تدعم رشعية احلكومة. وإن تطوير  . يؤسس اجلهد الناجح ملكافحة٠0٩-2

من أهم  -تشمل القوات العسكرية، وقوات الرشطة، والقوات شبه العسكرية -قوات أمن فعالة للدولة املضيفة 

ة بإسهامات جوهرية يف هذه املهم املشاركةأولويات مهام مكافحة التمرد. وبإمكان جنود اجليش ومشاة البحرية 

من خالل تدريب قوات أمن الدولة املضيفة وتقديم املشورة الالزمة هلا. ويدرك القادة الفعالون أمهية هذه املهمة 

من الرضورية للدولة املضيفة األفراد املناسبني كمدربني ومستشارين. ويتطلب تطوير مجيع قوات األ وخيتارون

 كذلك. متعددة اجلنسياتمن مشاركة كبرية من قبل الكثري من الوكاالت، وعادة ما يتض جهدا كبريا
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ولية الكبرية للمنصب الذي يتولونه، فاملوارد التي سيستهلكوهنا قوي باملسئ )ينبغي أن يكون لدى القادة إحساس

 .٠خالل احلرب هي أرواح برشية(

 .٠٢٢٩ ،٠العسكرية ملشاة البحرية دة نرشة العقي

فريدة من نوعها يف مكافحة  متطلبات تكون هناك توجد متطلبات قيادية وأخالقية بارزة، ويف بعض احلاالت

البيئة احلديثة ملكافحة التمرد عبئا عىل القيادة يف  انيسود نذيلالديناميكية والغموض ال كل من التمرد. حيث تضع

الرقيب وصوال للجنرال. فالقتال الذي يقع عادة يف مكافحة التمرد، يكون عىل مستوى  رتبة كل مستوى، بدءا من

حرب خيوضها قائد وحدة عسكرية صغرية. ومع ذلك، فإن األفعال التي يتخذها القادة عىل مستوى اللواء 

لكل األعامل.  واالجتاه العاموالفرقة يمكن أن تكون هلا أمهية كبرية. ويضع كبار القادة للمرؤوسني الرشوط 

ويتعني اليوم عىل جنود اجليش وعنارص مشاة البحرية أن تتوافر لدهيم الكفاءة لتنفيذ جمموعة واسعة من املهام. كام 

املعقدة ملكافحة التمرد، واتقان  يتعني عليهم كذلك التكيف برسعة من الناحية املعرفية والعاطفية مع التحديات

اجلديدة. ويتعني عىل هؤالء الذين يشغلون مناصب قيادية توفري مناخ  مهارات جديدة للتعامل مع السياقات

بحار هبم يف هذه البيئة املعقدة. وإن التأكيد عىل هذه الواجبات يعكس حقيقة ممارسة أثناء اإلأخالقي للمرؤوسني 

 القيادة وسط الغموض، والتي تتطلب حكام مهنيا قويا ومميزا.

 القيادة يف مكافحة التمرد 

يتوقع من قادة اجليش وفيالق مشاة البحرية العمل بصورة أخالقية وبام يتفق مع القيم الوطنية املشرتكة . ٠-٩

ولية . وتقع عىل عاتق هؤالء القادة مسئواملبادئ الدستورية، والتي تنعكس يف القانون ويمني الوالء العسكري

لشعب األمريكي الذي يعملون عىل خدمته. كام مهنية فريدة تتمثل يف ممارسة صنع القرار العسكري بالنيابة عن ا

                                                           

 .5٩(، ٠٢٢٩يونيو  40)٠نرشة العقيدة العسكرية ملشاة البحرية  - ٠

 القيادة وأخالقيات مكافحة التمرد: الفصل السابع
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لية املهمة، واملعايري األخالقية، واإلدارة الرصينة للموارد الثمينة اعبصورة مستمرة بني ف جيب عليهم التوفيق

 خالل سعيهم لتحقيق األهداف الوطنية. -البرشية منها أو الامدية  -لألمة 

رية بصورة فعالة عىل خلق مناخ أخالقي مناسب داخل هيئاهتم . يعمل قادة اجليش وقادة فيالق مشاة البح4-٩

العسكرية، واحلفاظ عليه. فهم  يقدمون أمثلة واضحة لكل مرؤوس، بإظهار القيم التي نعتز هبا، والفضائل 

العسكرية يف قراراهتم وأفعاهلم. ويتعني عىل القادة كذلك ضامن عدم تسبب بيئة مكافحة التمرد الشاقة يف تقويض 

م جنودهم وقيم أفراد مشاة البحرية. ويتعني عليهم يف كافة الظروف، أن يظلوا ُملصني للمعايري األساسية قي

 األمريكية ومعايري اجليش وفيالق مشاة البحرية اخلاصة بالسلوك السليم واحرتام قدسية احلياة.

أنظمة داخلية أخرى ملنع حدوث مرؤوسيهم. وينشئون إجراءات عملياتية دائمة و ويدربونم القادة لِّ عَ . يُ 3-٩

أي انتهاكات للقواعد القانونية واألخالقية. كام يفحصون بشكل منتظم ما يقوم به اجلنود وأفراد مشاة البحرية. 

ويتميز القادة الفعالون برسعة وقوة االستجابة جتاه أي مؤرشات للسلوك غري القانوين أو األخالقي. فقيم األمة 

إنام يمثل إخفاقا يف الوفاء باملعايري األساسية للمهنة  ،. وال ُيعد انتهاكها جمرد خطأ فحسبواملهنة ال تقبل النقاش

 العسكرية.

 قيادة الوحدات الكبرية والصغرية  عقائد 

. توجد معتقدات أساسية للقيادة ُتطبق عىل كافة مستويات القيادة والسيطرة يف مكافحة التمرد، بالرغم من 2-٩

 وأمهيتها.تنوع تطبيقها 

شمل هذا كام ينبغي. وي . يكفل القادة الفعالون أن جنود اجليش ومشاة البحرية جرى تدريبهم وتعليمهم5-٩

التدريب اإلعداد الثقايف لبيئة العمليات. ففي بيئة مكافحة التمرد، يعد من غري املفيد استخدام قوات ضعيفة 

النوايا  حشداملحليني. وهتدف قوات مكافحة التمرد إىل التدريب أو غري معتادة عىل العمل عن كثب مع السكان 

احلسنة للسكان ضد املتمردين. ولذلك، البد أن يشعر عامة السكان باحلامية ال التهديد من جهة األفعال 

 والعمليات التي تقوم هبا قوات مكافحة التمرد.
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عد التعليم ية مكافحة التمرد. وجيب أن . يتناول التدريب املناسب العديد من السيناريوهات املحتملة يف بيئ2-٩

حتقق احلد  ضامن اجلنود ومشاة البحرية للتعامل مع األحداث غري املتوقعة واملجهولة. ويتعني عىل كبار القادة

األدنى من تعلم قادة الوحدات الصغرية للرباعة التكتيكية وإصدار القرار الصائب. فالرباعة التكتيكية هي فن 

الرئيسية للمهنة وتوظيفها بطرق ذكية ودقيقة لضامن التفوق عىل األعداء يف التفكري والتكيف.  استخدام املهارات

وتتطلب عملية تطوير الرباعة وإصدار القرار الصائب توافر نظام إعداد صارم يبدأ قبل انتشار القوات ويستمر 

د بسبب الطبيعة الالمركزية خالله. وحيتاج صغار القادة خصوصا هلذه املهارات داخل بيئة مكافحة التمر

 للعمليات.

. يتعني عىل كبار القادة حتديد الغرض من عملياهتم. وذلك يستلزم حسبام متت مناقشته يف الفصل الرابع من ٩-٩

السكان،  كال من القادة الفعالون وجيب أن يعرفالدليل تصميم عملية تركز عىل تعلم املشكالت غري املألوفة. 

تصاد، والتاريخ، والثقافة اخلاصة بمنطقة عملياهتم. كام يعرفون كل قرية، وطريق، وحقل، والطبوغرافيا، واالق

فإن  ،بشكل مستمر تتغري بيئة مكافحة التمرد وبام أنبيل، وكل مظلمة قديمة باملنطقة. وجتمع سكاين، وقائد ق

 املوقف باستمرار.هذه احلالة من التغري املتواصل، ومن ثم يقيمون يدركون ن القادة املتميزي

ولية عن كل فرد داخل منطقة العمليات. وهذا املسئ . يستلزم جزء آخر من حتليل مهمة مكافحة التمرد حتمل٨-٩

يعني أن القادة يشعرون بنبض السكان املحليني، ويفهمون دوافعهم، وهيتمون بام يريدونه وحيتاجون إليه. 

 ر سالحا فعاال ضد املتمردين.فاإلشفاق الصادق، والتعاطف مع عامة السكان يوف

. يامرس كبار القادة دورهم القيادي يف كافة أنحاء منطقة العمليات. ويؤثرون بصورة مبارشة عىل ٢-٩

ما تتطلع  آخر داخل منطقة عملياهتم. وغالبااملوجودين يف سلسلة القيادة بينام يقودون بشكل غري مبارش كل فرد 

ولذلك، جيب أن تبقى األعامل  للقيام بدور قيادي. اجليشلتمرد إىل العنارص املشرتكة يف جهود مكافحة ا

يواجه القادة يف تقديم مثل أعىل للسكان املحليني.  حتدوالكلامت العسكرية بعيدة عن اللوم. وربام يكمن أكرب 

 ،ملتمردينذا الدور ويدركون أمهيته، حيث ال يقترص دورهم فقط عىل قتل اهبكبار وصغار القادة الفعالني  وينهض

املجتمع. إنه  يفولية تقديم نموذج أخالقي يمتد إىل ما وراء قوة مكافحة التمرد، ودورها مسئولكنه يشمل أيضا 

 النموذج األخالقي الذي يميز جنود اجليش وجنود مشاة البحرية عن املتمردين.
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وتكمل يف كافة أعامل وكلامت وحداهتم.  بأرضية أخالقية رفيعة. يتعني عىل كبار القادة االحتفاظ ٠0-٩

عمليات املعلومات وتعزز األعامل بينام تعزز األعامل الرسدية العملياتية ككل. وجيب تغليف كافة جوانب نشاط 

القادة عىل الفور يف كافة ادعاءات  حتقيققوة مكافحة التمرد بغطاء من احلقيقة. ويتطلب االحتفاظ باملصداقية 

  األخالقي أو الفاسد، وتوفري درجة مناسبة من الشفافية.ومزاعم السلوك غري

. يؤكد قادة اجليش وقادة فيالق مشاة البحرية عىل ارتباط مبادئ الرشف واألخالق يف ساحة القتال ارتباطا ٠٠-٩

ال ينفصم. وال يسمح القادة للمرؤوسني بأن يقعوا ضحية للضغوط اهلائلة املصاحبة للقتال املمتد ضد عدو 

الأخالقية، وعدم والوغ وغري أخالقي، ويصعب متييزه عن السكان. وتتميز البيئة التي تشجع التمرد بالعنف، مرا

االلتزام بالرشف، بالثقة، واخلداع. وبالرغم من ذلك، يستمر قادة اجليش ومشاة البحرية يف مطالبة وحداهتم 

والشجاعة، والوفاء بأعىل املعايري. ويعرف هؤالء القادة متى حيفزون ويشجعون جنودهم يف اجليش ومشاة 

القادة الفعالون عىل كافة املستويات حول وخارج ويتنقل البحرية، ومتى يفرضون ضبط النفس والنظام. 

حقيقي باملوقف املعقد يف منطقة عمليتهم من  وحداهتم وبني عامة الناس. ويتكون لدى هؤالء القادة شعور

خالل رؤية ما يقوم به املرؤوسون فعليا، وعرب تبادل املعلومات مع القادة العسكريني وقادة الوكاالت املشرتكة، 

 وعرب اإلصغاء الذي يعد من أكثر األمور أمهية.

 والتساهلأخالقية ومناخ حيمي الروح املعنوية من اإلحباطات  هلجة. يؤسس القادة عىل كل مستوى ٠4-٩

خالل العمليات املمتدة ملكافحة التمرد. ويعي القادة اآلثار العاطفية التي تنتج عن القتال  ظهريي الذ األخالقي

املتواصل عىل مرؤوسيهم، واحتاملية تعرضهم لألذى الناتج عن ضغوط القتال. ويمكن أن حيدث هذا األذى 

تيجة للضغوط املرتاكمة عىل مدار فرتة ممتدة من القتال، عرب رؤية موت أحد الزمالء أو قتل إنسان آخر. ويدرك ن

وجيب أن تتوافر للجنود  .وسائل المتصاص الصدمة القادة املهتمون هذه الضغوط، ويقدمون ملرؤوسيهم

وملشاة البحرية منافذ للتعبري عن مشاعرهم دون االنغالق عىل جتارهبم املؤملة. وربام يتمكن اجلنود من حتمل هذه 

جهاد حمتمل من القتال لدى األفراد إاألعباء النفسية لفرتة طويلة. ويراقب القادة أي مؤرشات عىل وجود 

 ييل: والوحدات. وتشتمل هذه املؤرشات ما

  .اإلجهاد النفيس والبدين 

  .نقص االحرتام للحياة البرشية 
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  .فقدان الشهية، ومشاكل يف النوم، وعدم االهتامم بالنظافة البدنية 

  .فقدان الرتابط واالنضباط داخل الوحدة 

  ٠االكتئاب واالعتقاد باجلربية. 

ج للتعرف عىل التقنيات التي يمكن أن  ٠٠ -2/ ونرشة فيلق مشاة البحرية 5. 44 -2)راجع دليل امليدان 

 جهاد يف القتال(.ردات الفعل الناجتة عن اإليستخدمها قادة الصف األول ملنع، وحتديد، ومعاجلة 

وخاصة عىل املستوى . يقتيض القتال من القادة أن يكونوا عىل استعداد للقبول ببعض املخاطرة، ٠3-٩

بوجه خاص خالل  عد هاماالتكتيكي. وعىل الرغم من أن هذا املبدأ صحيح بالنسبة ملجمل الرصاع، إال أنه يُ 

عمليات مكافحة التمرد، حيث يسعى املتمردون لالختباء بني السكان املحليني. وتأخذ املخاطرة العديد من 

يد قوة ساحقة. ومع ذلك، فقد حيتاج القادة خالل عمليات لتول ويكون قبوهلا أحيانا أمرا رضوريااألشكال. 

 مكافحة التمرد إىل قبول قدر كبري من املخاطرة لتهدئة األوضاع اخلطرية. ويوضح النموذج التايل مثل تلك احلالة.

 4نزع فتيل املواجهة

النجف ( كانت وحدة صغرية من اجلنود األمريكيني تسري يف أحد شوارع مدينة 4005أبريل  3)يف 

)يف طريقها للقاء زعيم ديني( عندما تدفق فجأة مئات املواطنني العراقيني خارج املباين املحيطة من 

كال اجلانبني. وأخذوا يلوحون بقبضاهتم، ويرصخون بحناجرهم، ويومؤون بقطع رقاب اجلنود 

يف حالة  كان العراقيون يصيحوناألمريكيني الذين صاروا ينظرون إىل بعضهم البعض يف رعب.  و

شديدة من الغضب )وبدا أن إطالق النار قد يقع يف أي حلظة، ومن أي اجتاه. فقد يبدأ األمريكيون 

 خاصة بحرب العراق. 3مي الي بفتح النار ليشاهد العامل مذبحة

 موجهاويف تلك اللحظة ، تقدم ضابط أمريكي نحو احلشد الغاضب رافعا بندقيته فوق رأسه، و 

نظر إليه ف عىل ركبكماركعوا فوهتها باجتاه األرض يف حركة ملفتة للنظر. وصاح الضابط بجنوده 

                                                           

 االعتقاد بأن مجيع األحداث مقدرة سلفا بشكل قهري، وأنه ال دور وال اختيار للفعل اإلنساين)املرتجم(.اعتناق عقيدة اجلرب يف القضاء والقدر، عرب  - ٠

 . 4005يناير  ٠٩"دروس املعركة، ماال يعرفه اجلنراالت" ذي نيويوركر، دان بوم،  - 4

مدين فيتنامي يف قرية  500إىل  300يف فيتنام إثر قيام وحدة عسكرية أمريكية بقيادة املالزم ويليام كاييل بقتل ما بني  ٠٢2٨مذبحة ماي الي وقعت عام  - 3

 سنوات حبس إثر عفو من الرئيس األمريكي نيكسون. 3ياة، ثم ُأفرج عنه بعد ماي الي، ونال املالزم كاييل حكام بالسجن مدى احل
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، الواحد تلو اآلخر، يف االنحناء مع دروعهم اجلنود كام لو أنه قد أصيب باجلنون. ثم أخذوا مجيعا

وجهوا أسلحتهم ، وأمام احلشد الذي كان يغيل غضبا اقية ومعداهتم ، حيث ركعوا مجيعااجلسدية الو

ناحية األرض إلمخاد املواجهة التي كادت أن حتصل. فصمت العراقيون وتالشى غضبهم . وأمر 

 .واالستمرار يف دوريتهم الضابط رجاله باالنسحاب

 .4005يناير  ٠٩، رنيويورك املستخلصة من املعارك، ما ال يعرفه اجلنراالت الدروسدان باوم -

 

. يستعد القادة إلحلاق املعاناة بشكل غري مبارش بجنودهم وجنود مشاة البحرية عرب إرساهلم يف طرق ٠2-٩

جتنب حدوث أي أذى أو قتل  -بدرجة كبرية  –حمفوفة باملخاطر لتنفيذ املهمة. ويف نفس الوقت حياول القادة 

فالقدرة عىل مشاهدة اجلنود  .عبء القيادةلألبرياء. ويوصلنا هذا املطلب إىل جوهر ما يطلق عليه البعض اسم 

وجنود مشاة البحرية وهم يشتبكون مع العدو ويتحملون اإلصابات يوما بعد يوم بثبات وجلد، تتطلب عزما 

وصالبة عقلية من القادة والوحدات. ويتعني عىل القادة تطوير هذه السامت يف وقت السلم من خالل الدراسة 

 ليهم االحتفاظ بذلك خالل القتال.والتدريب القايس. ويتعني ع

. يتطلب النجاح يف عمليات مكافحة التمرد متتع قادة الوحدات الصغرية برسعة البدهية املناسبة لالنتقال ٠5-٩

من األنشطة  بني العديد من أنواع املهام، والقدرة عىل التكيف مع التغري. فيتعني عليهم أن يتمكنوا من مزاولة عدد

بني بناء األمة )فرتة البناء واألعامر( إىل القتال ثم العودة جمددا يف غضون أيام أو حتى ساعات إىل ترتاوح ما التي 

قرارات مستنرية حتقق  فيتخذونن السياق الديناميكي للموقف التكتيكي، املتيقظوالبناء. ويدرك صغار القادة 

بالتغريات الرسيعة يف البيئتني العملياتية  وتتميز عمليات مكافحة التمردداخل بيئة غامضة ومرهقة. غرض القائد 

والتكتيكية. إذ قد يتسبب وجود السكان املحليني الذين خيتبئ املتمردون بينهم، يف خلق درجة كبرية من 

الغموض. ويالحظ القادة القادرون عىل التكيف، املوقف املتغري بصورة رسيعة، وحيددون خصائصه الرئيسية، 

 م القيام به بالتشاور مع املرؤوسني، كام خيتارون أفضل الطرق لتنفيذ املهمة.ويتحققون مما يتعني عليه

. أصبح الوعي الثقايف من املهارات متزايدة األمهية، والتي يتعني توفرها يف قادة الوحدات الصغرية. ٠2-٩

ليات العسكرية. فهم لدهيم قدرة كبرية عىل التمييز والفهم كيف تؤثر الثقافات عىل العم ممنويتعلم صغار القادة 

يدرسون الثقافات العاملية الرئيسية ويضعون يف مقدمة أولوياهتم تعلم تفاصيل البيئة العملياتية اجلديدة التي 
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ختلفة. ومن الرضوري أن يتكيف املانترشوا فيها. ومن اجلدير بالذكر، أنه توجد حلول ُمتلفة يف سياق الثقافات 

رّس بطريقة مع املواقف اجلديدة، مع إدراك أن أقواهلم وأفعاهلم يمكن أن ُتفَ القادة الفعالون للوحدات الصغرية 

ُمتلفة يف الثقافات املختلفة. ومثل كافة املهارات األخرى، يتطلب الوعي الثقايف وعيا وتعلام ذاتيني وقدرة عىل 

 التكيف.

قهم بشكل مستمر. والقيود التي تعيقدراهتم . يفهم القادة الذين يتمتعون بالوعي الذايت احلاجة إىل تقييم ٠٩-٩

فهم متواضعون، وواثقون من أنفسهم، كام يمتلكون الشجاعة الكافية لالعرتاف بأخطائهم ومواطن ضعفهم. 

واألكثر أمهية من ذلك، أن يعمل هؤالء القادة عىل حتسني وتطوير أنفسهم. وإن مراجعات ما بعد األحداث، 

الوكاالت املشرتكة، وإجراء املناقشات املفتوحة مع قوة مكافحة التمرد  وقادةوتبادل املعلومات مع املرؤوسني 

من العوامل الرضورية لتحقيق الفهم والتحسينات. ويمكن أن يصبح جنود اجليش وأفراد مشاة البحرية قادة 

 .يتمتعون بمزيد من القوة والكفاءة عرب ترسيخ عادات التقييم الذايت، والوعي، واجلهد التصحيحي املركز

القادة املبادرة كقادة ومقاتلني. وُيعد التعلم والتكيف، مع توفر سلطة مناسبة الختاذ القرار، أمرا  يامرس. ٠٨-٩

عىل املتمردين. ويؤسس صغار القادة الفعالني مناخا يدعم أنامط القيادة والسيطرة الالمركزية  مزيةهاما الكتساب 

هام(، وتطلق عليه فيالق مشاة البحرية اسم )قيادة املهام وهو األمر الذي تطلق عليه اجليش )قيادة امل –

هلم التوجيهات  قدمونوالسيطرة(. وخالل قيادة املهمة يعمل القادة عىل خلق ظروف لنجاح املرؤوسني، حيث ي

وليات سلطة تتساوى مع حجم املسئهلم غرض القائد، ويفوضون قادة الوحدات الصغرية  ، ويبينونالعامة

داخل  تقهم . وعالوة عىل ذلك، يضع القادة مقاييس حتكم ملراقبة أعامل املرؤوسني، واحلفاظ عليهاالواقعة عىل عا

لغرض القائد دون الدخول يف التفاصيل اإلدارية الدقيقة. ويف نفس الوقت، يتعني أن يشعر  احلدود املقررة وفقا

يات، وباألخص يف النقاط احلاسمة. ويتعني اجلنود وجنود مشاة البحرية بوجود القائد يف كافة أنحاء منطقة العمل

 القائد بوضوح داخل الوحدة. وغرضفهم غرض العملية 

. تعمل فلسفة مشاركة القادة للمعاناة واخلطر مع مرؤوسيهم عىل بناء الثقة وتفهم الظرف. فيصبح اجلنود ٠٢-٩

يلزموهنم بطرق عمل و خاطر،املأن قادهتم يشاركوهنم ثقة يف فرص نجاحهم عندما يعلمون ومشاة البحرية أكثر 

 تعتمد عىل املعرفة املبارشة. ومع ذلك، فإن مفهوم حتول القادة إىل حماربني ال يعفي هؤالء القادة من حتمل

 وليات مناصبهم وجتنب املخاطر التي ال داعي هلا.مسئ
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ويتعاون القادة عند قيادهتم . تتطلب عمليات مكافحة التمرد من القادة إظهار الصرب واملثابرة والتواجد. 40-٩

، والوكاالت احلكومية األمريكية، واملنظامت اتللجنود ومشاة البحرية مع العديد من الرشكاء متعددي اجلنسي

من قدراهتا. كام يكتسب القادة أيضا ثقة السكان املحليني عندما هيزمون املتمردين  ، ويستفيدونغري احلكومية

 ويضعفون مصداقيتهم.

 ٠لتواجد، والشجاعةالصرب، وا

ظلت فصيلة مشاة البحرية التابعة لوحدة مشاة البحرية الثانية والعرشين جتوب الشوارع يف العراق 

، دون التعرض ألي حادث خطري. و حتركت دوريات 4002عام  منشهرين  أول عىل األقدام طوال

هذه الفصيلة دون خوف بني صفوف السيارات وداخل األسواق املكتظة. ويف معظم املهام، كان 

سلحة عرب قرع األبواب ال اقتحامها عرب األأفرادها يستأذنون قبل الدخول إىل املنازل للتفتيش عن 

 كسب احرتام سكان املدينة الذين كان غالبيتهم من العرب السنة.ركلها باألقدام. حيث تطلعوا إىل 

مفي( النفجار عبوة د تعرضت إحدى عرباهتم املدرعة )هاورسعان ما تغريت األمور فجأة، فق

ناسفة مصنعة حمليا أثناء دورية ليلية. ودمرت هذه العبوة العربة متاما، وُجرح مخسة من جنود مشاة 

النفجار بفرتة قصرية. ولقي عنرص ثالث من ضباط الصف املعروفني حتفه اثنان بعد ا وماتالبحرية 

 فيام بعد متأثرا بجراحه. 

ت الفصيلة باحلادث. ومل يبال بعض ضباط الصف املحنكني باألمر، ولكن أثار هذا تفاجأوقد 

دث بعض صغار السن من جنود مشاة البحرية، وأرادوا من العدو املراوغ أن يدفع الثمن. ااحل

ألخرين بأهنم سيشهدون يف اليوم التايل أعدادا كبرية من قاعة ليؤكد عىل لقف آمر زمرة يف الوو

 العرب قتىل يف الشارع.

عندئذ تدخل قائد الفصيلة، والذي كان حيظى باحرتام واسع، ويتميز عموما بقلة الكالم. إذ استشعر 

يف املوقف الصعب الذي متر به.  لغضب السائدة يف الوحدة، وأدرك اخلطر املحتملاروح عىل الفور 

ىل  تذكر اهلدف الرئييس من جميئهم إفتحدث مبارشة إىل جنوده من مشاة البحرية، وحثهم عىل

                                                           

 .4002فرباير  ٩مقتبسة من نيلسون هرينانديز،"مهامجة القاعدة الصلبة التي بناها مشاة البحرية يف األنبار" الواشنطن بوست،  - ٠
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العراق. كام نبههم إىل أن نسبة صغرية للغاية من السكان هي التي تعمل عىل إثارة املشكالت، وأن 

فعل مبالغ فيه عىل اهلجوم، وأنه سيستفيد  هذه األقلية تستفيد من الفوىض. وأن العدو يود أن يرى رد

من أي أفعال تنتقص من رشف أو نبل غاية مشاة البحرية. وحث القائد اجلنود عىل جتاوز حالة 

الغضب اللحظي وجتنب اإلقدام عىل أي فعل قد يندمون عليه مجيعا ملدة طويلة من الزمن. وأضاف، 

 قوة إنجازها ووضعها يف عني االعتبار.فلنحاول الرتكيز عىل املهام التي كانت حتاول ال

وذكرهم القائد بأنه يف قتال من هذا النوع قد تتلقى الوحدة بعض الرضبات، وتفقد بعض الرجال 

الرشفاء، ولكن لن يساعدهم تصعيد العنف عىل الفوز. فتصعيد العنف سيوقعهم يف فخ اسرتاتيجية 

البحرية، والقاضية بالفوز باحرتام عامة  املتمردين، ويبعدهم عن االلتزام بتعليامت خطة مشاة

 السكان.

لقد عرف القائد جنوده من مشاة البحرية، وفهم بيئة العمليات. وأجرى تقييام صحيحا للموقف، 

نجاز املهمة. وعرب هذه األفعال، أظهر القائد إوعمل بنشاط ملواجهة هذا املوقف اخلطري الذي هدد 

 الصرب والتواجد والشجاعة.

  

 األخالقيات 

. تدعو الامدة السادسة من الدستور األمريكي، وقيم اجليش، والعقيدة العسكرية للجنود، والقيم اجلوهرية 4٠-٩

جلنود مشاة البحرية األمريكية إىل التقيد بقانون الرصاع املسلح. وُتلزم اجلنود وعنارص مشاة البحرية بالتقيد بأرفع 

لب الرصاع العديد من التحديات األخالقية اهلائلة، فضال عن عبء اختاذ معايري السلوك األخالقي واألديب. وجي

اعتبارات أخالقية عميقة. ويضطر القتال الذي يشمل مكافحة التمرد،  تستند عىل قرارات تتعلق باحلياة واملوت

رض غري وأشكال أخرى من احلروب غري التقليدية، اجلنود ومشاة البحرية إىل قبول بعض املخاطر للحد من تع

املقاتلني للرضر. ويمثل هذا التعرض للخطر جزءا أساسيًا من أخالقيات املحارب . بينام يصعب للغاية، يف 

وليات محاية غري املقاتلني. إلنجاز املهمة القتالية وبني مسئ وليات التنافسيةات التقليدية، املوازنة بني املسئالرصاع

 عب املتطلبات األخالقية عىل اجلنود، ومشاة البحرية، والقادة.كافحة التمرد أصملوتفرض العمليات املعقدة 
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. وحتى يف العمليات القتالية التقليدية، ال ُيسمح للجنود باستخدام القوة بشكل غري مناسب أو بدون 44-٩

متييز. وبصورة نموذجية، يقلل استخدام املزيد من القوة من التعرض للمخاطر عىل املدى القصري. ولكن ُتلزم 

القيم العسكرية األمريكية اجلنود ومشاة البحرية بتنفيذ مهامهم مع أخذ التدابري الالزمة للحد من التدمري الذي 

يمكن أن حيدث خالل العمليات العسكرية، وباألخص  فيام يتعلق باألرضار اجلانبية التي يتعرض هلا غري 

 نسيتهم.بغض النظر عن ج األبرياءاملقاتلني. فمن اخلطأ إحلاق األذى ب

التي  والعواقب. يتطلب احلد من املعاناة الناجتة عن احلرب، أن يراعي املقاتلون بعض القواعد واملبادئ 43-٩

ا. ويف نفس الوقت ال يتعني عىل املقاتلني التعرض للكثري من املخاطر بدرجة هنتقيد حجم القوة التي قد يستخدمو

الام أن استخدامهم للقوة يتناسب مع حجم املكسب الذي جتعلهم خيفقون يف مهمتهم أو يفقدون أرواحهم، ط

يمكن حتقيقه، ويفرق بني املقاتلني وغري املقاتلني. ويمكن أن يستخدم اجلنود وجنود مشاة البحرية بعض 

 ، ولكن دون تعمد تعريض غري املقاتلني للرضر.لخطراإلجراءات داخل األماكن التي يتعرضون فيها ل

القية، فإن بيئات مكافحة التمرد قد تكون أكثر تعقيدا من غريها من البيئات القتالية . ومن الناحية األخ42-٩

فهو رصاع سيايس مصحوب بدرجة عالية من  ،التقليدية األخرى. فالتمرد ليس جمرد قتال بني جمموعات مسلحة

احلكومة. العنف. وحياول املتمردون استخدام هذا العنف خللخلة االستقرار، والتخلص بشكل كامل من 

وتتسبب قوات مكافحة التمرد التي تستخدم قوة مفرطة للحد من املخاطر قصرية املدى يف تنفري السكان 

. مما املتمردون متاما املحليني. وحترم بذلك  نفسها من دعم أو قبول السكان هلا. وهذا هو ما يتطلع إىل حتقيقه

، بينام جمديةض األحيان تعترب ردود األفعال املميتة غري يؤدي إىل زيادة التهديد الذي يمثله املتمردون. ويف بع

ف أخرى. ويشمل فن القيادة معرفة الفرق بني احلالني، واختاذ اإلجراء املناسب يف كل تكون رضورية يف مواق

 حال بحسبها.

. للخصم رادة املحلية والدوليةاإليف اهلجوم عىل  اجلزء الرئييس من أي اسرتاتيجية للمتمردينيتمثل . 45-٩

 تصويرلية يف تقويض أو زعزعة اإلرادة السياسية خلصومهم تتمثل يف اعفواحدة من أكثر طرق املتمردين ف

ثامرها خاصة عندما يتمكن  اهلجامتمعارضتهم بأهنا غري جديرة بالثقة أو غري رشعية. ويمكن أن تؤيت هذه 

لمعايري اخلاصة باملعارضة. وملواجهة هذه املتمردون من تصوير أداء معارضيهم بأنه غري أخالقي استنادا ل

ومشاة البحرية معاملة غري املقاتلني واملحتجزين بصورة إنسانية وفقا للقيم األمريكية،  اجلنوداجلهود، يتعني عىل 
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ومعايري حقوق اإلنسان املعرتف هبا دوليا. ويف مكافحة التمرد، حتتل مسألة احلفاظ عىل أرواح وكرامة غري 

 نجاز املهمة. ويؤدي هذا اإللزام إىل خلق بيئة أخالقية معقدة.إانة مركزية يف املقاتلني مك

  العمليات العسكرية مقابل األعامل الرشطية 

بصورة ديناميكية يف مكافحة التمردات. فالغرض  ة معا. ترتبط العمليات العسكرية واألعامل الرشطي42-٩

. واهلدف األخالقي للعمل الرشطي يتمثل يف احلفاظ عىل األخالقي من عمليات القتال يتمثل يف تأمني السالم

ثم عقب النجاح  ،السالم. ويف عمليات مكافحة التمرد، هتزم القوات العسكرية األعداء لنرش األمن بني املدنيني

الدولة املضيفة حتمل ذلك، تعمل نفس هذه القوات عىل حفظ األمن حتى تستطيع قوات الرشطة بتنفيذ يف 

ولون عن إدارة عمليات االستقرار بأعامل تقوض ئاحلفاظ عىل النظام املدين. وعندما يقوم املقاتلون املسولية مسئ

األمن املدين، فإهنم بذلك يقوضون األغراض األخالقية والعملية التي خيدموها. وهناك فرق واضح بني 

لتمرد أن تتكيف كافة الوحدات مع العمليات العسكرية القتالية والعمليات الرشطية. وتتطلب عمليات مكافحة ا

 كال النوعني، وأن تكون قادرة عىل التحرك برسعة بينهام.

. تتميز بيئة مكافحة التمرد بأهنا متكررة ورسيعة التحول من القتال احلريب إىل العمل الرشطي، ثم العودة 4٩-٩

ستان، حيث دفعت القوات األمريكية مرة أخرى اىل القتال. وهناك العديد من األمثلة عىل ذلك يف العراق وأفغان

جمددا ومعاودهتم تنفيذ عمليات مرة أخرى. وقد  رجوعهماملتمردين إىل اخلروج من املناطق احلرضية مما أدى إىل 

متكن املتمردون من العودة ثانية بسبب الصعوبات التي واجهتها القوات األمريكية يف احلفاظ عىل األمن املدين. 

. ولتجنب حدوث هذه مرة أخرى قوة قتالية منظمةكمع املتمردين  أن تتعاملات األمريكية القو كان عىلوحينئذ 

احلفاظ عىل فتستعد للمحافظة عليه.  أنتؤسس األمن املدين  التي، فيتعني عىل قوات مكافحة التمرد احلاالت

 عن التزامات تأسيسه.القية ُمتلفة التزامات أخ ينطوي عىلاألمن املدين 

األمن املدين عندما تكون املؤسسات، والقانون املدين، واملحاكم، والسجون، والرشطة الفعالة  . يستمر4٨-٩

 قائمة وتتمكن من محاية احلقوق املعرتف هبا لألفراد. وهذا يتطلب بصورة نموذجية ما ييل:

  .هزيمة العدو ودحر قدرته عىل حتدي سيادة احلكومة وسلطة الدولة 

   بوظائفها. -تشمل الرشطة واملحاكم والسجون –القانون  لفرض الالزمةاملؤسسات قيام 
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  .أن حتظى هذه املؤسسات باملصداقية، وأن يثق هبا السكان يف حل النزاعات 

عدم وجود سلطة مدنية تقوم بمهامها، فيتعني عىل قوات مكافحة التمرد أن تعمل عىل إقامة تلك  . يف حال4٢-٩

كية بناء حكومة للدولة املضيفة، فيجب أن تنتقل احلكومة املؤقتة إىل سلطة السلطة. وعند حماولة القوات األمري

هذه الدولة املضيفة يف أقرب وقت ممكن. وجيب أن تعمل قوات مكافحة التمرد داخل إطار املؤسسات املقامة 

الرشطة أكثر للحفاظ عىل األمن والنظام. ويف هذه الظروف، فإن عمليات مكافحة التمرد تشبه إىل حد بعيد أعامل 

 من العمليات القتالية.

  التناسب والتمييز 

 الناجتة عن اهلجامت يف األرواح واألرضار باملمتلكات العرضية . يتطلب مبدأ التناسب عدم زيادة اخلسائر30-٩

عىل املزايا الامدية والعسكرية املبارشة املتوقع احلصول عليها. وال يتطلب التناسب والتمييز تقليل املقاتلني فقط 

 من حجم الرضر الذي قد يلحق بغري املقاتلني، ولكن يتعني عليهم أيضا تقديم التزامات إجيابية تتعلق بالتايل:

  ر الذي يرتكبه املقاتلون.احلفاظ عىل أرواح غري املقاتلني عرب تقليل الرض 

  .حتمل ُماطر إضافية لتقليل الرضر املحتمل 

املتحصل عليها من العملية العسكرية عرب إحداث أرضار  املزايا. يوجب مبدأ التناسب جتنب زيادة 3٠-٩

 جانبية، ويقتيض مبدأ التناسب يف قانون احلرب أن ال يتجاوز الرضر املصاحب الذي يمكن أن يلحق باملدنيني

واملمتلكات املدنية الفائدة العسكرية املتوقع حتقيقها من خالل تنفيذ العملية. ويتعني عىل اجلنود ومشاة البحرية 

اختاذ كافة التدابري الوقائية املناسبة عند اختيار وسائل وطرق تنفيذ اهلجامت لتجنب أو احلد من اخلسائر يف 

 هداف املدنية.األرواح، واإلصابات يف املدنيني، واإلرضار باأل

أرواح املدنيني، واملمتلكات اسب عادة بعبارات منفعية بسيطة . يف العمليات التقليدية، حُيسب التن34 -٩ 

. ولكن يف عمليات مكافحة التمرد، حُتسب الفائدة املفقودة مقابل تدمري العدو، والفائدة العسكرية املتحققة

من ناحية أي  ولكن أيضا الذين تم القضاء عليهم أو اعتقاهلم،بشكل أفضل، ال من ناحية أعداد املتمردين 

األعداء جرى قتلهم أو اعتقاهلم. وإذا كان بعض القادة الرئيسيني للمتمردين يشكلون عنارص هامة يف قدرة 

قيادية املتمردين عىل تنفيذ العمليات، فيتعني حينئذ عىل القادة العسكريني مراعاة األمهية النسبية هلذه العنارص ال
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عند حتديد أفضل الطرق ملالحقتهم. ففي بيئات مكافحة التمرد، يتعني تقدير عدد أرواح املدنيني املفقودة، 

واملمتلكات املدمرة مقابل حجم الرضر الذي يمكن أن حيدثه املتمرد املُستهَدف إذا ُسِمَح له باهلرب. وإذا كان 

بدأ التناسب من قواتنا االمتناع عن القيام بأعامل عنيفة، أو اهلدف املعني ليس ذا أمهية نسبية، فحينئذ يتطلب م

 سلوك وسائل غري قتالية لتنفيذ املهمة.

توفر رشوط األمن املدين، فربام ال يقوم اجلنود ومشاة البحرية باختاذ أي إجراء يمكن أن يعرض  . يف حال33-٩

فذوا أعامال خطرية قد تعرض السكان للخطر. املدنيني عن عمد للرضر أو األذى. ولكن ال يعني ذلك أهنم لن ين

ولكن ختضع هذه املخاطرة لنفس القواعد السابق ذكرها ملبدأ التناسب. وينبغي أن تفوق الفائدة املتوقعة املخاطر 

 املتحملة.

، وبني غري من األعداء الذين يشكلون هتديدا . يتطلب مبدأ التمييز من املقاتلني التفريق بني املقاتلني32-٩

ملقاتلني الذين ال يشكلون أي هتديد. ويف العمليات التقليدية، يعني هذا القيد أن املقاتلني ال يمكن أن يتعمدوا ا

قد  إيذاء غري املقاتلني عىل الرغم من أن مبدأ التناسب يسمح هلم بذلك، ومع االدراك بأن بعض غري املقاتلني

 لألذى. يتعرضون

الصعب متييز املتمردين عن غري املقاتلني. كام يعد كذلك من الصعب . يف عمليات مكافحة التمرد، من 35-٩

 حتديد ما إذا كان املوقف يسمح بتعريض غري املقاتلني للرضر أم ال. ونعرض فيام ييل مستويني رضوريني للتمييز:

  . التمييز بني األهداف 

  .حتديد درجة اخلطورة املقبولة التي يتعرض هلا غري املقاتلني والامرة 

. ينطبق التمييز عىل الوسائل التي من خالهلا حيارب املقاتلون العدو. وال تتطلب بيئة مكافحة التمرد من 32-٩

، بل تتطلب أيضا حتديد ما إذا كانت املستخدمة وكيفية استخدامها فقط قوات مكافحة التمرد حتديد األسلحة

الوسائل  ٠0 - 4٩م ال. )يناقش دليل امليدان األسلحة الفتاكة مطلوب استخدامها أم ال، أو حتى مسموح هبا أ

املحظور استخدامها عند شن احلرب(. وحيتاج اجلنود ومشاة البحرية أن يكون لدهيم فهم متأصل آلثار إجراءاهتم 

وأسلحتهم عىل كافة جوانب بيئة العمليات. وال يتعني فقط عىل القادة مراعاة اآلثار التي تقع ضمن املرتبة األوىل 

ثريات املطلوبة للذخرية واألفعال، ولكن يتعني عليهم أيضا مراعاة اآلثار املحتملة التي تقع ضمن املرتبتني أو التأ

بام يف ذلك اآلثار غري املرغوبة. فعىل سبيل املثال، يمكن أن تدمر متاما قذائف تطلقها طائرات  –الثانية والثالثة 
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 لكومع ذ ،يفة من داخل أحد املباين يف منطقة حرضيةالدعم اجلوي مصدر إطالق النار الصادر من أسلحة خف

له املباين القريبة ربام تكون أسلحة إطالق النار املبارشة أكثر مالءمة بسبب ُماطر الرضر اجلانبي الذي قد تتعرض 

ار غري املقاتلني جراء استخدام القذائف اجلوية. ولذا يقيم القائد املتواجد بمرسح القتال املخاطر ويتخذ القرو

نجاز التأثريات املرغوبة توظيف التكتيك واألسلحة املناسبة للموقف. ويف بعض احلاالت، إاملناسب. ويتطلب 

فإن ذلك قد يعني جتنب استخدام الذخرية باملنطقة لتقليل الرضر املحتمل الذي يمكن أن يصيب غري املقاتلني 

درجة صغرية، فيتعني عىل اجلنود استخدام األسلحة غري باجلوار. ويف املواقف التي يتوفر فيها األمن املدين، ولو ب

 الرضورة. ستخدام القوة املدمرة إال يف حالالفتاكة أوال، وجتنب ا

. تعد مبادئ التمييز يف استخدام القوة، والتناسب يف األفعال أمرا مهام لقوات مكافحة التمرد للعديد من 3٩-٩

دئ أخالقية ومعنوية. فقد تتسبب عمليات إطالق النار التي ينتج األسباب العملية عالوة عىل ما تتضمنه من مبا

 -، وتزيد من جاذبية التمردمقاومة أكربعنها حدوث أذى أو حاالت وفاة غري رضورية لغري املقاتلني يف حدوث 

استخدام التمييز  ويربزوخصوصا إذا تصور السكان أن اجلنود يفتقدون إىل التمييز يف استخدامهم لألسلحة. 

والقوة املتناسبة عقلية تنظر إىل ما وراء قواعد االشتباك. ويتطلب تطبيق التمييز والتناسب يف مكافحة التمرد من 

القادة ضامن توظيف وحداهتم لألدوات املناسبة بالشكل الصحيح، مع بصرية ناضجة، وحكم سليم، وعزيمة 

 أخالقية.

 االعتقال واالستجواب 

طبيعة عمليات مكافحة التمرد ف العتقاالت واالستجوابات مكونات حيوية يف أي عملية عسكرية.. متثل ا3٨-٩

جتعل يف بعض األحيان من الصعب الفصل بني املعتقلني املحتملني والسذج من الامرة واملتفرجني، نظرا الفتقاد 

ققون حتت ضغوط كبرية للحصول االمتزاج بالسكان املحليني. ويقع املح هماملتمردين إىل لباس يميزهم، وتعمد

عمليات أو محاية أرواح غري املقاتلني، واجلنود، ومشاة البحرية. وبينام تعقب عىل معلومات يمكن أن تؤدي إىل 

ُيعامل سجناء العدو يف احلرب التقليدية معاملة أخالقية ومتساوية من الناحية القانونية، إال أن الوضع األخالقي 

 شوبه الغموض. وغالبا ما يثري اجلدل.والقانوين للمتمردين ي
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أما اليشء الذي ال يشوبه الغموض فيتمثل يف االلتزام األخالقي من قبل جنود اجليش وعنارص مشاة البحرية 

بمعاملة كافة السجناء واملعتقلني وفقا للقانون. ويتعني معاملة كافة األشخاص املعتقلني واألرسى برصف النظر 

. .2310.01Eوتوجيهات وزارة الدفاع  4005ية، وبام يتفق مع قانون املعتقلني لعام عن منزلتهم بصورة إنسان

 وال جيوز تعريض أي شخص حمتجز أو حتت سيطرة وزارة الدفاع، برصف النظر عن جنسيته أو موقع تواجده،

قانون األمريكي تكون املعاملة حسبام هو مقرر بموجب الو ملعاملة قاسية أو غري إنسانية أو مهينة أو معاقبته. 

 )امللحق د يوفر املزيد من التوجيهات حول القضايا القانونية املتعلقة باالعتقال واالستجواب(.

o قيود االعتقال 

غري قانوين أو أخالقي. ولن يتَم  ا. تعترب املعاملة السيئة لغري املقاتلني، بام يف ذلك السجناء، واملعتقلني أمر3٢-٩

 البند التايل بوضوح: 4005الصفح عنها. ويوضح قانون معاملة املعتقلني لعام 

ال جيوز تعريض أي شخص حمتجز أو حتت السيطرة الفعلية لوزارة الدفاع أو أي معتقل يف أي مرفق من مرافق 

ملتحدة مذكورة يف دليل ميدان جيش الواليات اوزارة الدفاع ألي معاملة أو طريقة استجواب غري مرصح هبا أو 

 (.3. 44 -4ي )دليل امليدان بشأن االستجواب االستخبار

ال جيوز تعريض أي فرد حمتجز أو حتت السيطرة الفعلية حلكومة الواليات املتحدة األمريكية، برصف النظر عن و

 .٠معاقبته جنسيته أو مكان تواجده، ملعاملة قاسية أو غري إنسانية أو مهينة أو

. . يف بيئات مكافحة التمرد، يكون من الصعب التفريق بني املتمرد واملدين، وغالبًا ما يكون ذلك مستحيال20-٩

وعىل الرغم من ذلك، فإن معاملة املدين مثل املتمرد وصفة أكيدة للفشل. ويمكن اعتقال األشخاص املشتبه يف 

 ن لسببني:أهنم متمردون أو إرهابيو

  .منعهم من تنفيذ هجامت أخرى 

  .مجع معلومات ملنع املتمردين واإلرهابيني اآلخرين من شن هجامت 

 ن احتجاز واستجواب فئتني من األشخاص:ان السبباويتيح لنا هذ

                                                           

 ٠004(، األقسام 4005ديسمرب  30، الدورة األوىل، ) ٠0٢جلسة الكونجرس ، ٠2٨ -- ٠0٢، والقانون العام 4005قانون معاملة املعتقلني لسنة   - ٠

 )أ(. ٠003)أ(، و 
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   اشرتكوا يف أنشطة إرهابية أو أنشطة املتمردين. مناألشخاص الذين اشرتكوا أو ساعدوا 

   األشخاص الذين حصلوا عىل معلومات بطريق الصدفة عن أنشطة املتمردين أو أنشطة إرهابية ولكنهم

 غري مدانني باالشرتاك مع هذه اجلامعات. 

األشخاص غري املتورطني يف جيوز احتجاز األشخاص املتورطني يف أنشطة املتمردين كأعداء. ويمكن احتجاز 

نظرا ألن ومع ذلك، ف. حمددةمعلومات  الستجواهبم للحصول عىلهابية أنشطة املتمردين أو املجموعات اإلر

للحصول عىل  ال يمثلون هتديدا، فقد يتم اعتقاهلم لفرتة تكفي –بموجب أنشطتهم  –هؤالء األشخاص 

أن األشخاص الذين يندرجون حتت الفئة الثانية مل يشرتكوا يف أنشطة إجرامية أو املعلومات ذات الصلة. وبام 

 أي معلومات.رفضهم تقديم  حتى يف حال فيجب اإلفراج عنهممترد، 

ال جيوز للجنود أو عنارص مشاة البحرية عىل اإلطالق احتجاز أفراد أي أرسة أو األصدقاء املقربني . 2٠-٩

يهم عىل االستسالم أو اإلدالء بمعلومات. فهذا النوع من احتجاز الرهائن غري أخالقي إلجبار املتمردين املشتبه ف

 وغري قانوين.

o القيود عىل االستجواب 

يشرتكون يف من . ُتعد إساءة معاملة األشخاص املعتقلني أمرا غري أخالقي وغري قانوين، وغري مهني. و24-٩

معاملة السجناء بصورة قاسية أو غري آدمية ينتهكون بذلك املعايري املهنية للجيش والقوانني األمريكية. وهم 

عرضة للعقاب بموجب قانون العدالة العسكرية املوحد. وتتفق اتفاقيات جنيف عالوة عىل اتفاقية مناهضة 

وترفض  عقابمن قسوة أو معاملة غري آدمية أو التعذيب يف رفض التعذيب وغريه من املعامالت التي تتض

املوافقة عىل تقنيات االستجواب غري املقبولة. وال يمكن أن ُيعد التعذيب واملعاملة القاسية أو غري اآلدمية أو 

أرواح اآلخرين يف احلصول عىل  سالمة املهينة خيارا مقبوال من الناحية األخالقية عىل اإلطالق، حتى ولو توقفت

ت من املحتجزين. وال توجد ظروف استثنائية تسمح باستخدام التعذيب أو املعاملة القاسية أو غري معلوما

اإلنسانية أو املهينة. وال جيوز أن جيري االستجواب سوى األفراد املدربني واملرصح هلم القيام بذلك. فهم 

األخرين بالتعاون. ومن اجلدير هبا إلقناع أرسى حرب العدو واملحتجزين  ايستخدمون طرقا قانونية، ومسموح

-4بالذكر أن مصادر االستجواب تتمثل يف املحتجزين بام يف ذلك أرسى احلرب من العدو. )يقدم دليل امليدان 
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لك ذالعقيدة الرسمية وسياسة االستجواب. كام يعالج أيضا الفصل الثالث وامللحق د من هذا الدليل  3. 44

 املوضوع(.

خالقية املطروحة يف عمليات مكافحة التمرد اهتامم القادة واختاذهم اإلجراءات . تتطلب التحديات األ23-٩

ثبت تالقادة االستباقيون إجراءات وعمليات تدقيق لضامن معاملة املعتقلني بصورة مناسبة. وي ويضعاملناسبة. 

. وقد يتعارض ال يسمحون للمتطلبات العاجلة والواضحة بأن تنتهك هذه اإلجراءات مرؤوسيهمالقادة من أن 

أحيانا احلظر ضد سوء املعاملة مع واجب القادة األخالقي بإنجاز مهمتهم بأقل اخلسائر. وتضع هذه املواقف 

القادة يف مواقف صعبة عندما يتعني عليهم االختيار بني طاعة القانون وبني احلفاظ عىل أرواح جنودهم ومشاة 

ة القادة عىل منع سوء معاملة غري املقاتلني بام يف ذلك األرسى من البحرية. وجيرب القانون األمريكي والقيم املهني

األعداء. كام يعمل كبار القادة بوضوح عىل حتديد قيود السلوك املقبول ملرؤوسيهم، واختاذ التدابري اإلجيابية 

 الالزمة لضامن الوفاء بمعايريهم.

زام الدولة بتأمني حياة مواطنيها وحرياهتم، ُيعد . إىل احلد الذي ال غنى فيه عن عمل املحققني للوفاء بالت22-٩

إجراء التحقيقات بمثابة التزام أخالقي. ومع ذلك، يتعني أن تعكس الطرق املستخدمة للتحقيق التزام األمة 

 باحلفاظ عىل الكرامة اإلنسانية، والقانون اإلنساين الدويل. وتظل حاجة القائد إىل املعلومات أمرا مرشوعا،

مع مراعاة اللوائح املعنية واملعايري األخالقية ذات الصلة. كام أن العمل بصورة أخالقية ال يعني  اء بهويمكن الوف

القادة عن احلصول عىل املعلومات اهلامة. كام ال يعني أيضا أنه يتعني عىل القادة التخيل عن بعض  ختيلبالرضورة 

تعرض اجلنود وعنارص مشاة البحرية ملزيد من  طرق احلصول عىل املعلومات حتى ولو كان هذا القرار يتطلب

 املخاطر.

 ٠فقدان الرشعية األخالقية يعني خسارة احلرب

القادة الفرنسيون بتعذيب  سمح، ٠٢24و ٠٢52خالل حرب االستقالل باجلزائر يف الفرتة بني 

املشتبه هبم من املتمردين. بالرغم من أهنم كانوا عىل وعي تام بأن ذلك خيالف القانون العسكري 

 وأخالقيات احلرب، إال أهنم جادلوا بالتايل :

                                                           

 .٩2 – 23(ص  4002)صيف 4، 32لويدي ماركو، "فقدان البوصلة األخالقية: التعذيب واحلرب الثورية  يف حرب اجلزائر" باراميرتز  - ٠
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 ن هذا شكل جديد من أشكال احلرب، وأن القواعد املتداولة للحرب ال ترسي عليه.إ 

 و، والشيوعية، كان رشا كبريا يربر استخدام وسائل استثنائية.إن التهديد الذي مثله العد 

 .إن تعذيب املتمردين جيري قياسه وال جيري دون مربر 

له العديد من التبعات  تهذا التغايض الرسمي عن التعذيب من ناحية قيادة اجليش الفرنيس كان

الرشعية األخالقية السلبية. فقد مّكن الرشعية األخالقية للمعارضة، يف الوقت الذي قوض 

بني الضباط الذين كانوا يف اخلدمة مما أدى إىل القيام بانقالب  وأحدث انكسارا داخليا الفرنسية،

. ويف النهاية، فقد أسهم الفشل يف التقيد بالقيود القانونية واألخالقية ٠٢24عسكري فاشل يف عام 

 خسارة فرنسا للحرب بالرغم ضد التعذيب يف تقويض اجلهود الفرنسية بصورة خطرية، وأسهم يف

 من العديد من االنتصارات العسكرية اهلامة التي حتققت.

وتسببت األنشطة غري القانونية وغري الرشعية يف جعل قوات مكافحة التمرد عرضة للتشهري من قبل 

. كام دعاية املتمردين داخل اجلزائر بني السكان املسلمني عالوة عىل األمم املتحدة واإلعالم الفرنيس

قوضت هذه األفعال أيضا املناخ األخالقي داخل اجليش الفرنيس بأرسه. ويف النهاية، اعرتفت فرنسا 

 . ٠٢23باستقالل اجلزائر يف يوليو 

 

 الدرس املستفاد 

. تتطلب البيئة العملياتية اآلن من اهليئات العسكرية عىل كافة املستويات االستعداد لتنفيذ جمموعة واسعة 25-٩

يف  املهام أكثر من ذي قبل. وتستعد كافة الفروع العسكرية لتنفيذ عمليات االستقرار، ومهام إعادة اإلعامرمن 

والدراسة املقررة عند تنفيذ العمليات القتالية. وباملثل، حتظى  االحرتافبنفس الدرجة من  مرحلة ما بعد الرصاع

وتأثريها املحتمل. وهذه املجموعة  تواترهابسبب عمليات مكافحة التمرد باالهتامم والدراسة التي تستحقها 

 التدريب، وخاصة بالنسبة للقوات الربية.و، والتعليم، هلا انعكاسات مهمة عىل تطوير القادة األوسع من املهام

. حيتاج قادة اجليش وقيادة فيالق مشاة البحرية إىل تصور التأثري العمليايت واملعلومايت للعديد من 22-٩

لتكتيكية وربط عملياهتم باألغراض االسرتاتيجية األكرب. وحيظى الدمج الفعال للعمليات العسكرية اإلجراءات ا
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أقوى عىل التغيري التنظيمي، وتطوير  ويضع القادة الفعالون تركيزاالتقليدية مع صور التأثري األخرى بأمهية كبرية. 

األشمل. ويتعني عىل القادة التأثري بصورة مبارشة املرؤوسني، ومتكينهم لتنفيذ مهام حيوية بام يتفق مع التوجيه 

وغري مبارشة عىل سلوك اآلخرين املتواجدين خارج سلسلة قيادهتم. ويقع عىل عاتق القادة خلق بيئات يتعلم فيها 

األفراد واهليئات من جتارهبم وخرباهتم، وتأسيس مناخ يوظف الرباعة الكاملة للمرؤوسني. ويتعني توفري قنوات 

للمناقشة واحلوار لتشجيع نمو بيئة للتعلم، يمكن عربها تشارك اخلربات بصورة رسيعة، واالستفادة من  مفتوحة

ف املؤسسة من قبل القادة جهود تتجاوز رسعة تكيالدروس وتكييفها ملواجهة التحديات اجلديدة. وجيب أن 

 املتمردين لتحديد واستغالل نقاط الضعف أو تطوير إجراءات مقابلة.

عىل تطوير روح املبادرة والقدرة عىل التكيف لدى صغار  ةالفعالالفردية  . تعمل برامج التطوير املهني 2٩-٩

تشجيع التطوير الذايت، والتعلم مدى احلياة، والتفكري يف التجارب، وتنمية وجيب القادة، واملكافأة عىل ذلك. 

، واحلث عىل إجادة اللغات األجنبية. وجيب أن تعمل احلساسية الثقافية، وتطوير املهارات الشخصية غري الرسمية

برامج التطوير املهني املؤسيس عىل تطوير قرار القادة ملساعدهتم يف إدراك متى تتغري املواقف من العمليات 

يف متع القادة الفعالون باملهارة يف تقييد القوة الفتاكة مثلام يتمتعون باملهارة تالعسكرية إىل األعامل الرشطية. وي

 مفضلة.يف الغالب تكثيفها. ويف الواقع، يتعني عليهم تعلم أن احللول غري الفتاكة قد تكون 

 امللخص 

. يتعني عىل كبار القادة صياغة نموذج مناسب الحرتام املعايري املهنية لالنضباط الذايت، وااللتزام بالقيم 2٨-٩

الفعالون مناخا قياديا يكافئ عىل السلوك املهني األخالقية، ونقل هذا النموذج إىل مرؤوسيهم. وخيلق القادة 

بالراحة لنقل السلطة إىل اآلخرين.  اشعور املثايل، ويعاقب عىل السلوك غري األخالقي. كام جيب أن يتولد لدهيم

ومع ذلك، وكام هو احلال دائام، فال يمكن تفويض املساءلة عن السلوك الكيل واألداء. ويظل القادة مسؤولني عن 

 األهداف، والطرق التي حيققون عربها تلك األهداف. حتقيق
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من خربيت يف احلروب السابقة، كان جندي اللوجستيات يعترب عموما جندي منطقة خلفية... ولكن هنا يف فيتنام 

ولذلك فالرجل العامل يف اللوجستيات   تغري ذلك بشكل كامل...فال وجود جلندي منطقة خلفية باملعنى املفهوم.

مىض ويف نفس الوقت عليه أن  ، بكل ما حتمله الكلمة من معنى، وأكثر من أي وقتأن يكون جنديا أوال جيب

 .٠ختصصه العسكري حتى يتمكن من أداِء وظيفته اللوجستية يعرف

 .٠٢2٢، الواليات املتحدة، اللواء جيمس إم هيرس

ون التموين والنقل واإلدامة( يف عمليات شئ عام وحتليل عن كيفية اختالف اللوجستيات)يبدأ هذا الفصل بنقاش 

مكافحة التمرد عن اللوجستيات يف العمليات التقليدية. ثم ييل ذلك مسح للعوامل املتعلقة بمكافحة التمرد 

اللوجستيني لتلبية املتطلبات  والتي تؤثر عىل كيفية استفادة القادة من األصول اللوجستية املتاحة، وتعيني األفراد

اخلاصة الالزمة لدعم العمليات املنطقية املختلفة بمكافحة التمرد. وتسلم هذه املناقشات بصحة الرأي القائل 

بأن عمليات مكافحة التمرد يمكن القيام هبا يف ظروف عسكرية ُمتلفة ترتاوح ما بني السالم غري املستقر إىل 

 الفصل بمناقشة تتعلق بمدى دعم إجراءات املقاوالت لعمليات مكافحة التمرد.احلرب العامة. وخُيتتم هذا 

 االعتبارات اللوجستية يف مكافحة التمرد 

. غالبا ما يمتد الدعم املُقدم من قبل وحدات اإلدامة يف مكافحة التمرد إىل ما وراء عمليات اإلدامة، فالدعم ٠-٨

أو يصري حتى عملية حاسمة. ومل يعد أفراد اللوجستيات يف ذيل  املقدم للسكان قد يصبح عملية ذات صيغة هامة،

قوة مكافحة التمرد بل أصبحوا يف مقدمتها. وتشمل بعض أهم اخلدمات التي يمكن ألفراد اللوجستيات تقديمها 

صميامت لعمليات مكافحة التمرد، الوسائل واملعرفة الالزمة إلقامة أو إعادة بدء تصاميم اإلدامة الذاتية. فتطوير ت

فعالة لإلدامة يربط مصلحة السكان باالستقرار واألمل يف املستقبل. وتتمثل إحدى مفارقات مكافحة التمرد يف 

                                                           

أغسطس  43إىل  ٠٢2٨أغسطس  4إم. هيرس، القائد العام لقيادة اإلمداد األوىل، الفرتة من تقرير استخالص املعلومات للضابط األقدم: لواء جيه.  - ٠

 .32( ص ٠٢2٢سبتمرب  43)وزارة اجليش: مكتب مساعد القائد العام،  ٠٢2٢

 اإلدامة: الفصل الثامن
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 أن أفضل أسلحة العديد من أفراد اللوجستيات يف مواجهة التمرد ال تتمثل يف إطالق النار، فوحدات

اللوجستيات تقدم للجنود وعنارص مشاة البحرية بعض أهم املوارد الفعالة ومتعددة االستخدامات وغري الفتاكة.  

فاللوجستيون ِيعدون العدة لتقديم الدعم عرب كل اخلطوط املنطقية للعمليات املتصورة واملوضحة من قبل 

قتالية ملكافحة التمرد، هم املصدر الوحيد القائد. وقد يكون اللوجستيون الذين يدعمون بالفعل العمليات ال

وليات الوحدات ويركز هذا الفصل عىل إمكانات ومسئاملتاح للمعرفة واإلمكانيات واملواد األساسية العاجلة. 

اللوجستية وأفرادها. وجيب عىل قادة مجيع صنوف الوحدات عىل مجيع املستويات، أن يكونوا عىل وعي 

 بخصائص دعم مكافحة التمرد.

o ا هو املختلف بالنسبة للوجستيات يف مكافحة التمرد؟م 

. يف عمليات مكافحة التمرد، تؤدي الوحدات اللوجستية وغريها من مقدمي اخلدمات اللوجستية مجيع 4-٨

الوظائف التي تقوم هبا يف العمليات التقليدية، باإلضافة إىل وظائف أخرى ُمتلفة. فعادة ما تنخرط يف العمليات 

ن معرتف هبام، ويتشاركان مع بعضهام البعض يف مناطق متجاورة للعمليات. ويف نظمتان عسكريتامالتقليدية 

عمليات مكافحة التمرد ُتؤدى الوظائف اللوجستية املعتادة، وكذلك النشاطات املرتبطة بمكافحة التمرد يف بيئة 

ويمكن أن تتغري األوضاع األمنية يف  امة.اهلقتصادية االسياسية والجتامعية واال بسبب التداعياتومعقدة مرتبكة 

 ٠ -٨ُمتلفة. )اجلدول  تضاريس ظليف  تلك البيئات برسعة من حلظة ألخرى كل بضع مئات من الياردات

 يوضح االختالفات بني خصائص الدعم اللوجيستي يف العمليات التقليدية وعمليات مكافحة التمرد(.

 وعمليات مكافحة التمرد. مقارنة بني العمليات التقليدية ٠ -٨جدول 

 عمليات مكافحة التمرد العمليات التقليدية 

 دعم مهام الوحدات املقاتلة.- املهمة

 بناء وإدامة القوة املقاتلة.-

دعم قوة متحركة ذات تنظيم وهيكل -

 واضح.

نفس الدور الذي تقوم به يف العمليات -

التقليدية باإلضافة إىل دعم اخلطوط 

املنطقية للعمليات املحددة يف مكافحة 

 التمرد.
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 دعم مبارش بشكل نموذجي.-

حدات واألصول اللوجستية تدير الو -

 عمليات اإلدامة فقط)تركز عىل القوة

 املقاتلة(.

 

دعم كال من القوات الثابتة واملتحركة.-  

املتطلبات املتزايدة لدعم منطقة -

 العمليات

قد تنخرط الوحدات واألصول  -

حاسمة، وعمليات اللوجستية يف عمليات 

 تشكيل) تركز عىل البيئة(.

يملك العدو دعام متواصال عىل كافة  العدو

 املستويات.

)من املباغتة الصديقة العمليات  -

 ها(.املمكن إخفاؤ

 .النمطيصعب عىل العدو أن حيلل -

 يشتتداف الوحدات اللوجستية هاست -

 جهد العدو، ويعترب جبهة ثانية.

إمداد غري  يستخدم املتمردون طرق -

 قياسية، ومغطاة من الصعب اعرتاضها.

 حمدودة املفاجآت العملياتية.-

من السهل عىل العدو مالحظة أنامط -

 العمليات اللوجستية الصديقة.

يضع املتمردون قيمة كبرية عىل استهداف -

الوحدات اللوجستية، واألهداف األخرى 

 األقل صعوبة، والرخوة، واملرتفعة القيمة.

 

 األرض

 

 حتارب يف منطقة عمليات حمددة.-

 تركز عىل تدمري قوات العدو املقاتلة.-

 القليل من القيود.  توجد -

تشكيالت واضحة، وهيئات لوجستية  -

هرمية يمكن متييزها يف مناطق حمددة، 

 وجماورة للعمليات.

تؤمن نسبيا خطوط االتصاالت، -

وتسهل عمليات التوزيع من مرسح 

 إىل اللواء. ةإىل الفرق العمليات إىل الفيالق

 

غري حمددة بدقة، وذات بيئة العمليات -

.أبعاد متعددة  

دعم سكان الدولة املضيفة يمثل هدفا -

 رئيسيا.

وقت مقيد إلنجاز النتائج، إال أن العديد -

من مهام مكافحة التمرد تستغرق وقتا 

 طويال بطبيعتها.

مناطق العمليات غري متجاورة، -

كل كبري.والوحدات منترشة بش  

تمل وقوعه يشء حُي ال توجد جبهة، فكل 
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 قريبا. 

احلاجة ملضاعفة اخلطوط املتعددة -

 لالتصاالت، تزيد من التعقيد.

من املحتمل تناقص القدرات االنتاجية. -  

زيادة متطلبات دعم املنطقة.-  

متثل خطوط االتصاالت نقاط ضعف. -  

القوات والدعم 

 املتاح

 تكون مالئمة.األطقم املوحدة دائام ما -

أطقم املتعاقدين تكون مناسبة لتأمني -

 املنطقة فقط.

 األطقم املوحدة عادة ما تكون مالئمة. -

 ، وجيريمة أطقم املتعاقدين للمهاممالء -

 تقييم كل حالة عىل حدة.

جيب أن يكونا جزءا من  املهمة واملكان -

 خطة تعزيز التعددية االقتصادية.

 رسيع.يقاع إ- الوقت املتاح

من املالئم قيام املوظفني املتعاقدين  -

 بتأمني املنطقة فقط.

عمليات متتد لفرتة طويلة.-  

غالبا ما حُيتاج إىل التخطيط املستمر  -

 للوجستيات.

االعتبارات 

 املدنية

 

تأيت يف االعتبار الثاين بعد كيفية هزيمة -

 العدو.

 املحدد األسايس لالنتصار. قد تكون -

ربام تربز بوضوح يف التخطيط  -

 اللوجيستي.

 توضع االختالفات يف لوجستيات مكافحة التمرد ضمن االعتبارات الرئيسية التالية: 3-٨

  .الوحدات اللوجستية متثل جزءا أساسيا من عمليات مكافحة التمرد 

   يرى املتمردون أن الوحدات اللوجستية متثل أهدافا عالية املردود، ومصدرا حمتمال لإلمدادات، ولذلك

 فإن خطوط االتصاالت متثل منطقة قتال رئيسية للمتمردين.
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 ٠: تصورات املتمردين عن اخلدمات اللوجستية العسكرية؟الفرقما هو 

عدائهم كمصادر لإلمداد. وخالل حرب إن للمتمردين تاريخ طويل يف استغالل خطوط اتصال أ

ؤخرة اجليش الربيطاين الرخوة واملُدافع عنها من م ، زودت القوات األمريكية نفسها باملؤناالستقالل

ون اللوجستية للتمرد أثناء القتال ضد عقيدة يف الشئ ماو تيس تونجبإمهال. ويف الثالثينيات، وضع 

: "إن لنا حق يف ترسانات أسلحة ماواالحتالل الياباين للصني. ودون مبالغة، قال 

ة )أعداءنا(،...وعالوة عىل ذلك فإهنا ُتَسلَّم لنا بواسطة فيالق النقل لدى العدو. وهذه حقيقة واقعي

، قدمت هلم قطارات العدو مصدرا هاما لإلمداد. فقد كان ماوزحة. وبالنسبة لقوات وليست م

 مزايا عىل قناعة بأن مؤخرة العدو هي مقدمة قوات حرب العصابات، ومتثلت إحدى ماو

 العصابات يف عدم امتالكها مؤخرة لوجستية واضحة املعامل.

أو  لاموبالنسبة مل يشكل هذا النقص النسبي يف القدرة اللوجستية مشكلة ال يمكن التغلب عليها 

ملينج: ليس من الصعب احلصول عىل السالح، فيمكن  ، فوفقامينج فاناللوجستيني منظريه  ألحد

يمكن استخدامه...أما  الشعبي، فكل بيت تقريبا يوجد فيه سالح من نوع ما رشاءه من فيالق الدفاع

 الذخرية فيمكن احلصول عليها بأحد الطرق التالية: 

 ( اإلمدادات من القوات الصديقة، ومن مراكز القيادة يف املستويات األعىل. ٠)

 ها أو تدبريها من أفراد الشعب.( رشائ4)

 ( االستيالء عليها بواسطة كامئن ُتنَصب لقوافل إمدادات العدو.3) 

 ها بصورة رسية من جيش العدو. ( رشائ2) 

 ( ما ُتَرك من سالح يف مناطق القتال.5)

 ( من ميدان املعركة.2) 

 ( الصناعة املحلية. ٩) 

 لخ(.القنابل اليدوية، الذخرية، إ( املُصنع بواسطة جمموعات حرب العصابات. )أصناف مثل ٨)

                                                           

(، ٠٢22ات اللغة األجنبية، تونج )بيكني: مطبوع-كتابات عسكرية ُمتارة لامو تيس مشاكل االسرتاتيجية يف حرب الصني الثوريةتونج، -ماو تيس - ٠

أعيد طبعه وترجم بواسطة  فيجني  هانراهان، إي دي. تكتيكات حرب العصابات الشيوعية الصينية )رشكة  ”كتاب عن حرب العصابات“منج فان،  -٠2٩

 .٩٩ – ٩2( ص ٠٢٩2بولدر: مطبوعات باالدين، 
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وبعيدا عن هذه التفاصيل، تصف هذه العقيدة عقلية نشطة تسعى للبحث عن عالقات لوجستية 

وهزيمتها، ولكن سعى املتمردون إىل التغلب عليها طفيلية، ليس فقط مع قوات العدو التقليدية التي ي

تأديب املتعاطفني مع الدولة من خالل عرب روابط نشطة مع أنشطة السوق السوداء املحلية، و أيضا

 املضيفة.

وهلذه األسباب، يكون عىل القوات التي ختوض عمليات مكافحة التمرد أن حتمي مجيع اإلمدادات 

ت أيضا بنشاط خطوط اتصاالهتا، وأن جتمع بشكل جاد الذخائر املحتملة. وجيب أن حتمي القوا

املتفجرة، وتتحكم فيها بإجيابية، مع الوصول إىل املواد املتحولة )التي قد حتول إىل سالح( والبحث 

 طرق لعزل املتمردين عن أنشطة السوق السوداء.عن  بنشاط

 

حدى حلظات التاريخ، سيقوم أفراد قواتنا بإطعام الالجئني املهجرين وإلباسهم، موفرين هلم املساعدة يف إ

اإلنسانية. ويف اللحظة التالية سيوقفون القتال بني قبيلتني متحاربتني. ليتولوا تنفيذ عمليات حفظ سالم. ويف 

يف نفس اليوم .. وسيجري يف ثالثة  وكل ذلك سيحدث -النهاية، سيقاتلون يف معركة فتاكة متوسطة الشدة

 .٠الثالثة القطاعاتحرب )أحياء( من املدينة. وهو ما نطلق عليه  قطاعات

 .٠٢٢٩اجلنرال تشارلز يس كروالك، مشاة البحرية األمريكية، 

، مهام أكثر تعقيدا . يف بيئة مكافحة التمرد، قد يكون من املحتمل أن تشارك وحدات الدعم اللوجيستي يف2-٨

من حيث حتى عن تلك املسامة بحرب القواطع أو األحياء الثالثة. فعمليات مكافحة التمرد ختتلف بدرجة كبرية 

الوحدات اللوجستية لتقديم دعم لوجستي تقليدي لعمليات قتالية فتاكة ومتوسطة الشدة، بينام  وجوب استعداد

 وجستية احلفاظ عىل ذلك الدعم إىل حني استقرارتدعم العمليات اإلنسانية. كام يمكن أن ُيطلب من الوحدات الل

 ، ومتكن املنظامت املدنية من القيام هبذه الواجبات.األحوال حمليا

                                                           

( ٠24 – ٠3٢(: )٠٢٢٩ديسمرب  ٠5)نيويورك:  5،  22تشارلز يس. كروالك، حرب القطاعات الثالثة: القتال يف املناطق احلرضية، خطب اليوم اهلامة  - ٠

 .٠٢٢٩أكتوبر  ٠0خطاب ألقي أمام نادي الصحافة الوطنية، 
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 وبذل. تتطلب بيئة مكافحة التمرد من أفراد اللوجستيات السعي إىل حتقيق الكفاءة يف التوزيع قدر اإلمكان، 5-٨

يف احلد من حتركات الذهاب واإلياب، ومن حركة التوزيع غري الرضورية. ويف الصورة املثالية،  اجلهدقصارى 

سواء عىل األرض أو عن  -املراكز السكانية  يزيد اللوجستيون إىل أقىص حد ممكن أساليب حتركهم التي تتجنب

خاصة يف عمليات مكافحة  وشبكات النقل املدنية املزدمحة. فهذه املامرسات تكون ذات أمهية -طريق اجلو

التمرد. وهي حتسن من األمن اللوجستي، وترسع من تقديم اخلدمات، وتقلل من اآلثار العكسية والضغط عىل 

 السكان املحليني.

ون يبدأ. بسبب املتطلبات املتنوعة، يظل أفراد اللوجستيات منخرطني منذ بداية عملية التخطيط. فهم 2-٨

إلمكان. وبسبب املتطلبات اللوجستية املُعقدة واألحوال التي جتري يف ظلها قدر ا املفصل مبكراالتخطيط 

 عمليات مكافحة التمرد، جيب عىل القادة ضامن اإلعداد اللوجستي املتأين ملنطقة العمليات.

o اإلعداد اللوجستي ملنطقة العمليات يف مكافحة التمرد 

مرسح د اللوجستي اخلاص بمكافحة التمرد يف . اإلعداد اللوجستي ملنطقة العمليات، يرتبط باإلعدا٩-٨

تناقش اإلعداد اللوجستي ملرسح العمليات(.  5٩ -5حتى  32 -5، الفقرات من 0 -2. )دليل امليدانالعمليات

اللوجستية املدنية، ولألصول االقتصادية، عىل  ويف عمليات مكافحة التمرد حتصل التحليالت التفصيلية لألعامل

األصول من املحتمل أن تدعم املتمردين فضال عن تطوير وإدامة قوات أمن الدولة املضيفة، أمهية كبرية. فهذه 

واستعادة اخلدمات األساسية األخرى. وتتضمن بعض األمثلة عىل املعلومات الرضورية الالزمة للتخطيط 

 اللوجستي ملكافحة التمرد، ما ييل:

  دية للدولة املضيفة، باعتبارها مصدرا لإلمداد لتطوير حتليل املوارد اللوجستية احلالية لدى القوة التقلي

 نشاط املتمردين بالسوق السوداء. إمكانيةقوات أمن الدولة املضيفة، وكذلك 

  .تأثريات املتطلبات الناشئة عن العمليات القتالية والتدمري املصاحب هلا 

   املضيفة.لدولة باة التجار عىل خطوط متعدد اجلنسياتتأثريات متطلبات التوزيع 

  .)القاعدة االقتصادية للدولة املضيفة )كالصناعة، واإلنتاج، والزراعة 

   ،اخلطوط التجارية للدولة املضيفة )مثل طرق اإلمداد الرئيسية، واملدن الصناعية، واملدن التقنية

 وخطوط األنابيب، وخطوط السكك احلديدية، واملطارات، واملوانئ(.
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  فة، ونظم املرافق، والصحة، والنقل، والنظم القانونية والقضائية.األشغال العامة للدولة املضي 

  .متطلبات املدنيني املهجرين احلالية واملتوقعة 

 

o  حتليل القدرات اللوجستية للمتمردين 

بقدر كبري  ما فيها من ثغرات. يف عمليات مكافحة التمرد، حيظى حتليل القدرات اللوجستية للمتمردين و٨ -٨

التحليل العكيس )نظم تشغيل  سابقامن األمهية. فيقوم أفراد اللوجستيات واالستخبارات بام كان يطلق عليه 

ساحة املعركة(. وال هيدف هذا التحليل فقط إىل حتديد القدرات اللوجستية للعدو وخطوط اتصاالته، ولكنه يقيم 

للمواد  كام يتضمن التحليل الفعال تقييامات املتمردين. مدى مالئمة مصادر التوريد لتطوير وإدامة قو أيضا

املوجودة بالسوق السوداء، بام يف ذلك البضائع التي متكن املتمردون من استنقاذها، ويمكن أن يستخدموها يف 

 تصنيع املعدات.

 الدعم اللوجستي للخطوط املنطقية للعمليات 

املنطقية للعمليات، فإن الدعم اللوجستي أثناء  . بالرغم من أن اللوجستيون يدعمون مجيع اخلطوط٢-٨ 

 مكافحة التمرد يركز عىل اخلطوط  التالية املنطقية للعمليات:

  .تنفيذ العمليات القتالية/عمليات األمن املدين 

  .تدريب وتوظيف قوات أمن الدولة املضيفة 

  .إقامة أو استعادة اخلدمات األساسية 

  .دعم تطوير حكومة أفضل 

  مية االقتصادية.دعم التن 

 

o  األمن املديندعم العمليات القتالية/عمليات 

. إن معظم اللوجستيني وغري اللوجستيني عىل دراية باخلط املنطقي للعمليات القتالية/عمليات األمن ٠0-٨

 والوفاءاملدين، إال أن الدور األسمى للوحدات اللوجستية يتمثل يف دعم اجلنود ومشاة البحرية عىل انجاز املهمة 
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. وال جيب أن يقلل استخدام الوحدات ٠)من القانون األمريكي(وفقا للبند العارش األخرى ولياتسئبامل

نظام اللوجستي عىل دعم الاللوجستية يف تعزيز الربامج املدنية التي تدعم اخلطوط املنطقية للعمليات، من قدرات 

 القتالية.القوات املسلحة املشرتكة املنخرطة يف العمليات 

o الدعم من وإىل قواعد التشغيل 

 مكافحة التمرد  انطالقا من القواعد )انظريف نجاز الدعم اللوجستي للعمليات القتالية جيري إما  غالبا .٠٠-٨

(. فقواعد 05 -3نظر دليل امليدان ( أو قواعد التشغيل األمامية )اهـوحتى  ، الفقرات من هـ٢0 -3دليل امليدان 

منها التخطيط واإلعداد للعمليات.  انطالقا جيرينسبيا وحدات مسلحة مشرتكة يف مواقع آمنة التشغيل توفر 

 تجاورة.املتمرد غري الونتيجة لذلك، تأخذ تلك القواعد أمهية جديدة يف العمليات املنفذة ببيئة مكافحة 

o اعتبارات حتديد أماكن قواعد التشغيل 

اختيار موقع القاعدة يف غاية األمهية، ألسباب تتجاوز تقديم الدعم . يف عمليات مكافحة التمرد، يكون ٠4-٨

املثايل للعمليات القتالية. ففي ظل ظروف جغرافية معينة، مثل اجلبال الوعرة التي هبا القليل من املمرات أو 

ن األرض الصحراوية املقفرة، يساهم وضع قواعد عمليات آمنة حول أو بالقرب من خطوط اتصاالت املتمردي

يف حتسني قدرات قوات مكافحة التمرد عىل منعهم وإزعاجهم. أما يف املناطق احلرضية واألحراش، فقد يبطل 

املتمردون ميزات مثل ذلك املوقع عرب إعادة مد خطوط اتصاالهتم حول القاعدة. وقد حدث ذلك عندما 

 تنام.يف في هويش منهممر  حاولت القوات األمريكية منع إمدادات املتمردين يف

حساسيات وُماوف السكان املحليني. فقد  القاعدة األسباب األخرى للدراسة املتأنية ملواضع تتضمن. ٠3-٨

 تحلياة اليومية للسكان، ويتبع ذلك حدوث تأثريااينجم عن سوء التقدير يف اختيار موضع القاعدة، إزعاج 

سلبية غري مقصودة ، حتى يف ظل  وجود نوايا إجيابية لقوات مكافحة التمرد. فيجب إقامة القواعد بحيث ال 

أو أن توحي باحتالل أجنبٍي طويل األجل. وباملثل، جيب جتنب  يف املنطقة رضوريالقاء غري البصورة ب تعكس

ها القوات األجنبية يف ظل معاناة مواطني األوضاع اللوجستية التي تعرض صورة غري الئقة عن حياة رغيدة تعيش

                                                           

 رتجم(.البند العارش حيدد دور القوات املسلحة يف قانون الواليات املتحدة )امل - ٠
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الدولة املضيفة من الفقر. إن مثل تلك األوضاع تقوض رسالة ومهمة مكافحة التمرد. ويمكن لدعاية املتمردين 

أن حتول تلك الصور إىل أدلة عىل النوايا السيئة لقوات مكافحة التمرد. وبينام تأخذ تلك االعتبارات أمهية خاصة 

ات مكافحة التمرد، فإن أي منها ال يغطي عىل االهتامم األسايس بأن تكون قواعد التشغيل مؤمنة بالنسبة لعملي

 ويمكن الدفاع عنها.

. يتطلب اختيار وتطوير مواقع قاعدة التشغيل نظرا إضافيا واملوازنة مع عوامل أخرى. ففي عمليات ٠2-٨

اإلمداد  القائمة عىل أساس املامرساتج دقيق من مكافحة التمرد، جيب أن يقدم اللوجستيون الدعم من خالل مزي

(، وفق )نقطة اإلمداد تعبري يقصد به موقع جيري فيه نرش ووضع اخلدمات واملواد معينة يف حالأو نقطة اإلمداد 

(. ويمكن أن تتطور األوضاع برسعة املحددأساليب لوجستية تقوم عىل التوزيع أو توزيع الوحدة )يف الوقت 

زيد من التدهور يف األوضاع األمنية. ويف امللب استجابات لوجستية مناسبة ورسيعة من أجل منع خاطفة مما يتط

( غري رسيعة بالقدر املناسبظل الظروف اخلاصة بمكافحة التمرد، قد تكون املامرسات املطلوبة )يف الوقت 

، بينام تتم فاعلية وأفضل توقيتامناسبة و)يف حالة معينة( أكثر  حتياطيةاال القدراتالكايف، وقد يكون استخدام 

املحافظة عىل املوارد. إن تشبيه ذلك بمكافحة احلرائق يوضح تلك املعضلة اخلاصة باألعامل اللوجستية يف 

رطل،  5مخاد احلريق الصغري يف مقالة عىل املوقد بسهولة عرب استخدام مطفأة صغرية زنة يمكن إمكافحة التمرد. ف

عدم وجود  تلك املطفأة يف الوقت املناسب إلمخاد احلريق، فإن نصف املنزل قد حيرتق قبل وصول  ولكن يف حال

مخاد احلريق سيتطلب شاحنات وخراطيم وآالف اجلالونات من املياه، كام سيحتاج املطافئ. ومن ثم فإن إرجال 

تيون الذين يدعمون عمليات مكافحة املنزل أيضا إىل مواد بناء ووقت الستعادة حالته السابقة. فالقادة واللوجس

رطل بالنسبة لقوات مكافحة التمرد، وحينئذ  5عادل مطفأة حريق زنة ت التمرد، جيب أن حيددوا بدقة املواد التي

 أن املواد متاحة يف أكثر األماكن مالئمة. منيكون عىل اللوجستيني التأكد 

ي تعتمد عىل التوزيع وتلك التي تعتمد عىل اإلمداد، . إن هذا التوازن املدروس بعناية بني األساليب الت٠5-٨

يدعم هدف احلد من حجم قواعد التشغيل، وعند اللزوم، يمكن للجنود وقوات مشاة البحرية نقل القواعد 

 للسكان املحليني. القواعد أيضا أقل تطفال وإزعاجااألصغر بسهولة أكرب، كام تكون مثل تلك 

 وقعها. وإذا توقع املخططون نشاطاالغرض من قاعدة التشغيل عند اختيار م. جيب عىل املخططني مراعاة ٠2-٨

، فعليهم االنتباه الشديد لنقاط الدخول واخلروج، فمن الناحية املثالية جيب أن توجد أكثر من موسعالوجستيا 
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وبقدر  إنشاء نقاط حتكم ومرافق للتحكم يف الدخول (.٠02 -5نقطة للدخول واخلروج. )يناقش دليل امليدان

اإلمكان، فوجود نقطة سيطرة واحدة عىل األقل جيب أال يتطلب مرور القوافل يف املناطق اآلهلة بالسكان. 

دد مكاهنا، باإلضافة إىل أن وجود نقطة دخول واحدة عىل األقل يتطلب ساحة لتجمع القوافل، وجيب أن حُي 

 بحيث ُيتجنب عبور القاعدة من أجل التجمع هبا.

بيعة غري املتصلة لعمليات مكافحة التمرد، يطور اللوجستيون شبكة خطوط اتصاالت، وطرق نظرا للط -٠٩-٨

. فعرب مزيتانشبكة خطوط االتصاالت بني القواعد لإمداد رئيسية بني قواعد التشغيل والقواعد اللوجستية. و

مليات عىل السكان. كام اللوجستية، حتد  شبكة خطوط االتصاالت من اآلثار التطفلية هلذه الع تشتيت العمليات

، مع احلد من آثار أي إعاقة ألحد خطوط متاسكاوفرة يف إمكانيات التوزيع مما جيعل النظام أكثر  أيضاأهنا تؤمن 

أكثر ملالحظة السكان ومجع  فرصااالتصاالت. وإضافة إىل ذلك، توفر املزيد من طرق االتصاالت األرضية 

ت مكافحة التمرد، جيب عىل املخططني حتديد خطوط اتصاالت متعددة املعلومات منهم. وحيثام أمكن يف عمليا

 بني القواعد.

o احلامية 

، عمد املتمردون فتارخييا. تأخذ محاية النشاطات اللوجستية أمهية أكرب أثناء عمليات مكافحة التمرد. ٠٨-٨

ومثلت  ضعيفاللبحث املتعمد عن الوحدات اللوجستية واالشتباك معها، خاصة تلك التي كان الدفاع عنها 

أهدافا سهلة هلم. ويوجد احتياج يف عمليات مكافحة التمرد إىل عاملة كثيفة ذات طبيعة منترشة. وال يمكن أن 

كة سوف تكون متاحة للمساعدة يف محايتهم. وهلذا تفرتض الوحدات اللوجستية أن وحدات األسلحة املشرت

أكرب يف الدفاع عن القواعد وخطوط االتصاالت، وجيب عليها كذلك  دوراالسبب، تلعب الوحدات اللوجستية 

كانوا من املدنيني العاملني بوزارة أولية محاية املدنيني القائمني عىل تعزيز الدعم اللوجستي، سواء تتحمل مسئأن 

 مريكية أو املتعاقدين معها من العاملني يف مناطق العمليات.الدفاع األ

 ٠فيتنام: مالقاة العدو وأمن القوافل

مجهورية فيتنام. نقطة حتول لوحدات جمموعة النقل الثامنة واألربعني املتمركزة يف  ٠٢2٨لقد مثل عام 

                                                           

 .٠55 - ٠52(، ٠٢٨٢جون هاي، دراسات فيتنام: حتديث التكتيكات واملعدات احلربية )واشنطن دي يس: وزارة اجليش،  - ٠
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 كو يشإقليم املجموعة بنقل اإلمدادات إىل فرقة املشاة اخلامسة والعرشين العاملة يف  ُكَلّفتقد ف

الفيتنامي. ويف شهر أغسطس نصب جيش فيتنام الشاملية ووحدات الفيتكونج كمينا لقافلة إمدادات 

ُكلف  ول عن تطهري ذلك اجلزء من طريق اإلمداد الرئييس، قدجموعة. وكان لواء املناورة املسئمن امل

مؤخرا بمهام أخرى. وانترشت وحداته وقلت كثافتها. واختار املهامجون جيدا اللحظة املناسبة 

سناد الناري غري املبارش. وإضافة إىل اإلللهجوم. وسادت رياح موسمية، وكان املوقع خارج مرمى 

 ثل تلك اهلجامت.الرد عىل ما املناط هبذلك كانت اإلمدادات متجهة إىل الوحدة 

ملساعدة القافلة  UH-1Cطائرتا هليكوبرت مسلحتان من طراز  أوالويف ظروف جوية َخطِرة، وصلت  

حارصة، ومن اجلو شاهد الطيارون جنود العدو وهم يفرغون اإلمدادات من املركبات األمريكية إىل امل

قوة نجدة شاحنات ُمبأة بني األشجار املحيطة بالطريق. وبعد مرور حوايل ثالث ساعات وصلت أول 

عىل األرض، وهي قوة كان لدهيا بالكاد ما يكفي من إمكانيات ملواصلة احلد األدنى من الدفاع عام تبقى 

يف القافلة من أفراد وعتاد. ويف النهاية، وبعد مرور سبع ساعات، وصلت قوة مدرعة أمريكية وأجربت 

 ب.املهامجني عىل االنسحا

رس اثنان. ودفع هذا احلدث املجموعة الثامنة واألربعني، اُ ني، ولقد ُقتل ثالثة جنود، وُجرح مخسة وأربع

. فبدأت الوحدتان يف عقد اجتامعات لوفرقة املشاة اخلامسة والعرشين ملراجعة تكتيكات القواف

راس أمن يف كل ح عِض فوُ ددت قواعد االنضباط املنظمة للجنود. للتخطيط التفصييل للقوافل، وُج 

بت رشاشات إم  من قوة هياكل مركبة، وزيد عىل كل مركبة  20املركبات بألواح من الصلب، وُركِّ

وليات بني عالقات القيادة والدعم واملسئيمكن أن ُتركَّب عليها. أما التحسني األكرب فكان توضيح 

املجموعة الثامنة واألربعني وفرقة املشاة اخلامسة والعرشين. وتضمن ذلك نرش إجراءات عمل 

وافل. وعند وضع تلك املامرسات اجلديدة موضع التنفيذ، رسعان ما كانت مشرتكة ومستديمة للق

لكامئن القوافل هنايات ُمتلفة، فقد أدى التغيري يف التفكري بخصوص مشكلة لوجستية إىل حتويل 

 عمليات القوافل من نشاطات دفاعية ضعيفة إىل فرص قيمة لالشتباك مع املتمردين بشكل هجومي.
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o  اللوجستية القتاليةالقوافل 

. خالل عمليات مكافحة التمرد، تصبح كل حزمة لوجستية أو عملية إعادة متوين، كأهنا عملية قتالية، أو ٠٢-٨

قافلة لوجستية قتالية. ويرى املتمردون يف اهلجامت عىل عمليات إعادة التموين مصدرا حمتمال للدعاية 

وهلذا السبب جيب أن تقدم القوافل اللوجستية القتالية صورة  الدراماتيكية، وكذلك مصدرا لإلمدادات والعتاد.

) لينة وسهلة املضغ(. وتظهر القوافل اللوجستية  سهال لن تكون هدفا ( تشري إىل أهناومليئة بالشوكحازمة )صلبة 

الظروف،  القتالية قوهتا القتالية املتاحة بأقىص درجة ممكنة، مثلام تفعل أي قافلة أو دورية أخرى. ويف ظل تلك

إعدادا استخباريا مفصال مليدان  -أو أي ممن يشاركون يف عمليات إعادة التموين -جتري الوحدات اللوجستية 

االستخبارات واملراقبة واالستطالع التي  مواردعد خطة للدعم النرياين. وحتدد هذه الوحدات أيضا املعركة، كام تُ 

اللوجستية القتالية العمل عىل مجع املعلومات، واإلبالغ  قوافليمكن استخدامها، وباإلضافة إىل ذلك جيب عىل ال

عن أحوال الطرق، واإلسهام يف خطط مجع املعلومات االستخبارية. وجيب عىل اللوجستيني تذكر أنه أثناء نقل 

ولكنه أيضا عرضة هلجامت املتمردين. ففي بيئة مكافحة التمرد،  ،ال يكون فقط غري قابل لالستخدام ، فإنهالعتاد

قد متد األعامل املتعلقة بالتوزيع يف الواقع، املتمردين بفرص أكثر الستهداف أنشطة إعادة التموين. وتنبع تلك 

كر أن الفرص من الفرتات الطويلة التي جيري خالهلا نقل العتاد عىل األرض. وباملثل جيب عىل اللوجستيني تذ

املتمردين يبحثون بشكل متواصل وبإرصار عن تدابري مضادة للتكييف مع األنشطة اللوجستية. فعىل سبيل 

املثال، كان تطوير وتزايد العبوات املتفجرة املرجتلة بمثابة رد عىل العقيدة األمريكية املتعلقة بالتوزيع. ونتيجة 

عنارص األسلحة املشرتكة لتنفيذ عمليات تطهري دورية لذلك، جيب أن تستعد املجموعات اهلندسية وغريها من 

للطريق، وجيب عىل اللوجستيني أن حيللوا األوضاع بعناية وأن ينفذوا االستعدادات القتالية الشاملة قبل الدفع 

 القتالية. بالقوافل اللوجستية

o معدات الوحدة يف مكافحة التمرد 

ما ُتنرش الوحدات اللوجستية ووحدات املساندة عند  وغالبا افحة التمرد برسعة كبرية،. تتغري عمليات مك40-٨

وصوهلا رفقة بعض املعدات غري املناسبة لالجتاهات العملياتية والتكتيكية السائدة. وتدفع هذه احلركة يف الغالب 

اللوجستيني إىل السعي للبحث عن إجراء تعديالت عىل املعدات واحلصول عىل أصناف جديدة. وهلذا السبب 
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فيد عمليات مكافحة التمرد بشكل خاص من برامج اإلمداد اجلديدة، مثل مبادرات التدخل الرسيع، ورشاء تست

السلع التجارية اجلاهزة من السوق. فهذه املقاربات تكون منطقية من قبل قوات مكافحة التمرد نظرا ألن 

د التجارية املتاحة، فضال عن ندرة إمكانيات املتمردين تأيت أيضا من استغالهلم اخلالق للتكنولوجيات واملوا

 املعوقات البريوقراطية لدهيم.

لإلمداد باملواد، فهي تتسلم  . تستفيد قوات مكافحة التمرد من استخدام املزيد من اإلجراءات االنسيابية4٠-٨

 مرئية. ختلق األوضاع الثقافية وظروف البيئة املحلية احتياجات غريكام يف حاجة إليه.  تكونعندما  حتتاجهما 

وغالبا ما تلبي اإلجراءات املبسطة هذه االحتياجات برسعة أكرب. ومن أمثلة متطلبات مكافحة التمرد التي يمكن 

 تلبيتها بواسطة تدبريها من األسواق:

  ( نظم املخاطبة العامة.)مثل مكربات الصوت 

  .أجهزة الرتمجة اللغوية 

  .األسلحة غري الفتاكة 

  .نظم مياه الرشب املحمولة 

  .مركبات نقل صاحلة ملختلف الطرق 

 . أمثلة ملبادرات التزود امليداين الرسيع: 44-٨

  .التدريع العلوي للمركبات املدولبة اخلفيفة 

  .حتسينات تدريع جسم املركبات 

  .كاشفات متطورة للمتفجرات 

  .أجهزة تشويش عىل أجهزة تفجري العبوات املرجتلة 

يوجد عيب حمتمل عند رشاء املعدات من السوق يتعلق بحزم دعم الصيانة. فقد تكون قطع الغيار غري . و43-٨

اخلربة أو  كافية أو من الصعب احلصول عليها يف مرسح العمليات. كام يفتقر العيد من املصنعني التجاريني إىل

 وغالبا رية والكميات الكبرية املطلوبة.نية التحتية الالزمة لدعم منتجاهتم من املعدات يف ظل الظروف العسكالب

عن أسواقهم املعتادة وقاعدة عمالئهم. وقد تكون  بعيدا غري معتادين عىل العمل يف بيئة معادية وقاسية يكونون ما

هناك حاجة إىل وقت للحصول عىل االحتياجات من قطع الغيار من خالل قنوات اإلمداد العادية، وكذلك عىل 
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وجيب عىل شرتاة من األسواق التجارية.  مرسح العمليات إلصالح وصيانة املعدات املاألفراد املدربني ب

اللوجستيني النظر يف اختاذ تدابري أخرى لضامن التشغيل املستمر هلذا النوع من املعدات اجلديدة واحليوية. وجيب 

ارية والتي يمكن أن توفر عليهم النظر يف إنشاء مستودعات للسلع منخفضة الكثافة املشرتاة من األسواق التج

. وتوفر تلك اإلجراءات ٠االستعداد التشغييل ألسطولاالستبدال من خالل إجراءات مُتاثل تلك املستخدمة 

دة وج، وتكون قطع الغيار التجارية موإلخالء املعدات املستبدلة إىل مواقع تسمح بإصالحها وصيانتها وقتال

 هبا.

. يف أثناء عمليات مكافحة التمرد، قد تضطر الوحدات إىل سحب معدات إضافية أو متخصصة إىل مرسح 42-٨

العمليات بصورة مؤقتة. ويف عمليات مكافحة التمرد طويلة األجل، قد جيب عىل القادة أن يعدوا دفاتر خاصة 

اعد يف أعامل الصيانة وحساب ن تلك اإلجراءات تسودة بمرسح العمليات، حيث إجاملنقوالت املوبتسجيل 

اإلضافات اخلاصة باملعدات القياسية التي تصدر بصورة دورية، وكذلك عىل املعدات املعدلة واملتخصصة. 

وداخل مرسح العمليات يمكن أن يتضمن التجهيز والتسليم معدات ومواد تم تدبريها من خالل القنوات 

رشاء من األسواق التجارية. وقد تقوم الوحدات بسحب العسكرية أو مبادرات التدخل الرسيع أو مصادر ال

غري املتعلقة بمكافحة وظيفة الوحدة األساسية معدات تكميلية أو معدات معدلة، بدرجة تزيد أو تقل بحسب 

د من املركبات العدي ذاتية احلركة جمهزة عادة بمدافع هاوتزر سبيل املثال قد تسحب وحدة مدفعيةالتمرد. فعىل 

متعددة األغراض، من أجل القيام بمهام أمنية. وقد ترتك هذه الوحدة العديد من  مدافع اهلاوتزر فيفة املدرعة اخل

يف موقعها األصيل. وعىل العكس، قد تكون وحدة من الرشطة العسكرية جمهزة جيدا للقيام بأنشطة أمنية، وقد 

البنود األخرى التي قد تكون تضطر فقط إىل سحب بعض القطع من أحدث املعدات املتخصصة. ومن أمثلة 

  :قوات مكافحة التمرد يف حاجة إليها

  .السيارات املدرعة 

  .شاحنات النقل 

  .مركبات نقل صاحلة ملختلف الطرق 

  .أجهزة تشويش عىل أجهزة تفجري العبوات املرجتلة 

                                                           

ل كذلك مصطلح عسكري يقصد به كمية من العنارص أو املكونات الرئيسية للمعدات املرصح بتخزينها يف منشآت الواليات الفيدرالية األمريكية، ويشم - ٠

 دعم الصيانة وراء البحار لزيادة نطاق قدرة العتاد عىل االستجابة ملتطلبات التأهب )املرتجم(. أنشطة
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  .الدروع الواقية للجسد 

   من طراز( ُمعدات إزالة األلغام املتخصصةBuffaloes.) 

يمكن للوحدات التي جتري عمليات مكافحة التمرد أن تتوقع متطلبات صيانة ُمتلفة بعض اليشء عن . 45-٨

بمركباهتا تكون يف حاجة إىل خدمات  قطع مسافات كبرية جداتلك التي يف العمليات التقليدية. فالوحدات التي ت

، والنوابض( بصورة أرسع كثريا دماتصيانة يف أوقات متقاربة. واملجموعات املدرعة قد تستهلك )واقيات الص

وبالتايل قد حتتاج إىل تغيريها بشكل أرسع مما يف العمليات التقليدية. ويمكن أن جترب مهام مكافحة التمرد وبعد 

مسافة الكثري من قواعد التشغيل، أقسام الصيانة عىل أداء دورات صيانة أعىل من املعدل الطبيعي، كام تشجع عىل 

 أكرب. توفري إمكانات ذاتية

o األمحال األساسية للوحدة واالقرتاب التشغييل 

العراق خاطر اجلنود وقوات مشاة البحرية القائمني  حرية. يف أماكن كالصومال ومدينة الصدر أثناء عملية 42-٨

بعمليات مكافحة التمرد باحتاملية فصلهم عن قواعدهم وقواعد التشغيل املتقدمة بسبب التغريات اجلوية، 

كام يمكن أن تتسبب تلك املواقف رسيعة التطور يف حرمان الوحدات من  املدنية. وأعامل العدو، واالحتجاجات

فرتات طويلة. فالوحدات التي تعمل بعيدا عن قواعد اإلسناد حتمل أقىص كمية من اإلمدادات إعادة التموين ل

عىل مركباهتا. وباإلضافة إىل  -وبطاريات املعدات ،املياه، والطعام، والذخرية، واإلسعافات األولية -األساسية

األسلحة  يف رية )خاصةذلك يمكن أن تستهلك بعض عمليات مكافحة التمرد كميات كبرية ومدهشة من الذخ

اللوجستيون الذين يدعمون تلك العمليات  ويضبطالصغرية( بسبب األعامل الدفاعية واهلجومية املشرتكة. 

مستويات التخزين بالنسبة لألمحال األساسية للوحدة والسلع األخرى اخلاصة باإلدامة. وباملقابل يكون عىل 

ري يف كيفية إعداد مركباهتم الداعمة كمنصات إمداد لتلبية تلك اللوجستيني والوحدات الداعمة هلم إعادة التفك

االحتياجات اخلاصة بمكافحة التمرد، وعىل السلطات املختصة تفعيل احللول الناجحة. فهذه العملية تؤكد 

 التوازن عرب التشكيالت لضامن األمان ولدعم التخطيط للتوظيف الفعال.

اخلاصة هبم، جيب عىل القادة واللوجستيني التخطيط ملناطق ختزين  . عند تطوير متطلبات قاعدة التشغيل4٩-٨

الذخرية واملتفجرات. ويف الوضع املثايل، تتسلم الوحدات الذخرية واملتفجرات مع الوضع يف االعتبار أنه سيمر 
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ي ن الوحدات حتمل فقط احلمل األسايس. فينبغي تنظيم الباقإبعض الوقت قبل إتاحة إعادة التموين. وحيث 

 بشكل مناسب.

o التوزيع اجلوي 

. خالل عمليات مكافحة التمرد، جيب عىل اللوجستيني التوسع ألقىص درجة يف التموين اجلوي داخل 4٨-٨

مرسح العمليات، فذلك يقلل من تعرض أنشطة إعادة التموين للهجامت األرضية من قبل املتمردين، كام يقلل 

ويقلل من احتاملية  ،التابعة لقوات مكافحة التمرد عىل الطرق العامة ألنشطة اللوجستيةأيضا من اآلثار السلبية ل

السكان. ويشمل اختيار موقع القواعد وقواعد التشغيل األمامية تقييم إمكانيات الدعم بالطائرات، كام  تنفري

بواسطة  تأخذ عملية انتقاء املوقع يف االعتبار التوسع إىل أقىص درجة يف اخليارات املمكنة لإلمداد اجلوي

األرض. وباإلضافة إىل ذلك حتتاج القواعد التي  عىلالطائرات العادية والعمودية، واإلسقاط اجلوي، واهلبوط 

دليل يناقش لدهيا إمكانيات طبية )املستوى الثاين أو أعىل( إىل مهبط للطائرات العمودية بجانب املنطقة الطبية. )

 ، مستويات الرعاية الطبية(.42 - ٠٢، البند ٠٠٩ -ة البحرية ص، والقيادة الطبي2 -4، الفقرة 04 -2امليدان 

 ٠اإلمداد اجلوي يف العراق: زيادة إمكانات مكافحة التمرد

، كان جيري متوين كتيبتني من مشاة البحرية مع وحداهتام 4002ملدة تقارب اخلمسة أشهر يف عام 

من الطائرات العادية  اإلسقاط اجلويالتي تعمل يف مناطق نائية من العراق، بواسطة قة امللح

وحتى ذلك الوقت كان إسقاط األمحال من الطائرات العمودية قد أوقف منذ منتصف  والعمودية.

التسعينيات بسبب مصاعب تقنية شكلت ُماطر غري مقبولة وقت السلم. وقد جعل اإليقاع الرسيع 

 إلمداد األريض للوصول إىل املناطقبالعراق مع التحديات اخلطرية يف استخدام أساليب الألحداث 

 الظروف مالئمة إلعادة النظر يف احتامالت استخدام اإلسقاط اجلوي من الطائرات العمودية. النائية

أدى التحليل املتأين للتحديات السابقة إىل إيضاح إجراءات الطريان أثناء عمليات اإلسقاط، وعالوة 

إسقاط احلزم باملظالت مع إجراء بعض الضبط عىل ذلك جعل التقدم التكنولوجي من املمكن 

لالجتاهات عقب اإلسقاط من الطائرة. وقد أدت تلك اإلمكانية اجلديدة إىل زيادة دقة وفائدة اإلسقاط 

                                                           

 (. 4005، املوضوع: عمليات النقل اجلوي" )مارس 4-٠عملية حترير العراق  –مركز مشاة البحرية للدروس املستفادة، "تقرير املراقبة األويل  - ٠
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بالطائرات العمودية بدرجة كبرية. كام أدت تلك اإلجراءات املحسنة إىل استبدال القوافل اخلطرية 

 ية أرسع وأكثر أمنا تغطي ثالثة أرباع املسافة األرضية.املتحركة ملدة تسع ساعات بطلعات جو

إلمدادات بواسطة اإلسقاط طن من ا ٠03وخالل تلك الفرتة، تلقت قوات مشاة البحرية أكثر من 

قد ُوِجد لألسلوب اللوجستي الذي سبق التخيل عنه باعتباره غري صالح للعمل فائدة جديدة اجلوي. و

 بالتوازي مع معاجلة املتخصصني ألوجه القصور التكنولوجي. عندما تغريت الظروف التشغيلية،

ومع احلاجة إليصال الكثري من اإلمدادات إىل مواقع متنوعة عىل وجه الرسعة، اكتشفت قوات 

ن بشكل كبري من وضعها اللوجستي يف  مكافحة التمرد أن إقرار إجراءات إمداد جوي متنوعة قد َحسَّ

 اإلجراءات من ُماطر املواجهة السلبية مع السكان واملتمردين. ظل الظروف الصعبة، كام حدت تلك

 

o دعم تدريب وتوظيف قوات أمن الدولة املضيفة 

. إن تدريب وتوظيف قوات أمن الدولة املضيفة ُيعد أحد أكثر اخلطوط املنطقية للعمليات أمهية بالنسبة 4٢-٨

للقوات األمريكية املشاركة يف عمليات مكافحة التمرد. وتسهم ُمتلف نشاطات الدعم والتدريب يف إصالح 

ويف العادة يقع تطوير قوات أمن قطاع األمن. ويمكن أن يضم كل نشاط بصفة أساسية لوجستيني عسكريني. 

الدولة املضيفة وإدامة تدريبها حتت رعاية الوكاالت غري التابعة لوزارة الدفاع األمريكية. وتشمل تلك الوكاالت 

مثل يوزارة اخلارجية، ووزارة العدل أو بعثات األمم املتحدة. إن تطوير ودعم القوات العسكرية للدولة املضيفة 

حة التمرد التي جيب عىل اللوجستيني االستعداد لدعمها، من التخطيط عىل املستوى أحد مهام قوات مكاف

االسرتاتيجي إىل التطبيق العميل عىل األرض. )الفصل السادس يغطي دعم قوات أمن الدولة املضيفة بمزيد من 

 التفصيل(.

، ضمن مهام الوحدات اء قوات أمن الدولة املضيفة أساس. يمكن أن تقع بعض املهام املطلوبة إلنشا30-٨

اللوجستية العسكرية إىل أن تبدأ برامج الوكاالت احلكومية األخرى، أو أن جيري التعاقد عىل الدعم اللوجستي أو 

أن تبدأ املنظامت اللوجستية للدولة املضيفة يف العمل. وتتضمن األمثلة ملهام دعم قوات أمن الدولة املضيفة، ما 

 ييل:
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  للدعم، من أجل جتنيد واستقبال وتدريب  آمنة تشغيل أو إقامة مواقع أخرىتوفري مساحة لقاعدة ال

 قوات أمن الدولة املضيفة.

   تقديم الدعم اللوجستي األسايس لتشكيل قوات أمن الدولة املضيفة، ويمكن أن يتضمن التزويد

 باملعدات، والتسليح، والتغذية، واإليواء، والتزود بالوقود، وتقديم الدعم الطبي.

  .لة حديثا ضمن قوات أمن الدولة املضيفة  تقديم تدريب لوجستي للهيئات اللوجستية املُشكَّ

 

o  جتهيز وإدامة قوات أمن الدولة املضيفة باملعدات 

. يمكن للوجستيني أن يتوقعوا تقديمهم للمساعدة يف تطوير خطط وبرامج إدامة قوات أمن الدولة 3٠-٨

املعدات املختارة لقدرات الدولة املضيفة، وقابليتها لإلدامة. كام جيب أن مة مالءاملضيفة. وجيب عليهم ضامن 

بام يف ذلك امليزانية والقدرات التكنولوجية. ويف  الدولة املضيفة تندرج برامج املعدات والدعم ضمن موارد

حمليا مفضلة عىل العديد من احلاالت تكون املعدات اجليدة ذات املواصفات املطابقة للمعايري والقابلة لإلدامة 

تلك التي تكون ذات تكنولوجيا عالية، وحتتاج إىل مساعدة أجنبية رضورية للصيانة طويلة األجل. ويمكن 

 تكنولوجية ممكنة. مزايا تبطل أيللمعدات األجنبية عالية التكنولوجيا أن تزود حركة التمرد بنقطة دعاية هامة قد 

عملية إنشاء قوات أمن الدولة املضيفة يف حتديد مصادر املواد املصاعب املعرتف هبا يف  إحدى تتمثل. 34-٨

بتطوير خطط لتزويد الدولة املضيفة باملعدات من  ما يقوم الرشكاء متعددي اجلنسيات وغالباواملعدات املناسبة، 

عدة دول ووكاالت مانحة. وقد حيتاج اللوجستيون إىل التعرف عىل قدرات هذه الوكاالت، وأنظمة اإلمداد 

 الصيانة اخلاصة بالدول الامنحة، عىل الرغم من أن حزم الدعم قد ال جيري تضمينها يف املنح.و

o لوجستيات قوات أمن الدولة املضيفة 

. حيتاج اللوجستيون املشاركون يف تدريب األطقم اللوجستية التي تعمل عىل دعم قوات أمن الدولة 33-٨

جزء من املشكلة مع الثقافات العسكرية ويتمثل اخلاصة.  املضيفة، إىل أن يكونوا عىل وعي ببعض التحديات

السائد من الفساد والكسب غري املرشوع املناخ الفاسدة السابقة واملتأصلة يف الكثري من الدول غري املستقرة يف 

ق حماوالت تقديم خدمات دعم فعالة. وجيب أن يتوقع اللوجستيون الذين جيرون هذا يعيالذي يمكن أن 

ن يقوموا بالتأكيد املتكرر عىل الفوائد طويلة األجل لتنظيم اإلمداد واملساءلة عن العتاد. كام جيب عىل التدريب، أ
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كيفية تأثري تلك املامرسات عىل أمن وتنمية الدولة املضيفة. وهلذا السبب جيب الرتكيز  مند التأكاللوجستيني أيضًا 

اللوجستيون السوق السوداء للتحقق من املعدات العسكرية  يراقبعىل إجراءات جرد املخازن. وجيب أن 

ب عىل املساءلة. ومن بني مجيع اإلمكانيات، قد تستغرق راإلجراءات اللوجستية، والتد فاعليةاملرسوقة، وتقييم 

تلك الوظائف تزخر بالتعقيد املتأصل فيها، الدولة املضيفة. فالوظائف اللوجستية أطول وقت لتطوير قوات 

لتعمل بشكل مستقل عن الدعم  املضيفة وقتا طويالحديات الثقافية الكامنة. لذلك قد تأخذ قوات الدولة وبالت

 أ ٠-٠4م، وتنظيم اجليش  5٠05يناقش توجيه وزارة الدفاع رقم ). األمريكي أو املتعدد اجلنسيات اللوجستي

 (.مراقبة االستخدام النهائي متطلبات التحكم واملساءلة عن املمتلكات املنقولة إىل الدولة املضيفة

ه واستخدامه لدعم قوات أمن الدولة املضيفة متى جيري رشاؤ. إن العتاد املنتج يف الدولة املضيفة جيب أن 32-٨

أمكنه تلبية متطلبات تلك القوات، وكان متاحا وصاحلا بدرجة معقولة. فهذا اإلجراء يساعد عىل حتفيز القاعدة 

فة، ويعزز توجهها لالكتفاء الذايت. كام أنه يقوي الرسالة السياسية اهلامة بأن قوات أمن االقتصادية للدولة املضي

الدولة املضيفة هي قوات من الشعب وليست عميلة لقوى أجنبية. وعند تعزيز تلك املامرسات، قد جيد 

، املتاح حمليااد اللوجستيون أنفسهم خارج املجال العادي لواجباهتم عندما يقومون بتقييم مدى مناسبة العت

والنصح بكيفية جعل مثل تلك املواد مناسبة لالكتفاء الذايت. فأهم درس يمكن أن يلقنه اللوجستيون لقوات أمن 

كيف تفكر يف مشكلة ولكن  ما جيب القيام بهالدولة املضيفة ومن يدعموهنم هو أن املسألة اهلامة ليست 

 األمنية. بالفاعليةوعالقة ذلك  اإلدامة

 ٠بناء القوة العسكرية: إخفاق اإلدامة

، كان هناك ضغط عىل قوات الواليات املتحدة األمريكية يف فيتنام من أجل تسليم احلرب ٠٢2٢يف عام 

للدولة املضيفة يف عملية تعرف اآلن بفتنمة احلرب. وحيث أن الواليات املتحدة كانت تساعد قوات 

زهتا باألسلحة احلديثة الصغرية، واالتصاالت احلديثة فيتنام اجلنوبية، فقد سلحت تلك القوات وجه

ومعدات النقل احلديثة.  وُانتجت تلك املعدات، وأديمت من قبل القاعدة الصناعية األمريكية. وقد 

كانت تلك املعدات احلديثة يف حاجة إىل أعامل صيانة متطورة بنفس الدرجة، وكذا إىل نظام إمداد 

                                                           

ين، )واشنطن دي �خو �فان�دونج  �؛ 4٠٨-4٠٩(، ص �٠٢٢٠حرب: اللوجستيات يف الرصاع املسلح )نيويورك: برايس،جوليان تومبسون، قوام احلياة لل - ٠

 (.٠٢٨0يس: مركز التاريخ العسكري للجيش األمريكي، 
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حافظة عىل تلك املعدات احلديثة وصيانتها تشكل بالنسبة للفيتناميني متطور لصيانتها. وقد كانت امل

، رغم تدريب عدة آالف من الفيتناميني اجلنوبيني عىل إجراءات اإلمداد وثقافيا اقتصاديا حتديااجلنوبيني 

والصيانة األمريكية. وباختصار، مل تكن الطريقة األمريكية يف احلرب مستدامة حمليا، وتعارضت مع 

عىل الزراعة  الفيتنامي القائم أساسا قافة الامدية والقدرات االقتصادية الفيتنامية. ومل يتمكن االقتصادالث

من استيعاب املعدات ذات التكنولوجيا املتقدمة، والنظم القائمة عىل استخدام الكمبيوتر التي أقامتها 

مصطنعا يف جنوب فيتنام كان  قوات الواليات املتحدة واملقاولون. وبالتايل، فإن التحول العسكري

. وكان العديد من الفيتناميني اجلنوبيني املشاركني يف تشغيل نظم اإلدامة، لدهيم إيامن ضعيف وسطحيا

بتلك النظم. وهذه السلوكيات شجعت عىل سوء اإلدارة، واسترشاء الفساد. وبعد مغادرة القوات 

ب اللوجستية للقوات الفيتنامية اجلنوبية األمريكية وانتهاء معظم الدعم األمريكي، سامهت العيو

 . ٠٢٩5املفرتض أهنا قوات حديثة، يف تفككها الرسيع عندما تقدم الفيتناميون الشامليون يف عام 

 

o الدعم إلنشاء أو استعادة اخلدمات األساسية 

الواليات املتحدة . طبقا للعقيدة اللوجستية العسكرية األمريكية احلالية، ال يوجد أي بند ملزم لقوات 35-٨

ا املوقف العقائدي ال ذباملشاركة بشكل حرصي أو حاسم يف توفري اخلدمات األساسية للسكان. ومع ذلك، فه

يمنع الوحدات من تطبيق املهارات واخلربات للمساعدة يف تقييم االحتياجات اخلدمية األساسية للدولة املضيفة. 

جستية أو غريها من الوحدات يف تلبية احلاجات العاجلة حيثام وعرب تلك التقييامت قد ُتستخدم الوحدات اللو

أمكن ذلك، وطبقا لغرض القائد. كام يمكن أيضا هلذه الوحدات أن تساعد يف تسليم الوظائف اخلدمية األساسية 

 ضيفة، واملنظامت املدنية األخرى.للوكاالت األمريكية املناسبة، ووكاالت الدولة امل

o األساسية تقييم متطلبات اخلدمات 

. جيب أن يوفر اإلعداد اللوجستي ملرسح العمليات، والتقييم التفصييل للمسائل املتعلقة بمكافحة التمرد، 32-٨

(. كام ٩ -٨رؤية جيدة للوجستيني إلمكانات الدولة املضيفة، ومتطلباهتا، وأوجه القصور لدهيا. )انظر الفقرة 

ون املدنية للمنطقة، فيمكن للوجستيني مة من تقييامت الشئاملقد جيب دمج التقييم اللوجستي مع املعلومات
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حيدد املناطق  4 -٨ العاملني عن كثب مع األفرع األخرى أن يسامهوا يف إعداد تلك التقييامت للمنطقة. )اجلدول

 ون املدنية، ويمكن أن يساعد اللوجستيون يف تقييم تلك املناطق(.التي هتم الشئ

 املدنية املستخدمة من قبل اللوجستينيون ت الشئإمكانيا 4 -٨جدول 

 اإلمكانية الفرع اخلدمة

 

 الرشطة واملطافئ

 

القانون،  إنفاذتقييم إمكانيات الرشطة ) - الرشطة العسكرية

السيطرة عىل التجمهر، تنظيم املرور، 

أشكال اجلريمة، التحقيقات اجلنائية( 

 وعمليات احلجز والتهذيب.

إمكانات ومعدات مكافحة احلرائق. تقييم- رجل اإلطفاء العسكري  

 

 املياه

 

 

 تنقية املياه. التمويناإلمداد وول مسئ

ون األدوية الواقية وأخصائيو الشئ - اخلدمة الطبية

 الصحية.

 دعم شبكة املياه، واملرافق، وأعامل احلفر. - مهندس

 امليكانيكية.واملعدات إصالح املضخات  - العتاد

 

 الكهرباء

إصالح حمطات توليد الكهرباء، ومرافق  - مهندس

 الكهرباء، وأخصائيو اإلنشاءات.

 

 املدارس

 أخصائيو البناء الرأيس - مهندس

 التدريب والتعليم. الكل

 

 شبكة النقل

 

 

تقييم مرافق اخلطوط احلديدية،  - مهندس

واحلافالت، واملوانئ، والطرق، واجلسور. 

 وإمكانيات املطارات وحتديثاهتا.

تقييم استيعاب اخلطوط احلديدية،  - النقل
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 واحلافالت، والعبارات.

تقييم الصيانة امليكانيكية ملعدات تشغيل  - العتاد

 اخلطوط احلديدية، واحلافالت، والعبارات.

 تقييامت الطرق، وسيولة املرور. - الرشطة العسكرية

إمكانيات واحتياجات الرعاية تقييم  - اخلدمة الطبية والفرق الطبية. اخلدمات الطبية

 الصحية املحلية.

 

اخلدمات الصحية )القاممة 

 واملجاري(.

 

 

 

ون ية وأخصائيو الشئاألدوية الوقائ - اخلدمة الطبية

 الصحية.

 أخصائيو املياه - التمويناإلمداد وول مسئ

 

 مهندس

 

أخصائيو أعامل الرتبة، وتركيبات السباكة،  -

اخلرسانة، وإدارة وحتليالت الرتبة، وصب 

 أعامل الردم الصحي.

 عتادال

 

املركبات الثقيلة عىل عجل، إصالح  -

 املضخات، واإلصالح امليكانيكي.

 الطعاماإلمداد ب

 

 

 الفرق البيطرية

 

ومكافحة ناقالت مصدر وجودة الطعام،  -

 األمراض.

 

 تعبئة وتوزيع الطعام. - التمويناإلمداد وول مسئ

 الوقود

 

أخصائيو الوقود، واختبار اإلمدادات  - التمويناإلمداد وول مسئ

 املحلية بالوقود.
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 ون الامليةالشئ

 

حتديد متطلبات إعادة بناء املساءلة، وأمن  - التمويل

 الدولة املضيفة، واألموال املتحفظ عليها.

تقييم متطلبات الدعم الاميل واحتياجات  -

 أعامل البنوك والسيولة النقدية.

 

o  كسلعة متوينيةالوقت 

. قد حتدد الرسعة التي جيري هبا تنفيذ عمليات مكافحة التمرد مدى نجاحها، وما إذا كان السكان 3٩-٨

يؤيدوهنا. وهذا ينطبق بشكل خاص عىل العمليات التي تنطوي عىل استعادة اخلدمات األساسية. وجيب أن 

ساسية وبدء القوات يكافح املخططون للحصول عىل أصغر فجوة زمنية ممكنة بني تشخيصهم للخدمات األ

األمريكية جلهود اإلصالح. وللحفاظ عىل هذ الفجوة الزمنية صغرية قدر اإلمكان، وإدارة تطور التطلعات 

الشعبية، قد حتتاج الوحدات اللوجستية إىل البدء يف تقديم اخلدمات التصحيحية إىل أن تتمكن سلطات ووكاالت 

سبيل املثال، يمكن التفكري يف السكان كمريض حدث له  الدولة املضيفة من القيام بتلك الوظائف. فعىل

اضطراب بسبب صدمة التمرد. ويف عمليات مكافحة التمرد، قد حتتاج الوحدات اللوجستية والوحدات األخرى 

للعمل بشكل يامثل أول إسعاف طبي يظهر عىل الساحة، حيث يقوم املُسِعف بإجراء تقييامت أولية الحتياجات 

قدم له اإلسعافات األولية إلنقاذ حياته، ثم حييط املستشفى علام بام تتطلبه حالة املريض من تُ املريض، ومن ثم 

مستوى أعىل من العناية. فاملُسِعف الطبي وقوات مكافحة التمرد، يعمالن بصورة أفضل عندما يتمكنان بشكل 

 فوري من تشخيص وبدء العالج الذي حيافظ عىل احلياة.

أصعب يف التحديد دون وجود عالمات حيوية معيارية واضحة  العالجمرد، يكون ويف عمليات مكافحة الت

شهور. وهلذا السبب قد يكون كضغط الدم، و النبض، ودرجة احلرارة.  ومن املمكن أن يدوم فورا ألسابيع أو 

االستقرار يف عىل الوحدات اللوجستية بقوات مكافحة التمرد اختاذ ما يمكنها من إجراءات فورية لتحقيق  لزاما

يرسد بعض األمثلة عن كيفية استخدام قدرات  3 -٨اخلدمات األساسية، ومنع تدهور األوضاع. )اجلدول 

وإمكانيات الوحدات اللوجستية العسكرية لسد فجوة اخلدمات األساسية وتلبية متطلبات اخلدمات األساسية 

 والفورية(.
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o تسليم اخلدمات األساسية 

الوحيدون الذين  فجوة اخلدمات األساسية هم ممن سدواان، قد يكون اللوجستيون . يف كثري من األحي3٨-٨

احتياجات اخلدمات األساسية وأولوياهتا. وقد يظل اللوجستيون الذين قدموا تلك عن دقيقة لدهيم معلومات 

وجيب املعينة.  نظامت املدنيةاخلدمات يعملون بفاعلية خالل عملية التسليم إىل الوكاالت احلكومية األخرى وامل

أن تستمر مشاركتهم حتى تتمكن وكاالت الدولة املضيفة وأنشطتها من العمل وتلبية احتياجات اخلدمات 

األساسية. ويمكن أن يؤدي التسليم الضعيف إىل تزويد املتمردين بفرص دعائية، وأدلة عىل عدم صدق جهود 

 مكافحة التمرد.

إىل حكومة الدولة  األمريكية باستعادة ونقل اخلدمات األساسية. عندما تقوم قوات الواليات املتحدة 3٢-٨

بذلك تزيل أحد األسباب الرئيسية التي يستغلها املتمردون. وهذا العمل يساعد حكومة الدولة  املضيفة، فإهنا

املضيفة بدرجة كبرية يف نضاهلا من أجل الرشعية. ويتوقع القادة املختصون أن يشن املتمردون هجامت عىل 

إىل احلفاظ عىل قوة  اجلنسيات متعددة ، قد حتتاج األصول اللوجستية. ويف أثناء ذلك التسليماخلدمات املستعادة

رسائل املرسلة من قبل الضمن استمرارية اخلدمات، وهتمش األعامل املضادة، وترد فعل رسيع لوجستي، 

 املتمردين. 

o  داخليا  املهجرينوسائل النقل العام، وحركة السكان، والدعم املقدم إلعاشة

 والالجئني

ما تقع أنظمة النقل العام يف حالة من الفوىض. وقد يكون  الباالقومية أو التمرد، غ . يف ظل ظروف األزمة20-٨

ومية األخرى املرسوقة عىل قوات مكافحة التمرد استعادة احلافالت، والشاحنات، والسيارات، واملركبات احلك

بام يف ذلك املعدات العسكرية السابقة( وإعادهتا للعمل باخلدمة العامة. ويساعد هذا الفعل يف واملخربة )

تخفيف من املتطلبات امللحة لوسائل النقل العام، كام يبعث رسالة واضحة باستئناف السلطة احلكومية، ويمكن ال

أن يقلل بدرجة كبرية من كمية املعدات البديلة التي يتوجب عىل قوات مكافحة التمرد تدبريها. ويمكن 

عرب تأسيس إجراءات املساءلة وصوال  للوحدات اللوجستية واللوجستيون أن يتوقعوا املساعدة يف هذه العملية

 إىل تقييم احتياجات اإلصالح والصيانة  حتى تتمكن السلطات العامة أو احلكومية من استئناف هذه الواجبات.
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. غالبا ما خيلق التمرد جمموعات عديدة من األشخاص املرشدين داخليا والالجئني خالل وقت قصري. 2٠-٨

لوجستيا عاجال. ويعتمد املخططون عىل  مطلباويمكن أن يصبح االهتامم باحتياجات املرشدين داخليا والالجئني 

والالجئني، ودعم معييش  داخليا مجيع اخلدمات األساسية لتوفري مأوى آمن للطوارئ، وُميامت للمرشدين

ويف العادة تتوىل املنظامت غري احلكومية والوكاالت املدنية األخرى توفري ذلك (. )الطعام، والامء، والرعاية الطبية

والالجئني. ومع ذلك، قد متنع الظروف هذه الوكاالت من تقديم تلك اخلدمات عىل داخليا  الدعم للمرشدين

أنه يف عمليات مكافحة التمرد، قد يأخذ أمن النازحني داخليا والالجئني أمهية عسكرية وجه الرسعة. عالوة عىل 

ن إىل هتديدات املتمردين وجتنيدهم. ويمكن أن يساعد واملهجرو ناملصدومواألشخاص  يتعرضكبرية. فقد 

أنه بمجرد  ٠ -٨ترميم وصيانة خدمات النقل العام يف مساعدة النازحني داخليا والالجئني. ويبني الشكل 

تأسيس مرشوعات اخلدمات األساسية، فإهنا تبدأ يف تقديم فوائد ملموسة للسكان املحليني. وإن التقدم يف سري 

تلك املحاوالت املنفردة قد يواجه إعاقات عند موازنة املخططني للربامج واملرشوعات بالنسبة لالحتياجات 

املخططني قياس معدل التقدم الكيل. كام أنه كلام أصبحت املحلية. وقبل تنفيذ النقل إىل الوكاالت، جيب عىل 

وكقاعدة عامة فمن األفضل  .يالشعب والدعمفقدت أنشطة املتمردين التأثري  فاعليةاخلدمات األساسية أكثر 

 تقديم اخلدمات األساسية للسكان يف املناطق التي يعيشون فيها، فذلك يعيق تغيري أماكن إقامتهم.

 اللوجستية وإمكانياهتا الوحدات 3 -٨جدول 

 اإلمكانيات األنشطة اللوجستية

 ضباط املقاوالت الطارئة

 

 

تدبري معدات املرافق العامة التجارية بامليزانية بموجب  •

 .44السند 

استخدام مقاويل مرسح العمليات واخلرباء واملدربني  •

 ذات القيمة. األصولصيانة اخلارجيني يف 

بأسلوب الضغط وحدات تنقية املياه 

 األسموزي العكيس

ني إعادة مضخات حلتوفري مصدر فوري ملياه الرشب  •

 تنقية املياه إىل العمل.حمطات 

 توفري مكان ختزين وتوزيع مؤقت للمساعدات اإلنسانية • اإلمدادرشكات التوزيع وأنشطة دعم 
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التخلص من الذخائر وغريها من العبوات املتفجرة التي مل  • وحدات التخلص من العبوات املتفجرة

 تنفجر يف املناطق اآلهلة بالسكان.

 قد تكون يف حاجة إىل دعم هنديس أو وسيلة نقل. •

 قوافل التموين والنقل القتالية

 

توفري األمن للمنظامت غري احلكومية ووسائل نقل  •

ملنظامت للمساعدات اإلنسانية احلرجة. )ال توافق مجيع ا

 .غري احلكومية عىل ذلك(

 الوحدات الطبية

 

 

يف العيادات توفري فرق برنامج العمل املدين الطبي لزيارة  •

 لقرى الصغرية أو النائية.ا

 قد تعزز املنظامت غري احلكومية، مثل أطباء بال حدود. •

 جراحو اللواء ومهندسو اللواء

 

العمل مع ممثيل ضابط املقاوالت من أجل استعادة  •

 ت.أو املستشفياخدمات العيادة 

 أفراد ووحدات اخلدمات الطبية

 

املساعدة يف ترقية واستعادة برامج التدريب الطبي للدولة  •

قدمي الرعاية مدى املضيفة ملواجهة العيوب اخلطرية ل

 الصحية املدنية.

تقديم النصح فيام يتعلق بمصادر الطاقة املحلية وحتديد  الكهربائيةكبار الفنيني لتوليد الطاقة 

 العيوب هبا.

 (الفئة األوىلقسم املعونات )

 

تقدير وحفظ وتوزيع املعونات اإلنسانية اليومية )بند  •

 .اخلارجيةتتحكم فيه وزارة 

 نقل األشخاص املهجرين داخليا. • رشكات الشاحنات املتوسطة

 

 اللوجستيةوحدات ال

 

 )أو عسكرات املهجرين داخلياتقديم الدعم املعييش مل •

خدمات اإليواء والطعام وشئون األفراد والالجئني( 

 ولية اإلدارية وحتديد موقع العمل.واملسئ
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 فرق العالج الوقائي

 

عمل حتليل ناقالت ومع الدعم البيطري،  االشرتاك •

طعام الدولة والطفيليات عىل الامشية )مصدر ، اجلراثيم

 .(املضيفة

 املهندسون

 

جتديد اجلسور أو إقامة إصالح الطرق الرئيسية احليوية، و •

 املباين )مثل العيادات واملدارس(.

 

o الدعم لتطوير حوكمة أفضل 

. تسعى عمليات مكافحة التمرد جاهدة الستعادة النظام، وحكم القانون، واإلجراءات املدنية لسلطة 24-٨

لدولة املضيفة. وجيب أن تكون مجيع أفعال قوات مكافحة التمرد صادرة من وكالء احلكومة الرشعية لالدولة 

دعم والقوات األمريكية التي قدمت ل اجلنسيات، ومتقيدة بالقانون. كام جيب أن تتذكر القوات متعددة املضيفة

ة لريوا ما إذا كان اجلنود وقوات مشاة أن املواطنني سوف يدققون يف أعامهلم. كام سيقومون باملراقب هذا اهلدف

يف  البحرية سيظلون متسقني مع هذا الغرض املعلن، فاألعامل املتناقضة تزود املتمردين بقضايا قيمة للتالعب هبا

 دعاياهتم.

o الدعم القانوين للعمليات 

، 0 -2دليل امليدان  . يمِكن أن يغطي الدعم القانوين لعمليات مكافحة التمرد العديد من املناطق. )انظر23-٨

، وامللحق د من هذا الدليل(. ويتضمن ذلك الرقابة املستمرة ٠4 -2مشاة البحرية ونرشة قتال  ،٠4الفصل 

الدعم وتقييم قواعد االشتباك. فهذا الوضع القانوين قد يؤثر عىل سلوك املقاولني ومتطلباهتم للحامية. كام يشمل 

 تلك االتفاقيات اتفاقيات وضع القوات، و القانوين أيضا
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 التمرد وفعالية األساسية الخدمات توافر بين مقارنة 1 -8 الشكل :4 توضيحي رسم

بحاجة إىل التفاوض بشأهنا وتنقيحها عندما تصبح حكومة الدولة املضيفة قادرة عىل تويل وممارسة سيادهتا عىل 

القوات تؤثر عىل كيفية تناول النزاعات القانونية بني القوات األمريكية واملواطنني أرضها. إن اتفاقيات وضع 

املحليني، بام يف ذلك تلك النزاعات التي تنشأ عن أعامل املقاوالت والنشاطات التجارية األخرى، فالعقود 

ل واملحسوبية إمجايل واملطالبات تتطلب اإلنشاء والتنفيذ امللموس والعادل حتى ال تقوض التصورات باالستغال

ما تعتمد عمليات مكافحة التمرد عىل الكثري من مصادر التمويل. وحيصل القادة  وغالبا مبادرات مكافحة التمرد.

عىل النصح القانوين من املحامني املتخصصني بخصوص القانون الرضيبي، لضامن االمتثال للقوانني املحلية التي 
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 العسكرية. وقد يطلب القادة من املحامني املختصني تقديم النصح حتكم متويل النشاطات العسكرية وغري

 حلكومة الدولة املضيفة عىل كافة املستويات السياسية بشأن كيفية إقامة وإدارة الضوابط القانونية املناسبة.

o اجلوانب القانونية للعقود واملطالبات 

من القانون املدين. أول تلك احلاالت عندما  . قد تتطلب حالتان يف عمليات مكافحة التمرد، دعام موسعا22-٨

تنخرط قوات مكافحة التمرد يف تعاقدات جتارية مع أشخاص من أجل اإلمداد بالسلع و/أو اخلدمات. أما احلالة 

الثانية فهي عندما يطالب الناس بالتعويض عن األرضار أو اإلصابات أو الوفيات التي يدعون أهنا قد حلقت هبم 

 يجة أعامل قامت هبا قوات مكافحة التمرد.أو بأقارهبم نت

. يرتتب عىل املراجعة القانونية للعقود التي تم التفاوض بشأهنا بني قوات مكافحة التمرد ومقاويل الدولة 25-٨

املضيفة، عدة أمور مهمة: أوال، تبني العملية بوضوح ملقاويل الدولة املضيفة أن اإلجراءات املتبعة نبعت من 

لعملية يف ا من أجزاءا تحيكم تلك األعامل، وهي تبعث برسالة مفادها أن املحاباة واملحسوبية ليسالقانون الذي 

ن تلك املراجعة يمكن أن توقف عقود منحت ألفراد قد يمثلون جزءا من التمرد ظل حكومة رشعية. ثانيا، أ

 ويمكن أن يكونوا موضع حتقيقات جارية أو إجراءات قانونية.

البة بالتعويض عن األرضار التي ُيزعم أهنا قد حدثت بسبب قوات مكافحة التمرد، فإن املط يف حال .22-٨

هم عىل حممل اجلد. شكاوااملراجعات القانونية ُتظهر لألفراد املترضرين بالفعل أن حكومة الدولة املضيفة تأخذ 

أو احلاالت التي  الظروف يف (. وعندما يشكك املتمردون أو االنتهازيون 3٩ -حتى د 35 -)انظر الفقرات من د

صحة أو كذب مثل تلك االدعاءات،  بشكل فعالبموجبها، فإن املراجعات القانونية تقيم  األرضار وقعت

 وبذلك متنع قوات مكافحة التمرد من تبديد املوارد أو تقديم دعم غري مقصود للمتمردين.

o استعادة الوظائف القضائية املدنية 

لدولة املضيفة )املحاكم، قضاة ابقانونية الؤسسات امل ختفق. يف فرتات االضطراب الشديد والتمرد، قد 2٩-٨

هذه  ظلعىل أي مستوى من املستويات. ويف أو ربام ال تعمل  أداء وظائفهاالتحقيق، دوائر املحاماة، السجون(  يف 

 تصدرزين من املتمردين واملجرمني العاديني، قد إجراءات قانونية وسوابق للتعامل مع املحتج فلوضعالظروف، 
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إقامة حماكم خاصة حتت إرشاف إما سلطة مؤقتة أو انتداب من األمم املتحدة. ب قراراتقوات الواليات املتحدة 

، فإن قوات مكافحة التمرد يمكن أن تتوقع تقديم القراراتويف حني أن اإلجراءات القانونية تندرج حتت هذه 

 م األمني باإلضافة إىل الدعم والنصح القانوين لتلك الوظائف.اإلدامة والدع

. وحتى عندما تستعيد سلطات الدولة املضيفة املهام القضائية، فقد يكون عىل قوات مكافحة التمرد تقديم 2٨-٨

الدعم األمني واللوجستي لألنشطة القضائية. وإذا ما واصل املتمردون تعطيل النشاطات التي تدعم حكم 

ية، فإن ون، فإن هذا الدعم يمكن أن يمتد. ومع استعادة حكومة الدولة املضيفة للوظائف الترشيعية والقضائالقان

سلم بذلك. مألوفة لدهيا، وعليها أن تدراك أن قوانني الدولة املضيفة لن تكون كلها عىل قوات مكافحة التمرد إ

يف  اجلنسياتفقد ختتلف القوانني التي ُترشعها حكومة الدولة املضيفة عن تلك التي تعرفها القوات متعددة 

بالدها. ويف ظل مثل تلك األحوال، حتتاج قوات مكافحة التمرد إىل مراجعة مستشارهيا القانونيني، وقادهتا، 

 اخلاص بالتعامل مع هذه األمور احلساسة. وممثليها الدبلوماسيني، للحصول عىل التوجيه املناسب

o دعم التنمية االقتصادية 

العديد من القادة غري ملمني باألدوات واملوارد الالزمة لتعزيز التعددية االقتصادية. ويف عمليات مكافحة  2٢-٨

وعادة ما ينخرط اخلط املنطقي للعمليات األكثر أمهية لوجستية.  التمرد، من املحتمل أن متثل التنمية االقتصادية

القادة العسكريون، الذين يستخدمون مدراء للموارد )مراقبو حسابات( وضباط املقاوالت الطارئة، عادة يف ذلك 

 اخلط املنطقي للعمليات. وحيتاج ضباط هيئة األركان إىل تقديم املوارد الاملية التي تعمل عىل:

  .تقديم أقىص فائدة لسكان الدولة املضيفة 

  .دعم حتقيق األهداف عرب اخلطوط املنطقية األخرى للعمليات 

  .التأكد من أن األموال ستظل بعيدة عن أيدي املتمردين 

اللوجستيني عىل إعداد لوجستي دقيق وشامل ملرسح العمليات. وكذلك  حفاظويعتمد حتقيق هذه األهداف عىل 

الباعة  يشجعستقديرات. وإن مثل هذا الرشاء حصول القادة وضباط التعاقدات عىل سلع وخدمات تتفق مع ال

والرشكات الذين تدعم ممارساهتم حتفيز العمل عىل نطاق واسع واالستثامر املحيل. وباإلضافة إىل اإلعداد 
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تتضمن جماالت التقييم والتحليل األخرى ما ، ٩ -٨ليات التي نوقشت يف البند اللوجستي لقضايا منطقة العم

 ييل:

  بوسائل خارجية. سدهامن املناسب  وما يعرتهيا من ثغراتتصادية للدولة املضيفة، اإلمكانيات االق 

  .طرق حتديد ملكية األرايض، وغريها من العقارات، ووسائل نقل امللكية، وحل النزاعات عليها 

  .طرق تعزيز ومحاية حقوق امللكية، واألصول، وكذلك الوصول املفتوح إىل السلع واخلدمات التجارية 

  يري معدل األجور السائدة، وارتباطها بالتصنيف املهني )العاملة غري الامهرة، والامهرة، واملحرتفة(.معا 

  .اخلصائص السكانية للسوق من الناحية التارخيية 

  .حتديد الباعة املحتملني ومصادر التوريد املحلية يف منطقة العمليات 

(. 3٠ -حتى د 4٩ -مكافحة التمرد. )انظر الفقرات من د. عادة ما تدعم مصادر متويل ُمتلفة عمليات 50-٨

 وتعمل القوات األمريكية بشكل عام حتت نوعني من االعتامدات الاملية:

   من قانون االعتامدات، وهي التي تتعلق بإمداد، ودعم، وإدامة  ٠0اعتامدات مقدمة بموجب الفقرة

 أعضاء اخلدمة واملوظفني بوزارة الدفاع األمريكية.

   من قانون االعتامدات، وهي ُمصصة ألغراض العالقات األجنبية،  44اعتامدات مقدمة بموجب الفقرة

 وتستخدم فقط لفائدة ودعم حكومة وسكان الدولة املضيفة.

. املصادر األخرى للتمويل يف عمليات مكافحة التمرد قد تشمل األموال املقدمة من وكاالت حكومية 5٠-٨

ثل تلك الوكاالت، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ووزارة اخلارجية، أو الدول أخرى، ويمكن أن تشمل م

والوكاالت الامنحة األخرى، أو األمم املتحدة، أو حتى الدولة املضيفة. ويف بعض احلاالت قد تصادر أو تستويل 

ع األموال املصادرة من أجل قوات مكافحة التمرد عىل األموال املرسوقة أو املحظورة، إال أنه يمكن إعادة توزي

متويل نشاطات مكافحة التمرد. ويف ظل تلك الظروف الاملية املعقدة، يقدم مديرو املوارد وحماميو هيئة األركان 

أفضل التوجيهات اخلاصة باالستخدام القانوين ألنواع ُمتلفة من االعتامدات الاملية. )امللحق د يغطي هذا 

 املوضوع بتفصيل أكثر(.
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  اللوجستي املتعاقد عليهالدعم 

. يف عمليات مكافحة التمرد، قد يدعم املقاولون اللوجستيون قوات الواليات املتحدة، وتقع أنشطة 54-٨

 املقاولني ضمن ثالثة تصنيفات ُمتلفة:

  .مقاولو دعم مرسح العمليات 

  .مقاولو الدعم اخلارجي 

  .مقاولو النظام 

 (.٠4 -2، ونرشة قتال مشاة البحرية ٢5 -5وحتى  ٢4 -5، الفقرات من 0 -2)انظر دليل امليدان 

. يمكن ملقاويل دعم مرسح العمليات أن يقدموا مسامهات هامة لتعزيز التعددية االقتصادية ألهنم 53-٨

يعتمدون بدرجة كبرية عىل موظفي وبائعي الدولة املضيفة. أما مقاولو الدعم اخلارجي وبرنامج التعزيز املدين 

قدمون خدمات لوجستية عادة من خالل عقود مرتبة عىل نطاق واسع مع مقاولني رئيسيني، والذين اللوجستي، في

يمكنهم أن يتعاقدوا بدورهم عىل ُمتلف بنود عقودهم الكبرية مع مقاولني أصغر من الباطن من مقدمي اخلدمات 

 وهي ،خاصة أو معقدة ملرسح العمليات. وتصمم عقود األنظمة من قبل مديري برامج األنظمة لدعم معدات

 تأثري ضئيل عىل تعزيز التعددية االقتصادية. ذات عموما

o مقاولو دعم مرسح العمليات 

. يمكن احلصول عىل مقاويل دعم مرسح العمليات إما بموجب عقود مسبقة أو بواسطة ضباط املقاوالت 52-٨

بمرسح العمليات. وحيصل مقاولو  التعاقداتول عن ة املبارشة للمساعد الرئييس املسئالذين خيدمون حتت السلط

دعم مرسح العمليات عادة عىل معظم املواد، والسلع، والعاملة من التصنيع املحيل وقاعدة املوردين. وتتضمن 

 بعض السلع واخلدمات التي يقدمها مقاولو دعم مرسح العمليات، ما ييل: 

   بناء، وتسليم، وتركيب حواجز أمنية خرسانية للدفاع عن قواعد قوات مكافحة التمرد، واملباين العامة

 بالدولة املضيفة.

  .بناء سياج أمني 
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   ،بناء وجتديد املباين العامة )مثل جتهيز املواقع، وإنشاء اهلياكل، والرتكيبات الكهربائية وأعامل السباكة

 والتسقيف(.

  صحي.خدمات الرصف ال 

  .تعزيز الصيانة بمجمعات السيارات 

  .إنشاء وإصالح الطرق 

  .النقل بالشاحنات والعربات 

  وحشو األكياس الرملية(.ايضصيانة األر)مثل  العمل اليدوي ، 

  (.املستودعات)مثل  تدبري شئون املمتلكات 

 

o  االعتبارات اخلاصة باملقاولني يف مكافحة التمرد 

التمرد، يدرس القادة بعناية متى يستخدمون مقاويل دعم مرسح العمليات، والتوظيف . يف بيئة مكافحة 55-٨

كافحة املحيل. كام يرشف القادة أيضا عىل املوظفني املتعاقدين لضامن عدم تقويضهم حتقيق أهداف قوات م

ني لدهيم إىل الفحص للطبيعة التخريبية للعديد من نشاطات املتمردين، حيتاج كل املقاولني والعامل التمرد. ونظرا

إىل )شهادة عدم حمكومية(، وصور فوتوغرافية، وبطاقة  حيتاجون أيضامن خالل قسم االستخبارات. كام أهنم 

ف هوية بيومرتية. وحتتاج تلك اهلوية إىل الرتميز لتحديد األماكن املسموح بدخوهلا، ومستوى األمن، واإلرشا

 املطلوب.

أن يكون أداة للمساءلة إذا كانت قوات  ضيفة، فإن وضع الشارات يتيح أيضاالدولة امل ويف حالة العاملني لدى 

الواليات املتحدة األمريكية ُتصدر وتستقبل الشارات عند نقاط السيطرة عىل الدخول بصورة يومية. ويعد 

دين قد املتمراإلخالل بأمن املقاولني مصدر قلق، وكذلك أمن وسالمة العاملني لدى املقاول. وبالرغم من أن 

املقاولني اللوجستيني والعاملني لدهيم، إال أن العاملني لدى املقاولني ليسوا من املقاتلني، فهم  يستهدفون

. وال جيب أن ُيعرض هذا الوضع للخطر، وجيب عىل الوحدات كمدنيني مرافقني للقوات العسكريةيصنفون 

عملهم. كام جيب عىل الوحدات التي تستخدم مقاويل العسكرية التي يعملون معها أن حتافظ عىل أمنهم يف أماكن 

الدولة املضيفة والعاملني لدهيم أن تراقب مظاهر االستغالل والفساد يف ممارسات العمل، والتي قد تنفر رشائح 

من السكان املحليني، وتقوض دون قصد أهداف مكافحة التمرد. فمعاملة موظفي الدولة املضيفة بعدل 
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فر تبرصات جيدة حول اللغة والثقافة والتصورات املحلية ألنشطة مكافحة التمرد، وغريها واحرتام، يمكن أن تو

 من القضايا التي تؤثر عىل املجتمعات يف منطقة العمليات.

 ٠سيف حمتمل ذو حدين الدولة املضيفة:العقود ب

شامل العراق يف وقت مبكر من عملية حرية العراق، تم ختصيص منطقة كبرية للعمليات بجوار تلعفر ب

املحمولة جوًا. وقد مثلت تضاريس املنطقة التي كان عىل الوحدة تغطيتها  ٠0٠ألحد ألوية الفرقة 

ودعمها عائقا أمام إمكانيات التوزيع املتوافرة اخلاصة بالنقل األريض للواء. وقام الضباط اللوجستيون 

كة نقل مملوكة ألرسته. وقد كان الذين يدعمون اللواء بالبحث، حتى وجدوا رجل أعامل حميل لديه رش

متفاعال مع أهداف الواليات املتحدة لتطوير العراق، وراغبا يف العمل مع القوات األمريكية عرب تقديم 

 ُمتلف خدمات الشاحنات واحلافالت.

وبعد مرور شهرين من الرتتيبات اليومية املتعلقة باخلدمات يف نقطة الدخول إىل جممع القوات 

برمت الوحدة عقدا مدته ستة أشهر جلعل هذا الدعم للنقل أكثر انتظاما. وبعد أن أصبحت األمريكية، أ

لية عمليات اعتبرصات زادت من ف ن لديه أيضا، قدم املقاول والعاملوأكثر متاسكاعالقة العمل 

املعلومات األمريكية، وكذلك معلومات عن نشاطات ووجود األشخاص املشتبه فيهم ممن حيتمل 

للتمرد. وقد جرت الرتتيبات عىل أحسن وجه ممكن، وُدعمت نشاطات مكافحة التمرد  همانتامؤ

الوحدة األصلية التي أقامت اخلدمات يف  يف ظل متركز - لية، وجرى احلفاظ عىل السالم واألمناعبف

 املنطقة.

لوضع ويف هناية املطاف، حلت قوة مهمة قتال أصغر حمل الوحدة األوىل التي أبرمت العقد، وبدأ ا

األمني يف املنطقة بالتدهور. وعند اكتشاف ذلك التغري احلاصل يف املوقف األمني، رسعان ما وجد 

املتمردون املقاول وقتلوه. وال شك أن مقصدهم كان إضعاف الوضع اللوجستي للقوات األمريكية، 

توىل شقيق  امع األمريكيني أمر مكلف. وأخري وإرسال رسالة للتجار املحليني اآلخرين بأن العمل

 املقاول أمر العمليات، إال أن الدعم، ألسباب واضحة، أَخذ يف التدهور.

                                                           

 (. 4002مايو ٠مقابلة شخصية بني الرائد شني ديفس واملقدم ماريان فالساك، الواليات املتحدة )فورت ليفنورث، كنساس،  - ٠
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عند إقامة ترتيبات لتعاقدات لوجستية مع مقاولني بالدولة املضيفة يف بيئة مكافحة التمرد، جيب عىل ف

واطنون الضباط اللوجستيني وضباط التعاقدات األمريكيني تذكر املخاطر الشديدة التي يتعرض هلا امل

ن بارعون جدا يف إجياد طرق ملهامجة اللوجستيات. وعندما يشنون املتمردوبقبوهلم هلذه الوظائف. ف

هجامهتم عىل من يسموهنم خونة، فسيكون هناك إرهاب إضايف أو منفعة عرب إرسال رسالة سياسية. كام 

عربها  هيامجونللمتمردين يمكن أن ُتوفر ترتيبات األمن األمريكية غري الكافية أو املتغرية ثغرات 

 بشكل أكثر سهولة متعاقدي الدولة املضيفة ومقدمي اخلدمات اللوجستية.

 

o مقاولو الدعم اخلارجي 

. تنطبق العديد من نفس االعتبارات التي تنطبق عىل مقاويل مرسح العمليات عىل مقاويل الدعم اخلارجي 52-٨

واملتعاقدين معهم من الباطن، خاصة إذا كانوا من املستأجرين املحليني أو من داخل مرسح العمليات، وليسوا 

 .اجلنسياتيف القوة متعددة من مواطني الواليات املتحدة أو من مواطني إحدى الدول الرشيكة 

o مقاولو النظم 

. يعمل متعاقدو النظم بشكل عام يف النظم العسكرية املعقدة تقنيا، مثل املركبات، ونظم األسلحة، 5٩-٨

قدم ذلك الدعم بموجب عقود ُتربم بواسطة الضباط التنفيذيني للربنامج والطائرات، ونظم املعلومات. ويُ 

ن خربات النظم. ومعظمهم من مواطني الواليات املتحدة، والعديد املتعاقدوء ومديري الربنامج. ويقدم هؤال

منهم من العسكريني السابقني يف القوات األمريكية. وبوجه عام تنطبق عىل متعاقدي النظم نفس املتطلبات 

 املطبقة يف وزارة الدفاع األمريكية عىل العاملني من املدنيني.

o ء اآلخرينضباط التعاقدات الطارئة والوكال 

. يف عمليات مكافحة التمرد، يمكن أن تكون عملية توزيع االعتامدات الاملية يف املكان املناسب ويف 5٨-٨

بمثابة عامل هام للغاية يف مضاعفة القوة. وهناك العديد من التحديات التي  املحيلالوقت املناسب عىل املستوى 

 :كن أن تتضمن تلك التحديات ما ييلتواجه إنجاز عمليات الدفع والرشاء يف بيئة مكافحة التمرد. ويم



 

 

 356 

  .مشاكل مع أمن املؤسسات واألدوات الاملية، والوكالء الامليني 

  د الدولة املضيفة.احتاملية التغري املفاجئ يف اقتصا 

  .قضايا الثقة مع املوردين والتجار املحليني 

  .خصوصيات الثقافات التجارية املحلية 

ن بسداد املدفوعات لدعم أنشطة مكافحة ون املخولو. غالبا ما جيد ضباط التعاقدات والوكالء اآلخر5٢-٨

اختاذ القرارات وإجراء املفاوضات. يقومون عىل أساسها ب هباالتمرد، صعوبة يف احلصول عىل معلومات موثوق 

 وقد ُوِجد أن الوسائل العسكرية لتحقيق ذلك النوع من املشرتيات تكون عىل مستويني: 

  .ضابط التعاقدات الطارئة، والذي يترصف عىل أساس طلبات رشاء وااللتزامات املقدمة من الوحدة 

  ول عن عمليات الرشاء األصغر.نظام مسئ ضابط 

املتطلبات القانونية اخلاصة باالعتامدات الاملية األمريكية لألغراض املختلفة، منفصلة وواضحة.  تبقى .20-٨

(. كام جيب عىل وحدات مكافحة التمرد تشكيل نوعني من فرق ضباط 3٠ -وحتى د 4٩ -)انظر الفقرات من د

 املشرتيات:

   قانون االعتامدات.من  ٠0فرق ضباط أوامر امليدان لالعتامدات املقدمة بموجب الفقرة 

   من قانون االعتامدات. 44فرق ضباط أوامر املرشوعات لالعتامدات مقدمة بموجب الفقرة 

يوضح العالقات واألدوار بني ُمتلف ضباط التعاقدات واألوامر، وأنواع االعتامدات الاملية التي  4 -٨)الشكل 

 .يديروهنا(

o التعاقدات الطارئة 

. بسبب أن ضباط التعاقدات الطارئة يمكنهم إبرام عقود بمبالغ أكرب من تلك التي يربمها ضباط األوامر، 2٠-٨

تطلبات التقديم للمناقصة عىل التجار املحليني. وخالل عمليات مكافحة طلب الرشاء ومفإهنم عادة ما يطرحون 

 ك ملنع أي مظهر من مظاهر التحيز.تجار، وذلالتمرد، يكون عىل ضباط التعاقدات توزيع العقود بني ُمتلف ال
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o فرق ضباط أوامر امليدان وضباط أوامر املرشوعات 

. يتكون فريقا أوامر امليدان وأوامر املرشوعات من وكيل خاص بضابط التعاقدات، ووكيل الدفع، 24-٨

لنوع  الضباط ليس فقط تبعااجبات أولئك ومفرزة أمن. ويعمل كال الفريقني حتت قيود تنظيمية مماثلة. وختتلف و

االعتامدات التي يتولون إنفاقها، ولكن أيضا يف احلدود القصوى لألموال التي يمكن دفعها. فضباط أوامر امليدان 

دوالر. أما ضباط أوامر  4500مقيدون بدفعات منفردة ال تتجاوز  ٠0وفقا لالعتامدات الاملية بالفقرة 

ن املرشوعات تتطلب تكاليف ألف دوالر، حيث إ 40منفردة حتى  املرشوعات فيمكنهم رصف دفعات تعاقد

أكرب. ويف كلتا احلالتني، تعترب هذه الفرق مصدرا ال يقدر بثمن يف الوصول إىل جمتمعات الدولة املضيفة، وتعزيز 

 ي.التعددية االقتصادية، أثناء تقييمها لآلثار االقتصادية ألنشطة الرشاء، وملبادرات االستقرار االقتصاد

 

 التكتيكية المالية اإلدارة تشكيالت. 2 -8 الشكل :5 توضيحي رسم

نظرا ألنشطتهم يف مجيع أنحاء جمتمعات الدولة املضيفة، ورعايتهم لصالت األعامل التجارية املحلية، و. 23-٨

ع وتوزيع يعىل أهنم وسائل حمتملة لتجمجيب أن ُينظر اىل فرق ضباط أوامر امليدان وضباط أوامر املرشوع 

املعلومات. فمالحظات التجار وأفعاهلم يمكن أن تكشف عن الكثري مما يتعلق بالوضع احلقيقي جلهد قوات 
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تكون ذات أمهية كبرية. فعىل  العادية التي إذا ما مُجعت معامكافحة التمرد. فيمكن للتجار أن يالحظوا األحداث 

الحظ التجار حترك بعض الغرباء باملنطقة، وفشل املقاولني يف توريد السلع، وطلب سبيل املثال، يمكن أن ي

العاملني التابعني للدولة املضيفة مغادرة املنطقة يف وقت مبكر. فجمع هذه األحداث معا قد يشري إىل هجوم 

فسهم إىل خطر وشيك. وبالعمل مع قوات مكافحة التمرد، حيتمل أن يعِرض املتعاقدون والتجار املحليون أن

للقوات األمريكية، وجيب أن تؤخذ يف االعتبار عند التعامل  يمكن أن تشكل حتديا كبرياداهم. ومحاية نشاطاهتم 

 معهم.

 امللخص 

ال يتجزأ من عمليات مكافحة التمرد، وتأخذ هذه األنشطة شكال تقليديا  ا. متثل األنشطة اللوجستية جزء22-٨

الدعم األسايس يف  عرب دعم القوات املقاتلة وقوات األمن، باإلضافة إىل شكل غري تقليدي عرب تقديم خليط من

أنشطة  لكثري من أنشطة األمن واالستقرار بالدولة املضيفة والتي تبدو يف مظهرها وجوهرها الوقت املناسب

مدنية خالصة. ومبدئيا، قد يتوجب عىل العسكريني من مزودي اخلدمات اللوجستية أن يتولوا تقديم هذا الدعم. 

ومع ذلك، فيجب أن تشمل األهداف اللوجستية يف مكافحة التمرد تشجيع وتعزيز مقدمي اخلدمات بالدولة 

حساس، ويتوجب عىل مقدمي اخلدمات املضيفة بمجرد أن تسمح الظروف األمنية بذلك. وهذا النقل أمر 

اللوجستية أن حيددوا باستمرار ما إذا كانت أعامهلم ُتسهم يف الوصول إىل الوضع النهائي، والتعديل من أساليبهم 

إذا لزم األمر. وإذا ما كانت هناك مفارقة أخرية يف مكافحة التمرد، فهي أن األوضاع واملامرسات اللوجستية متثل 

 اجلهد، وقد حتدد بالفعل مدى نجاح العملية.من  جزءا رئيسيا
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تنفذ قوات مكافحة املتمردين فتبدأ ترمجة دروس هذا الدليل بتطبيق وممارسة التخطيط واإلعداد لالنتشار.    

الناجحة تقييام حكيام ومتواصال ملنطقة عملياهتا، ولتأثري عملياهتا اخلاصة، واسرتاتيجية عدوها وتكتيكاته من 

أجل أن تتكيف معها وتفوز عليه. ويناقش هذا امللحق العديد من التقنيات التي أثبتت نجاحها خالل عمليات 

معاجلة  من استخدامها يف أيداخل إطار العمليات. ومع ذلك، فهذا ال حيد  مكافحة التمرد. وجتري مناقشتها

العمليات. وتقيم قوات مكافحة التمرد الناجحة البيئة العملياتية عىل نحو متواصل، وتطبق التقنيات  نشاطل

 املناسبة عند احلاجة إليها.

 اخلطة 

 توفرهم( تصور القائد إىل )وهيئات األركان يف حالم القادة عن طريقها يرتج هو العملية التي التخطيط. ٠ –أ 

ال (. و٠. 0 -5مسار عمل حمدد عرب اإلعداد له والتنفيذ، مع الرتكيز عىل النتائج املتوقعة )دليل امليدان املؤقت 

التخطيط لعمليات مكافحة التمرد عن التخطيط للعمليات التقليدية. ومع ذلك، يتطلب التخطيط الفعال  خيتلف

 ة التمرد عىل األقل االهتامم بنواحي بيئة العمليات بنفس قدر االهتامم بقوة العدو.ملكافح

o التقييم أثناء التخطيط: حتليل أداء املهمة 

. تعرف عىل السكان، والطبوغرافية، واالقتصاد، والتاريخ، والدين، والثقافة يف منطقة العمليات. واعرف 4 –أ 

كل قرية، وطريق، وحقل، وجمموعة سكانية، وزعيم قبيل، وجمموعة سكانية، وعىل الشكاوى واملظامل القديمة. 

املنطقة بشكل عام. وركز عىل وجهتك  درسفاإذا كانت وجهتك الدقيقة غري معروفة، فبتلك األمور.  خبريا وكن

املقصودة عندما يتم حتديدها. وتأكد من استخدام القادة وهيئة األركان للشبكة الرسية لربوتوكول اإلنرتنت 

( كي يغمروا شبكة رسية تستخدمها وزارة الدفاع األمريكية لنقل املعلومات الرسية عرب النقل عىل شبكة مؤمنّة)

طقة العمليات التي تنترش فيها الوحدة. وتفهم العوامل الرئيسية يف املناطق املجاورة ملرسح أنفسهم فعليا يف من

 دليل للعمل:امللحق أ
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ن تؤثر عىل مناطق العمليات. قد تبدو هذه األمور كثرية وثقيلة، خاصة أالعمليات، وبيئة املعلومات التي يمكن 

 عندما يعتمد املتمردون عىل مظامل عاملية.

عد رسمها من الذاكرة كل صباح. افعل ذلك أو درسها كل ليلة قبل النوم،واكتابا.  قرأ اخلريطة كام تقرأ. ا3 –أ 

 ملنطقة العمليات. واستخدمه كإطار تضع فيه كل معلومة جديدة. اذهني احتى تصبح عادة لديك. وطور نموذج

درس مالحظات التسلم والتسليم من أسالفك. ومن األفضل أن تتواصل مع أفراد الوحدة املوجودة يف ا. 2 –أ 

في العامل املثايل، يقدم ضباط االستخبارات وخرباء املنطقة تقارير فامليدان، وخذ منهم النصح واملعلومات. 

 هارة الشخصية.. وربام ال حيدث ذلك. وحتى إن حدث، فال يوجد بديل عن املموجزةمعلومات 

. األمر يتطلب أن يقوم كل قائد مرؤوس بام يف ذلك ضباط الصف، بالتخصص يف بعض اجلوانب بمنطقة 5 –أ 

 له. عىل ما وصلخرين آلالعمليات، وإطالع ا

o حتليل املشكلة 

التمرد؟ ما ن؟ ما الذي حيثهم عىل س لتحليل املشكلة. من هم املتمردو. معرفة منطقة العمليات توفر األسا2 –أ 

الذي جيعل القادة املحليني يتخذون هذا السلوك أو ذاك؟. فالتمرد هو يف األساس تنافس بني العديد من 

املجموعات. ويسعى كل منها إىل تعبئة السكان لدعم جدول أعامله. ولذلك، فإن عمليات مكافحة التمرد دائام ما 

 يكون هلا أكثر من جانبني.

تباع أمر أسايس. األوكيفية تعبئتهم. فمعرفة أسباب وكيفية حصول املتمردين عىل  . تفهم ما حيفز الناس٩ –أ 

ن قادرون عىل التكيف، وواسعو احليلة، وهم املتمردووهذا يتطلب معرفة العدو احلقيقي، وليس العدو الومهي. ف

قوات الواليات املتحدة عىل األرجح من املنطقة، ويعرفهم السكان املحليون منذ كانوا صغار السن. بينام ُتعترب 

دخيلة وغريبة . كام أن أسوأ اخلصوم ليسوا اإلرهابيني املختلني نفسيا الذين يظهرون يف األفالم السينامئية، بل عىل 

األرجح، هم مقاتلون كاريزميون سيتفوقون يف العمل عند ضمهم اىل أي قوات مسلحة. وليس بالرضورة أن 

د يعود الكثري من نجاحهم إىل السياسات احلكومية السيئة أو قوات األمن ن ُمدوعني أو سذج. فقويكون املتمرد

  التي ينفر منها السكان املحليون.
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عمل عىل حل املشكلة بشكل مجاعي مع قادتك املرؤوسني. وناقش األفكار واستكشف احللول املمكنة. ا. ٨ –أ 

. وإذا كان هذا يبدو غري معاجلتهمجاع بخصوص كيفية التوصل إىل إوبمجرد فهم القادة للموقف، حاول 

القائد. وبمجرد التواجد يف مرسح  غرضاملناقشات املرؤوسني عىل فهم  وتساعد هذهتجاوزه. فعسكري، 

لتنفيذ األوامر برسعة. وسيحتاج املرؤوسون  امبارش العمليات، سوف تربز املواقف واألوضاع التي تتطلب عمال

عرب املعرفة التي طوروها. وسيتعني عىل العرفاء واجلنود اختاذ لقائد غرض اإىل املبادرة، والترصف عىل أساس 

للموقف. كام  امشرتك قرارات رسيعة قد تنتج عنها أعامل ذات عواقب اسرتاتيجية. وتتطلب تلك الظروف تفهام

ولية عن املسئ يشجع املرؤوسني عىل تقييم املوقف، والترصف عىل ضوئه، وتقبل اقيادي اتتطلب أيضا مناخ

القائد،  وغرضاستخدام قيادة املهمة أمر رضوري يف هذه البيئة.)يتم تعريف كل من قيادة املهمة، فترصفاهتم. 

 – 4إىل  ٨3 – 4، و ٨0 – ٠إىل  2٩ – ٠، الفقرات 0 – 2انظر دليل امليدان وومبادرة املرؤوسني يف املعجم. 

 ة(.إلجراء مناقشات حول املبادئ املعني 3٠ – 2إىل  42 – 2، و ٢4

 عداداإل 

لتحسني قدرهتا عىل إجراء العملية، وتتضمن  املهمة تنفيذالتي تقوم هبا الوحدة قبل  هو األنشطة عداداإل. ٢ –أ 

التامرين، واالستطالع، والتنسيق، والتفتيش، إجراء عىل سبيل املثال ال احلرص العنارص التالية: تنقيح اخلطة، و

(. وباملقارنة مع العمليات التقليدية، نجد أن االستعداد لعمليات مكافحة التمرد 0 – 3)دليل امليدان  تحركوال

 يتطلب مزيدا من الرتكيز عىل تنظيم االستخبارات، والعمل مع اهليئات غري العسكرية. كام تتطلب هذه العمليات

 ة، واالحتفاظ باملرونة.سؤوليأيضا املزيد من التشديد عىل إعداد قادة الوحدات الصغرى لتحمل املزيد من امل

o تنظيم عمل االستخبارات 

. غالبا ما تكمل االستخبارات والعمليات بعضهام البعض، وباألخص يف عمليات مكافحة التمرد. ٠0 –أ 

فعمليات مكافحة التمرد ُتقاد بواسطة االستخبارات، وغالبا ما تطور الوحدات االستخبارات اخلاصة. وجيب 

 عىل القادة تنظيم مواردهم للقيام ذلك.



 

 

 362 

. ربام حتتاج كل رسية إىل قسم لالستخبارات، يتألف من حمللني وفرد يتم تعيينه كضابط ركن استخبارات. ٠٠ –أ 

ا توفر ارات والعمليات. ومن الرضوري أيضوقد يتعني عىل قادة الفصائل أيضا تعيني أفراد ألداء وظائف االستخب

يكون متاحا عادة، ولكن ال يزال من الرضوري توفري هذه املناصب وتشكيلها ال و عنرص االستطالع واملراقبة.

أذكى اجلنود أو عنارص مشاة البحرية يف قسم االستخبارات وضمن عنرص  ضعللرسايا أداء هذه املهام. 

بأكثر من فرد واحد، ولكن الفائدة التي  املقاتلةرسية الهذا التكليف لن يؤدي إىل خفض فاالستطالع واملراقبة. 

 رات واملتمثلة يف حفظ األرواح واملجهود تفوق النتائج املتوخاة .جُتنى من قسم االستخبا

.ال يوجد عادة عدد كاف من املتخصصني اللغوين. ويدرس القادة بعناية أفضل الطرق الستخدامهم.  ٠4 –أ 

أي مورد نادر آخر، جيب أن يستخدمهم هم كأصحاب الكفاءات اللغوية أصوال رابحة يف املعركة، ولكن ويمثل

تعليمهم اجلنود ومشاة البحرية  يفيتقنون اللغة األجنبية  نأفضل استخدام قبل االنتشار مل يتمثلة بعناية. وقد القاد

 املهارات اللغوية األساسية.

o تنظيم العمليات بني الوكاالت 

. إن كل يشء تقريبا يف مكافحة التمرد جيري تنظيمه بني الوكاالت املختلفة. كل يشء بداية من عمل ٠3 –أ 

العسكرية إىل مجع النفايات يتضمن العمل بني الوكاالت  - الرشطة إىل االستخبارات إىل العمليات املدنية

كن نجاحها رضوري لتحقيق املهمة. ورشكاء الدولة املضيفة. هذه الوكاالت ليست حتت السيطرة العسكرية، ول

عمليات بني الوكاالت. واحصل عىل تقارير وبيانات موجزة من وزارة الدّرب اجلنود ومشاة البحرية عىل إدارة 

اخلارجية، ووكاالت املعونة، والرشطة املحلية، ودوائر إطفاء احلريق. وعني خرباء يف املوضوع من بني الوكاالت 

. وانظر إىل الوضع من خالل عيون املدين الذي ال يعلم الكثري عن أعامل القوات يف كل عنرص ثانوي ودرهبم

جيد العديد من املدنيني أن البنادق، واخلوذ، والدروع الواقية للبدن ُميفة، فتعلم أال ختيفهم أو ترعبهم إذ املسلحة. 

اعرف أن العمليات  ،من ذلك ثقافتها. واألهممن . واطلب املشورة من هؤالء الذين يأتون من تلك األمة أو 

إىل تنمية واستقرار عىل حتتاج الوكاالت املدنية  فإنالعسكرية ختلق مساحة مؤقتة للتنفس. ولكن لكي تسود، 

 .املدى الطويل
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o  ،يزداد قوة ُمزونك لإلدامة واجعلانتقل بخفة 

، وحصص اإلعاشة، للجسدشاة البحرية الدروع الواقية . يشمل احلمل القتايل العادي للجنود وم٠2 –أ 

والذخرية اإلضافية، ومعدات االتصاالت، والعديد من األشياء األخرى التي تكون عادة ثقيلة الوزن. بينام قد 

لية أو قنبلة صاروخية، وغطاء للرأس، وزجاجة مياه. وبدون الوزن الزائد، يستطيع آ حيمل املتمردون بندقية

تعزز عادة لجيب أن ختفف القوات األمريكية من محوالهتا القتالية،  املتمردون الركض واملناورة بسهولة. لذا

الرسعة وخفة احلركة. وبخالف ذلك، سيتفوق املتمردون وحيبطون تلك املناورات. ومع ذلك، تأكد من أن 

 اجلنود ومشاة البحرية يستطيعون دائام طلب الدعم النرياين ووسائل الدعم األخرى من الوحدات اخللفية.

. تذكر تقوية قواعد اإلدامة. إذ غالبا ما يعتربها املتمردون نقاط ضعف وهيامجوهنا. فأغلب اهلجامت عىل ٠5 –أ 

، بخالف األعامل القتالية، كانت ضد قواعد وقوافل اإلدامة 4005و  4002قوات التحالف يف العراق يف عامي 

وتأكد من إعداد جنود اجليش ومشاة . وتأكد من تقوية منشآت وعنارص اإلدامة وتوافر االتصاالت لدهيا. 

البحرية الذين تتمثل مهمتهم األساسية يف تقديم الدعم اللوجستي للقتال يف عمليات قتالية برية. فربام خيوضون 

 أعامال قتالية أثناء تنفيذ عمليات اإلدامة أكثر مما ختوضه بعض الوحدات املقاتلة من محلة البنادق.

o ابحث عن مستشار سيايس وثقايف 

. القوة املثىل يف عمليات مكافحة التمرد يمكن أن تشمل مستشارين سياسيني وثقافيني عىل مستوى ٠2 –أ 

الرسية. ويوفر اهليكل التنظيمي احلايل للقوات مستشارا سياسيا لقادة الفيالق والفرق. بينام يرجتل القادة يف 

م. وهذا املستشار قد يكون ضابطا باخلدمة املستويات األدنى. فيختارون مستشارا سياسيا وثقافيا من بني قواهت

وإحساس بالبيئة املحيطة.  مهارات التعامل مع الناسوربام ال. وعىل أي حال، يتطلب املنصب شخصا لديه 

وجيب عىل القادة أال حياولوا أن يكونوا مستشارين ثقافيني ألنفسهم. فيجب أن يكونوا عىل وعي تام باألبعاد 

لكن هذا دور ُمتلف. وباإلضافة إىل ذلك، فهذا املنصب غري مالئم ملحرتيف االستخبارات. السياسية والثقافية، و

 إذ يمكنهم املساعدة، ولكن مهمتهم هي فهم البيئة. بينام وظيفة املستشار السيايس هي املساعدة يف تشكيل البيئة.
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o  ثم ضع ثقتك هبم – املجموعاتدرب قادة 

والفصائل غالبا عمليات مكافحة التمرد. فأعامل الوحدة الصغرى يف بيئة مكافحة  املجموعات. تنفذ ٠٩ –أ 

التمرد عادة ما يكون هلا تأثري أكرب من األعامل املامثلة أثناء عمليات القتال الرئيسية. وكثريا ما يتم الفوز أو خسارة 

ويتحكم القائد املتواجد بمرسح  يفوز.سيف ثوان  للهجومقتالية قوة يستطيع جلب من ف ،االشتباكات يف حلظات

األحداث يف القتال. ويتطلب هذا الوضع قائد مهمة ومرؤوسني لدهيم روح املبادرة. لذا توجد حاجة إىل تدريب 

 القادة يف املستويات الدنيا عىل الترصف بذكاء وباستقاللية.

الرماية، وتنفيذ الدوريات، واألمن أثناء التحرك  ز التدريب عىل املهارات األساسية مثل. جيب أن يرك٠٨ –أ 

وقتا أقل يف  قضعندما تشك بأن األداء ليس باملستوى املطلوب، اووعند التوقف، والتدريبات األساسية. 

لني بال هوادة. وبمجرد اع. بدل القادة غري الفاملجموعاتتدريب الرسية والفصيلة ومزيدا من الوقت يف تدريب 

. يف إطارهاأعط اجلنود ومشاة البحرية غرض القائد بوضوح، وثق بمامرسة املرؤوسني للمبادرة  انتهاء التدريب،

 فهذا يسمح للمرؤوسني بتنفيذ عمليات مكافحة التمرد عىل املستوى الذي حيققون فيه الفوز.

o حدد واستخدم املوهوبني 

. ليس كل شخص جيد يف مكافحة التمرد. فالعديد من القادة ال يفهمون مكافحة التمرد، والبعض ال ٠٢ –أ 

يستطيعون إنجاز مهامها. فعمليات مكافحة التمرد صعبة وأي شخص يمكنه تعلم األساسيات. ومع ذلك، 

ئد، كيف تكتشف هؤالء تقان وتنفيذ أساليب مكافحة التمرد قالئل. تعلم كقاون عىل فهم وإفاألفراد القادر

األفراد، وكيف تضعهم يف مواقع يتمكنون عربها من إحداث فرق. الرتبة قد ال تشري إىل املوهبة املطلوبة. ففي 

عمليات مكافحة التمرد، قد يعمل عدد قليل من اجلنود ومشاة البحرية حتت قيادة ضابط صف صغري ذكي ينفذ 

 ضخمة التي تفعل األشياء اخلاطئة.تفشل القوة الاألوامر الصحيحة، ويمكنهم النجاح، بينام س
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o استمر يف التقييم والتخطيط أثناء اإلعداد: وكن مرنا 

 ية حتقيقهي عملية ذهنية لتطوير فهم املوقف، وحتديد احلالة النهائية املرغوبة، وتصور كيف رؤية القائد. إن 40 –أ 

تبدأ هذه العملية مع استالم املهمة، وتستمر خالل و(. ٠. 0 -5ذه احلالة النهائية )دليل امليدان املؤقت هلالقوات 

 . وتشكل رؤية القائد األساس إلدارة )ختطيط، وإعداد، وتنفيذ، وتقييم( العملية.هامجيع مراحل

يعدل القادة رؤيتهم باستمرار عىل أساس تقييمهم للبيئة العملياتية. فهم يصفون ويوجهون أي تغريات  .4٠ –أ 

هذه املرونة تكون فعملية. يف اليريدون إدخاهلا عندما يتطلب األمر هذه التغريات. وال ينتظرون نقطة حمددة 

اولة وضع ملسات أخرية عىل اخلطة يف رضورية أثناء اإلعداد لعمليات مكافحة التمرد. وقد يميل البعض إىل حم

للغاية. ثم يستعدون لتنفيذ اخلطة بدال مما تتطلبه التغريات يف البيئة العملياتية. ومع ذلك، عندما  مبكروقت 

يكتسب القادة املعرفة، فإن تفهمهم لألوضاع يتحسن. وحيصلون عىل فكرة أفضل عام جيب عمله وعن القيود 

م متحيص رؤيتهم، وإجراء تغيريات مبارشة يف اخلطة وعىل حتضرياهتم. وحتى مع اخلاصة بذلك. فهذا يتيح هل

وجود تغري رئييس يف بيئة  لغاء اخلطة يف حالخطة قد تتغري بمجرد بدء العمليات. وقد يأمر القادة بإ ن أيذلك، فإ

يعطي القادة فكرة العمليات. ورغم ذلك، فاحلاجة تدعو دوما اىل وجود خطة للعمل بموجبها. فتطوير اخلطة 

بسيطة وقوية عن املطلوب حتقيقه، حتى إذا اختلفت األساليب. ومتثل عملية إدارة التوجيه والتغيريات بناء عىل 

 التقييم املتواصل أحد جوانب فن القيادة.

مثل . تتمثل إحدى مقاربات التخطيط يف حتديد مراحل العملية بلغة األهداف الرئيسية املطلوب حتقيقها 44 –أ 

تثبيت السيطرة، وبناء الشبكات املحلية، وهتميش العدو. وتأكد من أن القوات يمكنها االنتقال بسهولة بني 

املراحل املختلفة سواء إىل األمام الستغالل النجاحات أو إىل اخللف للتعايف من االنتكاسات. ويمكن للمتمردين 

طة بسيطة بالشكل الكايف للنجاة من االنتكاسات تكييف نشاطهم وفقا لتكتيكات حلفائنا. وجيب أن تكون اخل

كون دون اهنيار. هذه اخلطة هي احلل الذي يبدأ مع التحليل املشرتك واإلمجاع الذي يبدأ به اإلعداد. وجيب أن ت

 اخلطة بسيطة ومعروفة للجميع.
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 التنفيذ 

وضع خطة العمل موضع التنفيذ عرب استخدام القوة القتالية لتحقيق املهمة، واستخدام فهم  التنفيذ . يعني43 –أ 

(. يتطلب تنفيذ عمليات مكافحة 0 – 2املوقف لتقييم التقدم، واختاذ قرارات التنفيذ والتعديل )دليل امليدان 

لك، فهو يتطلب أيضا التمكن من بناء التمرد مجيع املهارات املطلوبة لتنفيذ العمليات التقليدية. وباإلضافة إىل ذ

شخصية، واالنتباه إىل وسائل اإلعالم املحلية والعاملية، ومهارات إضافية غري مطلوبة الالقات عالو التحالفات،

 بوفرة يف العمليات التقليدية.

o سس التواجد وحافظ عليها 

إذا مل يكن فقوات يف منطقة العمليات. لل تواجد. القاعدة األوىل يف عمليات مكافحة التمرد هي تأسيس 42 –أ 

اجلنود ومشاة البحرية موجودين عند حدوث واقعة ما، ففي العادة ال يستطيعون عمل الكثري بشأهنا. وال يمكن 

للقوات أن تكون يف كل مكان يف نفس الوقت. وكلام زاد الوقت الذي يقضيه اجلنود ومشاة البحرية يف منطقة 

إذا كانت القوة ليست كبرية بام يكفي لتثبيت تواجدها يف ويف مكان احلدث.  تواجدهمل العمليات، كلام زاد احتام

حينئذ قم بتحديد أهم األماكن وركز عليها. ويتطلب ذلك املعايشة اليومية يف فمجيع أنحاء منطقة العمليات، 

يأيت بالنتائج املرجوة. بينام  منطقة العمليات بالقرب من عامة السكان. فتنفيذ اإلغارة من بعد، وتأمني القواعد ال

وهي ما  –ا أكثر خطورة من حقيقتها هالتحرك عىل األقدام، والنوم يف القرى، وتنفيذ الدوريات الليلية تبدو مجيع

يف  يبدؤونيتم تدريب القوات الربية عىل عمله. فالتواجد عىل األرض يؤسس روابط مع األهايل املحليني. إذ 

ة كأشخاص حقيقيني يمكن الوثوق هبم والقيام بأعامل جتارية معهم، بدال من رؤيتهم رؤية اجلنود ومشاة البحري

قافلة مدرعة يف احلقيقة يقّلل من الدراية باملوقف.  ضمنقيادة السيارات فكغرباء هيبطون من صناديق مدرعة. 

والبقاء بالقرب  األقدام،وجيعل اجلنود ومشاة البحرية أهدافا، وهو يف هناية املطاف أكثر خطورة من التنقل عىل 

 من عامة السكان.
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o جتنب الترصفات املتهورةو ،التقييم أثناء التنفيذ 

. التقييم املتواصل مهم أثناء كل العمليات، ويكون حيويا ف بتهور، واحصل عىل احلقائق أوال. ال تترص45 –أ 

أثناء عمليات مكافحة التمرد. يمكن للعنف أن يشري إىل العديد من األشياء. فقد يكون جزءا من اسرتاتيجية 

التمرد، أو يشري إىل تقاتل جمموعات من أصحاب النفوذ فيام بينهم، أو إىل تنفيذ أفراد لعمليات ثأر أو قد تكون 

دون استثارة خذ الوقت الكايف ملعرفة كيف تبدو احلياة طبيعية. وقد حياول املتمرفجمرد حياة يومية يتخللها العنف. 

مهامجتهم بالسباب وسط السكان املحليني حلملهم عىل القيام بعمل خاطئ مماثل. ومامل اجلنود ومشاة البحرية عرب 

قون فقط تقارير غري مبارشة، وقد ال يفهمون السياق املحيل أو يتلفس يتواجد القادة عىل الفور عند وقوع احلادث،

تفاعالته. وذلك يعني أن االنطباعات األوىل غالبا ما تكون مضللة إىل حد كبري، وعىل وجه اخلصوص يف املناطق 

أو  عند توفر الوقت، اسأل أحد كبار السنفبالطبع، ال يستطيع القادة جتنب إصدار األحكام. واحلرضية باملدن. 

األهايل املحليني املوثوقني عن آرائهم. وإذا أمكن، احتفظ بضابط أو اثنني من الوحدة السالفة لك ألجل اجلزء 

 األول من املناوبة. وجتنب الترسع يف احلكم.

o بناء الشبكات املوثوقة 

وق هبا. فهذا هو . بمجرد أن تستقر الوحدة يف منطقة العمليات، تتمثل مهمتها التالية يف بناء شبكات موث42 -أ

نجاح  التي تضم مكونني منفصلني. فالقلوب تعني إقناع الناس بأن القلوب والعقولاملعنى احلقيقي لعبارة 

وأن مقاومتها أمر ال  أن القوة يمكن أن حتميهمعمليات مكافحة التمرد خيدم مصاحلهم. والعقول تعني إقناعهم ب

طائل من ورائه. والحظ أنه ال  هيم ما إذا كان الناس حيبون اجلنود ومشاة البحرية. فقط املصالح الشخصية 

املحسوبة ال العاطفة هي ما يعتد به. وبمرور الوقت، تنمو الشبكات الناجحة املوثوقة مثل اجلذور بني عامة 

مما يدفع األعداء إىل العراء، ويتيح للقوات العسكرية امتالك زمام السكان. وتزيح شبكات العدو لتحل حملها، 

 املبادرة والقضاء عىل املتمردين.

. تتنوع الشبكات املوثوقة. إذ تشمل احللفاء املحليني، وقادة املجتمع، وقوات األمن املحلية. وجيب أن 4٩ –أ 

كوميني من األصدقاء أو املحايدين يف منطقة تتضمن الشبكات أيضا املنظامت غري احلكومية، والفاعلني غري احل

 العمليات، ووسائل اإلعالم.
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. يبدأ بناء الشبكات املوثوقة مع إجراء مسح للقرية وللمناطق املجاورة هلا لتحديد احتياجات املجتمع. ثم 4٨ –أ 

الرئييس احلقيقي، وأي بذلك بمقابلتهم، وبناء املصالح املشرتكة ، وحشد الدعم الشعبي. فهذا هو املجهود  متابعة

. فاألعامل التي تساعد يف بناء شبكات موثوقة تدعم جهد مكافحة التمرد. واألعامل التي يكون ثانويا يشء آخر قد

 –عسكرية قصرية املدى  مزيةحتى تلك التي تقدم  –تقوض الثقة أو تعرقل هذه الشبكات من امليض يف طريقها 

 تساعد العدو.

o  سع النتصارات مبكرةالناس وا مع طباعمتاش 

. ال حتاول كرس أصلب بندقة يف البداية. وال تذهب مبارشة إىل معقل املتمردين الرئييس أو حتاول السيطرة 4٢ –أ 

عىل القرى التي تؤيد املتمردين. بدال من ذلك، ابدأ من املناطق اآلمنة واعمل تدرجييا يف اجتاه اخلارج. وسع 

مع ال ضد طبائع السكان املحليني. ففي البداية، اكسب  وكن متامشياحليني. النفوذ من خالل شبكات األهايل امل

ثقة عدد قليل من القرى، ثم بعد ذلك قم بالعمل مع هؤالء الذين يتاجرون معهم أو يتزوجون منهم أو جيرون 

 هبا. امعبأ، وشبكات موثوق امعهم. هذا التكتيك خيلق حلفاء حمليني، ومجهور أعامالو مشاريع

عىل  بالرضورة يأيتيف منطقة العمليات. وهذا قد ال  اهليمنة. اسع لتحقيق نرص مبكر يف العملية إلظهار 30 –أ 

. فالقتال املبكر دون فهم املوقف بدقة قد خيلق أرضارا جانبية غري رضورية، ويولد نوايا سيئة. قتايل شكل نرص

طويلة أو إقناع قائد حميل رئييس بالتعاون. إن  بدال من ذلك، قد يتمثل االنتصار يف تسوية قضية استمرت مدة

 املبادأة.زمام ، ويساعد القادة عىل األخذ بيضبط نغمة اجلولةحتقيق االنتصارات املبكرة حتى وإن كانت صغرية 

o قم بدوريات وقائية 

. ضع تكتيكات للدوريات التي تردع هجامت العدو. فاستخدام الدوريات املقاتلة إلزعاج ثم مواجهة 3٠ –أ 

أسوأ منها كعقلية  ما هو اإلغارة أو ذهنيةهجامت العدو هبجامت مضادة قد يؤدي اىل نتائج عكسية. فهي تؤدي إىل 

العدو، وتطمئن السكان. فالنشاط املستمر الذي اخلنادق. بينام دوريات الردع متثل أفضل مقاربة. فهي ختل بتوازن 

ث إىل ثلثي ال يمكن التنبؤ به بمرور الوقت يمنع اهلجامت وخيلق بيئة أكثر أمنا. وحتقيق ذلك يتطلب أن يكون ثل

 يف أي وقت، هنارا أو ليال.القوة يف دورية 
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o كن مستعدا للنكسات 

لتمرد، كام هو احلال يف مجيع العمليات. فالقادة يرتكبون . ُتعد النكسات أمرا طبيعيا يف عمليات مكافحة ا34 –أ 

اجلنود أحيانا بقتل أو اعتقال شخص ما. وقد يكون من غري  قد خيطئويفقدون عنارص من وحداهتم. و ،األخطاء

املمكن إنشاء أو توسيع شبكات موثوقة. فإن حدث ذلك، تراجع إىل املرحلة السابقة من اخلطة، ثم استعد 

ن تقوم بعض مستوى الرسية أأنف العمليات. فمن الطبيعي يف عمليات مكافحة التمرد عىل نشاطك، واست

ع ليس بالرضورة دليال عىل الفشل. أعط القادة . هذا الوضبينام يكون أداء فصائل أخرى سيئاالفصائل بأداء جيد 

 عىل النجاة بعد النكسات.املرؤوسني احلرية لتعديل وضعهم وفقا للظروف املحلية. فذلك خيلق مرونة تساعد 

o تذكر اجلمهور حول العامل 

. يؤثر التواجد العاملي لوسائل اإلعالم احلالية عىل سري العمليات العسكرية أكثر من أي وقت مىض. 33 –أ 

يراقب ويعلق املدونون ومراسلو وفأجهزة استقبال األقامر الصناعية أصبحت منترشة حتى يف الدول النامية. 

و التليفزيون عىل كل يشء تقوم به قوات اجليش. ويستخدم املتمردون تكتيكات إرهابية إلنتاج الراديو ومعلق

 حمليا وعامليا.التأثري يف الرأي العام رسوم يأملون منها 

كيفية استقبال اجلمهور العاملي ألفعاهلم. فيجب أن يفرتض  مراعاة. درب اجلنود ومشاة البحرية عىل 32 –أ 

ية أن وسائل اإلعالم ستعلن عن كل ما يقولونه أو يفعلونه. وتعامل أيضا مع وسائل اإلعالم اجلنود ومشاة البحر

كحليف. وساعد الصحفيني يف احلصول عىل قصتهم. فذلك يساعدهم عىل تصوير األعامل العسكرية بشكل 

وبخاصة إعالم  أفضل. وتبادل املعلومات مع ممثيل اإلعالم. فالعالقات الطيبة مع وسائل اإلعالم املستقلة،

 الدولة املضيفة، يمكن أن يزيد بشكل درامي من الوعي باملوقف.

o رشك النساء وكن عىل حذر من األطفالا 

. معظم املقاتلني املتمردين هم من الرجال. ومع ذلك، ففي املجتمعات التقليدية، تؤثر النساء بشكل كبري 35 –أ 

يف تشكيل الشبكات االجتامعية التي يستخدمها املتمردون من أجل احلصول عىل الدعم. وعندما تدعم النساء 

د األرس يمثل خطوة ضخمة يف اجتاه تعبئة احلصول عىل تأييوهود. تلك اجل جهود مكافحة التمرد، ستؤيد األرس
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السكان املحليني ضد التمرد. فاستاملة النساء الودودات أو املحايدات من خالل الربامج االجتامعية واالقتصادية 

املستهدفة يبني شبكات تستند إىل املصلحة الذاتية املستنرية التي تقوض يف هناية املطاف املتمردين. ومن املطلوب 

افحات التمرد من اإلناث، بام يف ذلك النساء العامالت داخل الوكاالت واألجهزة اإلدارية، لام لذلك إرشاك مك

 لية.اعمن ف

. عىل العكس من ذلك، كن حذرا بشأن السامح للجنود ومشاة البحرية بمصادقة األطفال من السكان 32 –أ 

قضاء فرتات حراستهم مع األطفال. ولكن املحليني. فاجلنود املشتاقون للوطن وللرجوع ألرسهم يرغبون يف 

املتمردين يراقبون، ويالحظون أي صداقات بني اجلنود واألطفال. وقد يؤذون األطفال كعقاب أو قد 

يستخدموهم كمخربين. وذلك يتطلب نظام لبقاء األطفال عىل بعد مناسب مع املحافظة عىل التعاطف املطلوب 

 لكسب التأييد املحيل.

o لتنفيذالتقييم أثناء ا 

لية مبكرا ونقحها باستمرار مع تقدم العملية. وجيب أن تغطي هذه املعايري جمموعة من اع. ضع معايري للف3٩ –أ 

القضايا االجتامعية واإلعالمية والعسكرية واالقتصادية. واستخدمها إلنشاء صورة عملياتية عميقة. انظر كيف 

 لية:اعفقط أهنا تبدأ أو تنتهي. وتشمل املعايري النموذجية للف التتغري العملية، 

   املتمردون. بدأهاالنسب املئوية لالشتباكات التي بدأت بواسطة القوات الصديقة مقابل تلك التي 

   هم يف مواقع السلطة. ممنطول العالقة الودية مع القادة املحليني 

  م عفويا عن نشاط املتمردين.عدد ونوعية املعلومات االستخبارية التي ُتقد 

  .النشاط االقتصادي يف األسواق واملحالت التجارية 

أن ذلك يمثل لقطة رسيعة ال تعني يف الواقع شيئا أال أهنا توضح االجتاهات العامة وحتدد التقدم احلقيقي بمرور 

 الوقت.

أعدادا أقل، وربام يقدمون أعدادا لية. فهم حيصون عمليا اع. جتنب استخدام عدد األشخاص كمعيار للف3٨ –أ 

 عن األسئلة التالية: اإلجابةلية بدقة اعمضللة. ويتطلب استخدام حرص عدد األشخاص لقياس الف

  كم عدد املتمردين الذين تواجدوا يف البداية؟ 
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  كم عدد املتمردين الذين انتقلوا إىل املنطقة؟ 

  لني؟كم عدد املتمردين الذين حتولوا من مؤيدين إىل مقات 

  كم عدد املقاتلني اجلدد الذين أوجدهم الرصاع؟ 

 املعلومات الدقيقة من هذا النوع يف العادة تكون غري متوفرة.و

o طوال الوقت املهمة حافظ عىل تركيز 

. وقد يكون شاة البحرية يف نظام روتيني معنيالوحدة يف منطقة عملياهتا، يستقر اجلنود وم إقامة. بمجرد 3٢ –أ 

طالام يتم إنجاز املهمة. ومع ذلك، جيب أن يتنبه القادة إىل الرضا الذايت الذي غالبا ما  الروتيني جيداالنظام 

 يصحب الروتني.

. يف اغلب األحيان يستهلك اجلنود ومشاة البحرية عىل األقل ثلث املناوبة األول ليصبحوا فعالني. وعند 20 –أ 

. وهكذا، يكون اجلزء األوسط من املناوبة يف الغالب هو القصري الوقتهناية املناوبة يكافح القادة ضد عقلية 

 األكثر إنتاجا. ولكن، البد للقادة من العمل عىل بقاء اجلنود ومشاة البحرية مركزين عىل املهمة ومنتبهني للبيئة.

o استغل رسدية قصصية واحدة 

 إذ حشد اجلامهري. يةبي، فمن املفيد معرفة كيف. نظرا ألن مكافحة التمرد هي منافسة عىل حشد الدعم الشع2٠ –أ 

القادة املحليني، والشخصيات الدينية، والشخصيات اإلعالمية  –صناع الرأي  :تشمل معظم املجتمعات

غون االجتاهات ويؤثرون عىل التصورات العامة. وغالبا ما يتبع هذا التأثري رسدية قصصية يصووغريهم ممن 

ويوفر إطارا  -وهي قصة أو تفسري بسيط وموحد يمكن التعبري عنه بسهولة مما ينظم خربة األشخاص –واحدة 

لفهم األحداث. وتقدم األساطري التارخيية العرقية والوطنية، والعقائد الطائفية أمثلة ملثل تلك الرسديات 

حلية لدعم قضيتهم. ويتطلب القصصية. وحياول املتمردون يف أغلب األحيان استخدام الرسدية القصصية امل

تقويض نفوذهم تقديم رسدية قصصية بديلة. والطريقة األفضل لذلك هي االستفادة بقدر اإلمكان من الرسدية 

 ة املوجودة التي تقيص املتمردين.صيالقص
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لقادة . عادة ما حيدد املركز الرئييس للقيادة العليا الرسدية القصصية ملكافحة التمرد. ومع ذلك، فإن ا24 –أ 

واجلنود ومشاة البحرية يف املستويات األدنى يعرفون التفاصيل املطلوبة لتكييفها مع الظروف املحلية، وإحداث 

التأثري املطلوب منها. فعىل سبيل املثال، يمكن استخدام قصة مناضل قومي لتهميش املقاتلني األجانب. ويمكن 

ق الساعني إىل استعادة السلطة. ويطبق القادة عىل ية اإلصالح الوطني أن تقوض عنارص النظام السابدلرس

لتعرف عىل صناع الرأي املحليني، واكتساب ا إىل وحيتاجون الرسدية القصصية بشكل تدرجيي. مستوي الرسية

 ورشعيةعىل هذه املعرفة إلجياد رسدية قصصية واحدة تؤكد عىل حتمية  البناءثم  ثم معرفة ما حيفزهمثقتهم، 

 حة التمرد. وهذا العمل فن وليس علم.نجاح عملية مكاف

o شكل قوات وطنية حملية تعكس صورة العدو ال صورة القوات األمريكية 

. بحلول منتصف اجلولة جيب أن تعمل القوات األمريكية بشكل وثيق مع القوات املحلية، وتدرهبا أو 23 –أ 

تساعدها عىل بناء قدرة أمنية وطنية. وحيدث ميل طبيعي إلنشاء قوات عىل نفس شاكلة القوات األمريكية . وهذا 

ة أن تعكس قدرات العدو وتسعى الستبدال خطأ. فبدال من ذلك، حتتاج القوات األمنية املحلية بالدولة املضيف

تتحكم هبا الوحشية أو أن خترج عن أن دور املتمردين. وذلك ال يعني أنه يتعني عليها أن تكون غري نظامية أو 

مثل املتمردين لكن مع وجود منفذ  نفسها وتنظمبالعتاد،  وتتزود، تتحركالسيطرة التامة. فبدال من ذلك، جيب أن 

ة وشبكات أاألم. وبالتامزج مع اجلامهري املعب جمتمعاهتاحتت سيطرة صارمة من  تكونوأن  للدعم األمريكي،

 العمل املوثوقة تسمح هذه اخلصائص لقوات الدولة املضيفة بفصل املتمردين عن السكان.

. جيب عىل القوات األمريكية أن تدعم قوات الدولة املضيفة. وهذا يعني عىل مستوى الرسية زيادة، 22 -أ

وتدريب، وتوظيف القوات املساعدة املحلية بالدولة املضيفة )رشطة وجيش(. وتتطلب هذه املهام ترصحيا من 

املستوى األعىل، ولكن إذا أعطيت املوافقة، يتعني عىل كل رسية إنشاء خلية تدريب. وجيب أن هتدف الفصيلة إىل 

اة لفصيلة رشيكة. وجيب عىل رئاسة الرسية كنو املجموعةحملية واحدة، وبعد ذلك تستخدم هذه  جمموعةتدريب 

تدريب فريق قيادة الدولة املضيفة. فهذه العملية تعكس تطور شبكات العمل املوثوقة. ومتيل إىل أن تنشأ بشكل 

 طبيعي مع ظهور حلفاء حمليني وطنيني عىل استعداد حلمل السالح للدفاع عن أنفسهم.

 



 

 

 373 

o  العسكرية -إجراء العمليات املدنية 

. يمكن وصف عمليات مكافحة التمرد بأهنا عمل اجتامعي مسلح. فهي تتضمن حماوالت إصالح 25 –أ 

العسكرية  - ملشكالت اجتامعية وسياسية جوهرية أثناء التواجد يف مرمي النريان. وهذا جيعل العمليات املدنية

العسكرية هي إحدى وسائل إعادة  - العمليات املدنية. فمتثل نشاطا رئيسيا ملكافحة التمرد، ال جمرد فكرة ثانوية

هيكلة البيئة االجتامعية إلزاحة العدو منها. وجيب أن تركز عىل تلبية االحتياجات األساسية يف املقام األول. وإن 

سلسلة املسوح يف القرى واملناطق املجاورة، والتي جيري حتديثها باستمرار، تقدم معلومات ال تقدر بثمن لفهم 

 وتتبع التقدم يف الوفاء هبا.احتياجات السكان 

األجهزة الوطنية والدولية يف العسكرية الفعالة تعاونا وثيقا مع الرشكاء  - . تتطلب العمليات املدنية22 –أ 

سيطرة العسكرية. فالعديد من املنظامت غري احلكومية عىل لل ال خيضعونهؤالء الرشكاء و املختلفة. واملحلية

تكون مرتبطة بشكل وثيق بالقوات العسكرية ألهنا حتتاج إىل االحتفاظ بحيادها سبيل املثال، ال ترغب أن 

املتصور. وقد ينطوي التعاون بني الوكاالت عىل حتليل مشرتك للمشكلة، وبناء توافق يف اآلراء يسمح بتزامن 

وتسهيل العمليات جهود اجليش والوكاالت املختلفة. ويتمثل دور اجليش يف توفري احلامية، وحتديد االحتياجات، 

 .العسكرية، واستخدام التحسينات يف الظروف االجتامعية كوسيلة لبناء الشبكات وتعبئة السكان -املدنية 

العسكرية املحايدة يف مكافحة التمرد.  - نسانية أو العمليات املدنيةاملساعدة اإلوجد يشء اسمه . ال ي2٩ –أ 

عنارص  يتحولغالبا ما فاملتمردين. لذا  وليس أقلهفكلام جرت مساعدة شخص ما، قد يتأذى شخص آخر أيضا، 

أهداف. ومحايتهم مسألة ال تقترص فقط عىل توفري الدفاع عن قرب فحسب، إىل فرق املساعدة املدنية واإلنسانية 

 يئة آمنة عرب إقناع املستفيدين املحليني من املعونة وقادهتم باملساعدة يف هذا األمر.ولكن ترتبط أيضا بخلق ب

o تذكر أن األعامل الصغرية مجيلة 

. االجتاه اآلخر هو حماولة عمل برامج ضخمة واسعة النطاق. فعىل وجه اخلصوص، يميل اجلنود ومشاة 2٨ –أ 

الربامج الصغرية  تكرارالبحرية إىل تطبيق األفكار الناجحة يف منطقة ما عىل منطقة أخرى. وهم حياولون أيضا 

ري من األحيان تنجح الربامج الصغرية . ففي كثجيديالناجحة مرة أخرى عىل نطاق أوسع. وذلك يف العادة ال 

بسبب الظروف املحلية أو بسبب أن حجمها يبقيها بعيدة عن مالحظة العدو مما يساعدها عىل النجاح دون أن 
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تصاب برضر.  بينام الربامج التي تنجح عىل مستوى الرسية يف منطقة عمليات غالبا ما تنجح يف منطقة عمليات 

املرشوعات الصغرية بسالسة يف الربامج الكربى. حافظ عىل الربامج الصغرية فذلك أخرى، ولكن نادرا ما تتقدم 

يستطيع القادة إضافة وجيعلها رخيصة ومستدامة وذات مستوى منخفض و)بالتايل( يمكن مداوهتا إذا أخفقت. 

 حسب ما يسمح به املوقف. –وصغرية أيضا ورخيصة ومتكيفة مع الظروف املحلية  –برامج جديدة 

o ب اسرتاتيجية العدوحار 

. عند نجاح جهود مكافحة التمرد، يتحول املتمردون يف أغلب األحيان إىل اهلجوم. وختلق نجاحات 2٢ –أ 

مكافحة التمرد موقفا هيدد بفصل املتمردين عن السكان. فيهاجم املتمردون القوات العسكرية والسكان املحليني 

ال يشري هذا النشاط بالرضورة إىل خطأ يف تكتيكات ومرد. إلعادة تأكيد وجودهم عىل الساحة ومواصلة الت

مكافحة التمرد )عىل الرغم من أنه قد يعتمد عىل ما إذا كان املتمردون قد نجحوا يف تعبئة السكان(. ومن 

 الطبيعي، حتى يف أكثر العمليات نجاحا، أن حتدث زيادة مفاجئة يف النشاط اهلجومي للمتمردين.

. الرد العسكري الواضح هو اهلجوم املضاد لتدمري قوات العدو. وهذا نادرا ما يكون االختيار األفضل 50 –أ 

حاول أال يتم تشتيت انتباهك وعىل مستوى الرسية. هاجم املتمردين فقط عندما يمثلون حجر عثرة يف طريقك. 

و أرسهم. فالقتال االستفزازي عادة ما يكون أو دفعك إىل سلسلة من ردود األفعال التي حتفزها الرغبة يف قتلهم أ

بدال من ذلك، هاجم اسرتاتيجية العدو. فإذا كان املتمردون يسعون إىل ولصالح العدو عرب تقويضه لثقة السكان. 

استعادة والء جمموعة جمتمعية معينة، قم باستاملة هذه املجموعة ضدهم. وإذا كانوا حياولون استثارة رصاع 

ولكن نفس املبدأ حيكم االستجابة   عمليات فرض السالم. املواقف املحتملة ال هناية هلا،طائفي، فتحول إىل

 .(حارب اسرتاتيجية العدو ال قواته)

o التقييم أثناء التنفيذ: إدراك واستغالل النجاح 

كز عىل . نفذ اخلطة املوضوعة يف وقت مبكر من احلملة، واملنقحة عرب التفاعل مع الرشكاء املحليني. ور5٠ –أ 

البيئة ال عىل العدو. فاهلدف هو اهليمنة عىل املنطقة بالكامل وإجياد حلول ملشاكلها العامة. قم بالتقييم املتواصل 

 كلام دعت احلاجة. عدلهللنتائج، و
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. إن حتقيق النجاح خاصة يف أواخر احلملة، يعني أنه قد يكون من الرضوري التفاوض مع العدو. 54 –أ 

. نشأوا وتربوا سويا حتى الذين يدعمون عملية مكافحة التمرد يعرفون قادة العدو. وربام ناملحليو فالسكان

ويظهر رشكاء التفاوض الصاحلون مع تقدم احلملة. مرة أخرى، استخدم العالقات الوثيقة بني الوكاالت 

بعاد احللفاء املحليني مخاد التمرد دون إإ املختلفة الستغالل الفرص والستاملة رشائح من العدو. فذلك يساعد يف

، يكون االنشقاق أفضل من تمرداملحتملني الذين لدهيم أقارب أو أصدقاء بني املتمردين. وعند انتهاء ال

 االستسالم، واالستسالم أفضل من األرس، واألرس أفضل من القتل.

o اإلعداد أثناء التنفيذ: استعد للتسلم من اليوم األول 

ستكون هناك راحة يف املكان. وستحتاج بل . ليس من املتوقع انتهاء التمرد أثناء مناوبة واحدة للقوة. 53 –أ 

للمجموعات بتسليم امللفات يف كل فصيلة  فابدأالوحدة اجلديدة أكثر ما يمكن متريره من معلومات إليها. 

جيب أن تتضمن امللفات الدروس وا. راحتهإ تة من الوحدة التي مت، إذا مل تكن متاحاوصوهلاملختصة فور 

وأي  –فوتوغرافية  اوصور ،، وخرائط حمدثةاملستفادة، وتفاصيل عن السكان، وتقارير عن القرى والدوريات

قواعد البيانات املحوسبة تكون رائعة. احتفظ ويشء من شأنه أن يساعد القادمني اجلدد عىل فهم البيئة فهام تاما. 

من تواجد نسخة مطبوعة من األدوات والوثائق الرئيسية. إنتاج وحفظ هذه  بنسخ احتياطية جيدة وتأكد

طويل املدى. فالذاكرة الشاملة التي الالقصري و نيللنجاح، ولكنه رضوري اوجاف ممال املعلومات يكون عمال

متريرها إىل يصنعها هذا العمل تقدم للجنود ومشاة البحرية املعرفة التي حيتاجوهنا للبقاء عىل قيد احلياة. و و

 قادمة يصنع نفس اليشء بالنسبة هلم. كام أنه يقلل أيضا من فقدان الزخم الذي حيدث أثناء أي تسليم.الالوحدة 

o  انتهاء املناوبة 

. مع اقرتاب هناية املناوبة، يصبح التحدي الرئييس للقيادة هو احلفاظ عىل تركيز اجلنود ومشاة البحرية. إذ 52 –أ 

ناء اخلدمة. وجيب عليهم االستمرار يف مراقبة وتنفيذ العديد من الربامج واملرشوعات جيب أال يسرتخوا أث

 والعمليات.

. تظل التكتيكات التي نوقشت أعاله قابلة للتطبيق مع اقرتاب انتهاء فرتة املناوبة. ومع ذلك، فهناك أمر 55 –أ 

تمل يف هناية واحد جديد مهم: حافظ عىل رسية خطة االنتقال. إذ يصبح إغراء احلديث عن الوطن يكاد ال حُي 
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سيغادرون، ومن املحتمل أن تكون لدهيم فكرة ن يعرفون أن اجلنود ومشاة البحرية املحليو املناوبة. فالسكان

ب محاية تفاصيل خطة االنتقال وإال جتجيدة عن خطة االنتقال األصلية. فهم يرون وحدات تأيت وتذهب. ولكن 

فقد يستخدم العدو عملية التسليم والتسلم لتقويض أي تقدم تم إحرازه أثناء املناوبة. وقد يشن املتمردون 

ولون استعادة والء السكان عرب تكتيكات الرتهيب. كام سيحاول املتمردون إقناع عامة هجوما كبريا. وقد حيا

السكان املحليني أن القوات العسكرية لن حتميهم بعد انتقاهلا. وأن الوحدة التي ستخلف املغادرين ستكون 

النتقال يف مكان مستبدة أو غري كفؤة . جهز وحدة املتابعة لتحقيق النجاح. وحافظ عىل رسية تفاصيل خطة ا

حمكم املراقبة بمركز القيادة. وحتدث للجنود عن مقاومة إغراء وداع احللفاء املحليني. إذ يمكنهم دائام إرسال 

 بطاقات بريدية من الوطن.

o  ؟ماذا لوثالثة أسئلة 

. ترشح املناقشة أعاله ما جيب أن حيدث، ولكن األمور قد تسري بشكل خاطئ. وهذه بعض األسئلة من 52 –أ 

 لوضعها يف االعتبار. ماذا لونوعية 

o ماذا لو انتقلت إىل منطقة ُمتلفة؟ 

. ال تضيع اجلهود التي بذلت يف اإلعداد للعمليات يف منطقة واحدة إذا ُنقلت الوحدة إىل منطقة أخرى. 5٩ –أ 

فالسيطرة عىل املنطقة األوىل علمت اجلنود ومشاة البحرية األساليب القابلة للتطبيق يف املنطقة اجلديدة. فعىل 

 ؟، وكيف يقررون ما هو املهم يف املجتمع املحيل؟للون منطقة العملياتيعرفون كيف حت سبيل املثال، هم صاروا

كام توفر التجربة هيكال عقليا لتحليل منطقة العمليات اجلديدة. ويمكن أن يركز اجلنود ومشاة البحرية عىل ما هو 

ُمتلف، مما يتيح تنفيذ العملية بطريقة أسهل وأرسع. فاملطلوب منهم تطبيق نفس هذه املهارة عندما جيري نقلهم 

 مناطق عمليات الكتيبة أو اللواء.من 

o ماذا لو مل تكن لديك موارد؟ 

. يمكن أن ختضع بعض احلاالت ملواقف ذات أولوية منخفضة يف مناطق العمليات. ومع ذلك، حيتاج 5٨ –أ 

ترتيب األولويات فضال عن القادة إىل الرتكيز عىل االعتامد عىل النفس، واحلفاظ عىل األشياء صغرية، ومستدامة، 
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ىل نحو صارم. ويمكن للقادة املحليني املساعدة يف ذلك. فهم يعرفون ما هيمهم. وجيب أن يكون القادة صادقني ع

منهم التوصية باألولويات. ويف كثري من األحيان  ويطلبون املرشوعات واخليارات املمكنة، فيناقشونمعهم، 

قد يتوقعون فقط الدعم واحلامية يف تنفيذ واخلرباء. راء آالبناء، ويتمكن القادة من العثور عىل مرتمجني، وإمدادات 

تحديد ف مشاريعهم. ويمكن للمفاوضات واالستشارات أن تساعد يف حشد دعمهم وتعزيز التامسك االجتامعي.

 يف نجاح املشاريع. ارئيسي عاماليمثل أهداف قابلة للتحقيق 

o ماذا لو تبدل املوقف عىل املرسح؟ 

. يف بعض األحيان يكون كل يشء عىل ما يرام عىل املستوى التكتيكي، ثم يتغري املوقف عىل مرسح 5٢ –أ 

للخلف، وقّوي واسرتجع التوازن، واستعد  خطوةالعمليات ملغيا تلك اجلهود. فعند حدوث ذلك، تراجع 

هذه املواقف. وقد يكون  للتوسع مرة أخرى عندما يسمح املوقف بذلك. واخلطة املرنة املتكيفة تساعد يف مثل

 سامح املوقف بذلك. من استعادهتا فورعىل القوات الصديقة التخيل عن املبادأة لبعض الوقت، ولكن، ال بد 

 امللخص 

. خلص هذا امللحق جمموعة من التكتيكات إلجراء عمليات مكافحة التمرد. ومثل كل التكتيكات، فهي 20 –أ 

الدراسة املتواصلة ملنطقة العمليات مطلوبة لتطبيق هذه التكتيكات حسب الظروف وتكون حتتاج إىل تفسري. 

ظات واخلربات اجلنود ومشاة البحرية عىل تطبيقها بشكل أفضل. وحتساعد امللاخلاصة التي تقابلها الوحدة. كام 

فبدعمهم ُيضمن  ومهام يكن ما تم عمله، البد أن يظل الرتكيز منصبا عىل كسب دعم السكان واملحافظة عليه.

 النرص، وبدونه ال يمكن أن تنجح جهود مكافحة التمرد.
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عوامل املهمة، والعدو، والتضاريس، والطقس، والقوات والدعم  ينطوي فهم املوقف عىل حتديد العالقات بني

. ويناقش هذا امللحق العديد من األدوات املستخدمة يف وصف املتاح، واالعتبارات املدنيةاملتاح، والوقت 

تأثريات البيئة العملياتية وتقييم التهديد. ومن أهم هذه األدوات حتليل الشبكة االجتامعية، والذي يمثل أداة قوية 

عىل فهم بيئة العمليات. فهذا الفهم  لتقييم التهديد. ويستخدم القادة وضباط األركان هذه األداة كي تساعدهم

 يسهل صنع القرارات وتطوير اخلطط واألوامر.

 وصف تأثريات البيئة العملياتية 

للتضاريس، والطقس، واالعتبارات املدنية. وتتناول هذه  حتليال . يتطلب وصف تأثريات البيئة العملياتية٠ -ب

املناقشة التضاريس واالعتبارات املدنية بإسهاب نظرا ألمهيتها يف بيئة مكافحة التمرد. فللتضاريس واالعتبارات 

من يف مكافحة التمرد جيب عىل املحللني فهمها كي يرشحوا البيئة العملياتية بشكل فعال. و بارزةاملدنية جوانب 

وصف  يفاملمكن أن تساعد الصور املرئية وأدوات التحليل األريض الفضائي، والرتاكبات، والرسوم التوضيحية 

 هذه اجلوانب.

o وصف تأثريات التضاريس 

كام هو احلال يف العمليات التقليدية، يشمل حتليل التضاريس يف مكافحة التمرد فحص تأثري التضاريس  .4 -ب

مكافحة التمرد عىل السكان، فعادة ما ونظرا لرتكيز ية وأفراد العدو. ومع ذلك، عىل حركة الوحدات العسكر

يركز حتليل التضاريس عىل املناطق املأهولة، وتأثريات التضاريس عىل السكان املحليني. فأثناء عمليات مكافحة 

يف التفاعل مع التمرد، يقيض جنود اجليش ومشاة البحرية الكثري من الوقت باملناطق احلرضية والضواحي 

السكان. وتكون هذه املعركة ثالثية األبعاد. فاملباين متعددة الطوابق، وخطوط االتصال األرضية مثل األنفاق 

. كام يستخدم املتمردون أيضا التضاريس الطبيعية املعقدة لصاحلهم. شبكات املجاري، قد تكون مهمة جداو

قعات وغريها من األرايض املعقدة قواعد حمتملة لعمليات وتعترب اجلبال والكهوف األدغال والغابات واملستن

 حتليل الشبكة االجتامعية وأدوات حتليلية أخرى: امللحق ب
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للحصول عىل معلومات إضافية عن حتليل التضاريس. وانظر دليل  ٠30 – 32املتمردين. )انظر دليل امليدان 

 لتحليل التضاريس يف العمليات احلرضية(. 2. ٢٠ -4امليدان املؤقت 

هذا و .يف مكافحة التمرد من االعتبارات اهلامة للتضاريسوتعد املالحة يف املناطق احلرضية والضواحي . 3 -ب

قد يكون هذا صعبا يف املناطق التي ال حتتوي عىل نظام للعناوين، ويف املدن التي قد ال تكون فيها الشبكات 

  عىلعثور السكان املحليني يةمعرفة كيفويفيد يف ذلك املكونة من عرشة أرقام دقيقة بام يكفي لتحديد شقة معينة. 

بيوت بعضهم البعض، ونوع نظام العناوين الذي يستخدمونه. كام أن اخلرائط احلديثة الدقيقة التي تستخدم 

الصور اجلوية مفيدة أيضا. وباإلضافة إىل ذلك، تعمل اخلرائط السياحية واخلرائط املنتجة حمليا عىل تسهيل فهم 

 األسامء التي يستخدمها السكان املحليون يف وصف األماكن.

o جلوانب العسكرية للتضاريس يف مكافحة التمردا 

تفاصيل املختلفة للجوانب العسكرية اليف  جنود اجليش ومشاة البحرية . عىل املستوى التكتيكي، ينظر2 -ب

 للتضاريس من أجل وصف البيئة العملياتية.

   املراقبة وحقول النار. يف عمليات مكافحة التمرد، يبحث جنود اجليش ومشاة البحرية عن املناطق التي

توجد فيها حقول جيدة إلطالق النار بحيث تصلح كنقاط للكامئن. وباإلضافة إىل ذلك، يدرسون 

ام اجلواسيس الطرق العديدة التي قد يراقبهم هبا املتمردون. وتشمل هذه الطرق: املراقبة، واستخد

 خط رؤية ملواقع قوات مكافحة التمرد. عربهافر اواملتسللني، واملواقع التي يتو

   .طرق االقرتاب. يستخدم املتمردون أي وسيلة ممكنة للوصول إىل منشآت قوات مكافحة التمرد

 وتشمل نقاط الدخول املحتملة: املجاري، وأسطح املباين، والطرق، واألرصفة. ويستغل املتمردون

قدرهتم عىل االختالط بالسكان. وقد حياولون التسلل عرب التنكر يف هيئة مقاولني يعملون لصالح قوات 

مكافحة التمرد أو حكومة الدولة املضيفة. وعىل طول منطقة احلدود، قد يستخدم املتمردون طرق 

التي جيب تناوهلا التهريب لنقل الناس والعتاد إىل داخل البالد وخارجها. ومن طرق االقرتاب األخرى 

 كيفية تأثري املتمردين عىل الرأي العام.
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  مهمة، أو مناطق مهمة  مبان التضاريس الرئيسية. من الناحية التكتيكية، قد تكون التضاريس الرئيسية

 اتصال.وخطوط  لتحكم يف الوصول،نقاط لاقتصاديا وسياسيا، أو مناطق هلا أمهية دينية أو ثقافية، أو 

  ق يف بيئة مكافحة التمرد أي يشء يعيضافة إىل عوائق التضاريس، تشمل العوائق املوجودة العوائق. باإل

ق عمليات مكافحة التمرد. ومن أمثلة العوائق التي تعرقل املتمردين: نقاط يحرية عمل املتمردين أو يع

ماكن املحمية التحكم يف املرور، ونظم األمن اإللكرتونية، وخطط احلراسة. بينام قد يمثل استخدام األ

بموجب قواعد االشتباك، واملرتمجني، والقدرة عىل االتصال مع السكان، والثقافة، والسياسات عقبات 

 القوات األمريكية أو قوات حكومة الدولة املضيفة. امأم

   التغطية واإلخفاء. تشمل التغطية واإلخفاء يف مكافحة التمرد الوسائل التي خيفي هبا املتمردون أنفسهم

شطتهم. ومن هذه الوسائل التنكر، واستخدام البطاقات املزورة للتعريف باهلوية، وإخفاء اإلمدادات وأن

 حتت األرض أو يف املباين.

 

o اجليوفضائيةستخبارات اال 

هي االستخبارات املستمدة من استغالل، وحتليل، ودمج الصور مع اجليوفضائية . االستخبارات 5 -ب

ليها جغرافيا يف منطقة املشار إلوصف، وتقييم، وتصوير املالمح الامدية برصيا واألنشطة  اجليوفضائية املعلومات

من الصور الفضائية، واستخبارات التصوير، واملعلومات اجليوفضائية العمليات. وتتكون االستخبارات 

لفرع االستخبارات  من املهام اجلوهريةاملستمدة اجليوفضائية  الفضائية. وتظل املعلومات واخلدمات -األرضية 

استخبارية متكاملة رقميا . وتكون النتيجة هي منتجات اجليوفضائية توفر األساس لالستخباراتالتي  العسكرية،

  تدعم حتليل مجيع املصادر، والتخطيط، وصنع القرار، ودعم العمليات اجلارية. وبيانيا

o  اجليوفضائيةاألدوات 

 التي يمكن توفريها بواسطة فريق املعلومات واخلدماتاجليوفضائية  (تتضمن املنتجات )األدوات .2 -ب

 :ما ييل اجليوفضائية

  .قواعد بيانات التضاريس 
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   دراسات خاصة عن التضاريس ومنتجات جرى إعدادها بواسطة الوكاالت األمريكية أو وكاالت

 .1سيةالدولة املضيفة، واخلرائط البيانية اخلاصة، واملخططات، والدراسات اجليودي

  .التصوير الفوتوغرايف احلايل 

  .االستطالع اآلين للتضاريس 

  .مصفوفات عامل التضاريس 

o التصوير 

. تشمل منتجات الصور كال من الصور اجلوية، وصور األقامر الصناعية. ويف العديد من احلاالت ٩ -ب

مبارشة إىل القادة. وتساعد هذه املامرسة  -مثل نظم الطريان بدون طيار -تستجيب منصات االستطالع اجلوي 

اخلاصة. وحيدد املوقف ما إذا كانت  كل نظام مجع لديه قدراتهفعىل اجلمع املركز  للبيانات يف الوقت املناسب. 

 األبيض واألسود أو صور األشعة حتت احلمراء توفر رؤية أفضل للهدف.بصور ال

 

 مثال لصورة فوتوغرافية. .٠ -شكل ب

                                                           

، وجماهلا اجليوديسيا هي علم املساحة التطبيقية أو علم شكل األرض ومساحتها، ويتناول املوضوعات املتعلقة بحجم األرض، وأبعادها، وحرارة باطنها -٠

 يس.) املرتجم(.املغناطي
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العنارص اهلامة ضمن العمليات املستقبلية يف قدرات نقل بث الصور من منصات مجع  إحدى. قد تتمثل ٨ -ب

املعلومات االستخبارية يف الفضاء إىل األرض. وتستخدم األنظمة الفضائية أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 

وتستطيع توفري التصوير الطيفي، واألشعة حتت احلمراء، والتصوير الكهروضوئي عرب الرادار اجلوي املحمول. 

البيانات املجمعة من مصادر كهذه يف نسق رقمي يمكن معاجلته لتلبية متطلبات حمددة. ُتنقل معلومات مهمة. و

ويظل العاملون يف االستخبارات عىل علم بالقدرات والقيود املفروضة عىل هذه األنظمة وإجراءات طلب هذا 

 الدعم.

. يتم إنتاج املنتجات املتقدمة لالستخبارات األرضية الفضائية باستخدام أي جمموعة من منصات التصوير ٢ -ب

وفًقا الحتياجات طالب املعلومات. وهلذه املنتجات  -املرئية أو األشعة حتت احلمراء أو الرادار أو الطيفي  -

يوفر مما البيانات الرقمية الرتفاع التضاريس تطبيقات عديدة. فيقدم عرض الصور يف منظور مائل بجمعها مع 

رؤية منظورية. ويستخدم التصوير الطيفي نامذج توزيع احلرارة والتغريات يف مشهد تم تصويره يف أوقات ُمتلفة 

الكتشاف ومتييز النشاط البرشي عن النشاط الطبيعي. وتشمل االستخدامات األخرى حتليل املرفق، والتحليل 

 اهلدف، وحتليل الرتبة، وتقييم الرضر.  اهليكيل، واكتشاف

o  السكانطق، اهلياكل، القدرات، املنظامت، ا)املنرشح االعتبارات املدنية ،

 األحداث(.

البنية التحتية التي أنشأها اإلنسان، واملؤسسات املدنية، ومواقف كيفية تأثري ب االعتبارات املدنية. تتعلق ٠0 -ب

عمليات عىل إجراء العمليات العسكرية )دليل الوأنشطة القادة املدنيني، والسكان، واملنظامت داخل منطقة 

وألن الغرض من مكافحة التمرد يتمثل يف دعم اكتساب حكومة الدولة املضيفة للرشعية ودعم  (.0 -2امليدان 

 السكان، فان االعتبارات املدنية غالبا ما تكون من أهم العوامل التي جيب مراعاهتا أثناء حتليل املهمة.

. تركز االعتبارات املدنية بشكل عام عىل التأثري املبارش للمدنيني عىل تقدم العمليات اجلارية. ومع ذلك، ٠٠ -ب

وإعالمية، واقتصادية طويلة املدى. وعىل املستوى  مل أيضا عىل املستويات األعىل، قضايا دبلوماسية،تفهي تش

التكتيكي، تتعلق االعتبارات املدنية مبارشة باملناطق املدنية الرئيسية، واهلياكل، والقدرات، واملنظامت، والناس، 

درس حتت عنوان واألحداث داخل منطقة العمليات. ومُتثل هذه اخلصائص بمعاونة ذاكرة للخصائص تُ 
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طق واهلياكل والقدرات والتنظيامت والسكان واألحداث(. ويوفر حتليل العوامل ااملن دنية )االعتبارات امل

  أكثر عمقا لالعتبارات املدنية.تقييام - ٩3 -3إىل  ٠٢ -3والذي ناقشناه يف الفقرات  –االجتامعية االقتصادية 

o املناطق 

من التضاريس داخل منطقة العمليات هلا أمهية . املناطق املدنية الرئيسية هي املناطق املحلية أو جوانب ٠4 -ب

بالنسبة للسكان املحليني. وهذه املقاربة املميزة تتناول حتليل التضاريس من منظور مدين. وحيلل القادة املناطق 

املدنية الرئيسية من حيث طريقة تأثريها عىل مهام كل وحدة، وكذلك طريقة تأثري العمليات العسكرية عىل هذه 

 أمثلة للمناطق املدنية الرئيسية(. ٠ -)يرسد اجلدول باملناطق. 

 أمثلة للمناطق املدنية الرئيسية..٠ -جدول ب

 رفة باحلدود السياسية مثل:عَ مناطق مُ  •

 املناطق والضواحي داخل املدينة.  -

 البلديات داخل اإلقليم.  -

 األقاليم داخل الدولة.  -

 مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل املراكز الصناعية، واملناطق الزراعية، واملناجم. •

 ون السياسية.مراكز احلكم والشئ •

 مناطق مهمة ثقافيا. •

االجتامعية أو العرقية أو السياسية أو الدينية أو اإلجرامية أو غري ذلك من  اجليوب •

 اجليوب اهلامة.

 الطرق التجارية وطرق التهريب. •

 املواقع املحتملة لإلقامة املؤقتة للمدنيني املُهجرين أو لغري ذلك من الوظائف املدنية. •
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o اهلياكل 

. يتضمن حتليل اهليكل حتديد كيفية متكن موقع اهليكل، ووظائفه، وقدراته من دعم العمليات. كام ينظر ٠3 -ب

حد اهلياكل ألغراض عسكرية مع املتطلبات املدنية. استخدام أالقادة يف عواقب استخدامه. وغالبا ما يتنافس 

التكاليف التي سيتحملها املجتمع يف املستقبل. )يرسد ويوازن القادة بعناية بني املنافع العسكرية املتوقعة وبني 

 أمثلة هلياكل مهمة يف منطقة العمليات(. .4 -اجلدول ب

o القدرات 

أي سلطات الدولة املضيفة أو إحدى اجلهات  –. يمكن أن تشري القدرات إىل قدرة السلطات املحلية ٠2 -ب

وحيلل القادة وضباط هيئة األركان القدرات من  عىل توفري الوظائف أو اخلدمات الرئيسية للسكان. -األخرى

ات نظر ُمتلفة، ولكنهم يضعون األولوية بشكل عام لفهم قدرة حكومة الدولة املضيفة عىل دعم املهمة. وجه

 أبرزأهم القدرات األساسية هي تلك املطلوبة إلنقاذ أو احلفاظ عىل أو تعزيز احلياة، هبذا الرتتيب. ومن من و

 أمهية : القدرات األكثر

  لية البريوقراطية واملحاكم وغري ذلك من الدوائر احلكومة بالدولة املضيفة.اعف - اإلدارة العامة 

  .السالمة العامة، وتوفرها قوات األمن، والقوات املسلحة، والرشطة، واهليئات االستخبارية 

  وكاالت مثل أقسام اإلطفاء وخدمات اإلسعاف. من - خدمات الطوارئ 

  .الصحة العامة، العيادات واملستشفيات 

  .الغذاء 

  .الامء 

  .الرصف الصحي 

 

o املنظامت 

. املنظامت هي جمموعات أو مؤسسات غري عسكرية تتواجد يف منطقة العمليات. وهي تؤثر وتتفاعل مع ٠5 -ب

وعمليات السكان وقوات مكافحة التمرد، وبعضها البعض. ويكون هلا عموما بنيان هرمي، وأهداف حمددة، 
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مؤسسية، ومرافق ثابتة أو أماكن لالجتامعات، ووسيلة للدعم الاميل أو اللوجيستي. وقد تتكون بعض املنظامت 

 من السكان األصليني للمنطقة. وقد تشمل:

  .املنظامت الدينية 

  .األحزاب السياسية 

  .املنظامت الوطنية أو اخلدمية 

  .احتادات العامل 

  .املنظامت اإلجرامية 

  .املنظامت املجتمعية 

 . قد تأيت منظامت أخرى من خارج منطقة العمليات. ومن أمثلتها:٠2 -ب

  .الرشكات متعددة اجلنسيات 

  .املنظامت احلكومية الدولية، مثل وكاالت األمم املتحدة 

  .املنظامت غري احلكومية، مثل الصليب األمحر الدويل 

التنسيق مع املنظامت احلكومية الدولية واملنظامت غري احلكومية. . غالبا ما تتطلب العمليات من القادة ٠٩ -ب

وتشمل املعلومات املطلوبة للتقييم أنشطة هذه املجموعات، وإمكانياهتا، والقيود املفروضة عىل عملها. ويتضمن 

أن وكيف يمكن  املختلفة عىل العمليات العسكرية؟ كيف يمكن أن تؤثر أنشطة املنظامت :تفهم املوقف معرفة

كيف يمكن أن  :تؤثر العمليات العسكرية عىل أنشطة هذه املنظامت. وعرب هذا التحليل يستطيع القادة حتديد

 شرتكة؟تعمل املنظامت والقوات العسكرية معا لتحقيق األهداف امل

 : أمثلة هلياكل هامة4 -جدول ب

 احلكومة بوظيفتها. لقيامفهي رضورية  املراكز احلكومية، •

 قوات األمن بوظيفتها. لقيام، فهي رضورية قيادة وقواعد قوات األمنمراكز  •

، فهي رضورية ملكافحة اجلريمة، ومفيدة لعمليات أقسام الرشطة ومباين املحاكم والسجون •

 مكافحة التمرد.
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فهي هامة لتدفق املعلومات وتشكيل آراء السكان.  البنية التحتية لالتصاالت ووسائل اإلعالم، •

 ا ييل:وتتضمن م

 أبراج اإلذاعة.  -

 حمطات التلفزيون.  -

 األبراج اخللوية.  -

 مكاتب الصحف.  -

 دور الطباعة  -

 ، فهي تسمح بحركة الناس، والبضائع، واملتمردين، وقوات مكافحة التمرد.الطرق والكباري •

، فهي تسمح بحركة الناس، والبضائع، البحرية موانئ الدخول، مثل املطارات، واملوانئ •

 واملتمردين، وقوات مكافحة التمرد.

 ، فهي توفر الطاقة الكهربية، ومياه الرشب، وتتحكم يف الفيضانات.لسدودا •

مهمة  وهي، فهي متكن االقتصاد من العمل، املحطات الرئيسية والفرعية للطاقة الكهربائية •

 ملعيشة السكان اليومية.

مهمة ملعيشة  وهي، فهي متكن االقتصاد من العمل، معامل التكرير وغريها من مصادر الوقود •

 السكان اليومية.

 فهي مهمة للصحة العامة. مصادر املياه للصاحلة للرشب، •

 ، فهي مهمة للصحة العامة.أنظمة الرصف الصحي •

 وغالبا ما تكون يف مواقع حممية. ،، فهي مهمة لصحة السكانالعيادات واملستشفيات •

 وغالبا ما تكون يف مواقع حممية. ،فهي تؤثر عىل آراء السكان ،املدارس واجلامعات •

وغالبا  ،وهي تؤثر عىل آراء السكان، وغالبا ما تكون هلا أمهية ثقافية كبرية أماكن العبادة الدينية، •

 ما تكون يف مواقع حممية. 

املنظامت املدنية. ومع ذلك، . يف كل احلاالت تقريبا، متتلك القوات العسكرية موارد أكثر مما متتلكه ٠٨ -ب

القادة ال يقودون املنظامت رغم أن فبعض املنظامت املدنية متتلك قدرات متخصصة قد تكون راغبة يف تشاركها. و

بعض العمليات تتطلب حتقيق وحدة للجهود مع هذه املجموعات. ، فإن املدنية املوجودة يف نطاق عملياهتم



 

 

 387 

ثروا عىل قادة هذه املنظامت من خالل اإلقناع، واالعتامد عىل قوة احلجة، وتتطلب هذه املواقف من القادة أن يؤ

 ورضب أمثلة باألفعال.

o الناس 

إىل األفراد غري العسكريني الذين تقابلهم القوات العسكرية. ويشمل املصطلح مجيع ��الناس. تشري كلمة ٠٢ -ب

من هم خارج منطقة العمليات ممن يمكن أن  املدنيني)السكان( املوجودين داخل منطقة العمليات، باإلضافة إىل

هم أو نفوذهم السيايس عىل املهمة. ولعرض ُمتلف جوانب السكان، يمكن للمحللني ؤتؤثر أفعاهلم أو آرا

يتضمن  2. ٢٠ -4استخدام دعم السكان، والرتاكبات، والدين واجلنس، والرتاكبات اإلثنية )دليل امليدان 

لتصورات من العوامل األخرى املهمة يف مكافحة التمرد. ومصفوفة تقييم فا .معلومات عن هذه الرتاكبات(

 تصورات السكان عن هذه العمليات. وبني الصديقةالتصورات هي أداة تقارن بني غرض العمليات 

o  دعم السكاينالتراكب 

هلا،  . طبقات الغالف السكاين يمكن أن تصف بيانيا قطاعات السكان املؤيدة للحكومة واملعارضة40 -ب

(. وهذه الرتاكبات مهمة ألهنا 4 -واملؤيدة للمتمردين واملعارضة هلم، وغري امللتزمة واملحايدة. )انظر شكل ب

تساعد املحللني عىل حتديد ما إذا كان من املحتمل واملتوقع من السكان املحليني أن يدعموا حكومة الدولة 

م هنأ أم املضيفة

 سيدعمون التمرد.
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o جلنس والِعرقتراكب الدين وا 

غالبا ما تساهم قضايا الدين واجلنس والعرق يف الرصاعات. فالرتاكبات الدينية واجلنسية والعرقية  .4٠ -ب

ناطق املتصف الرتكيبة العرقية والدينية احلالية ملنطقة العمليات. كام يمكن كذلك أن تعرض هذه الرتاكبات 

جرى االتفاق عليها يف اتفاقات السالم. وقد تكون هذه  التي فصلالثنية، ومناطق االعرقية أو الدينية أو ال

 يبني مثاال لرتاكب عرقي(. 3 -عة معا. )الشكل بتممنفصلة أو جم الثالثة الرتاكبات
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o مصفوفة تقييم التصور 

. تؤثر التصورات عىل كيفية استهداف املتمردين واالشتباك معهم. وتشمل االعتبارات اهلامة كيفية 44 -ب

تصور املتمردين لقوات مكافحة التمرد، وألنفسهم، ولبيئتهم، ولطبيعة وأسباب الرصاع، وملعايري النجاح. 

النجاح. فاملعرفة العميقة والفهم وتقييم  ،واالشتباك الناجح، الستهدافمفتاح لفالتصور أمر معقد ولكنه 

لفهم بيئة  متثل أمرا رضوريا الوطنية واإلقليمية واملحلية، واألعراف، واألخالق، واملحرمات  للثقافات

 العمليات، وردود أفعال املتمردين والسكان.

عنارص  . غالبا ما ُتستخدم مصفوفات تقييم التصورات من جانب موظفي العمليات النفسية وغريهم من43 -ب

(. فأنشطة مكافحة التمرد 2 -حمليل االستخبارات. )انظر شكل بأداة قيمة يف يد هيئة األركان، ويمكن أن تكون 

ها أو قيمر ثم تخذ تصورات السكان يف االعتباأاملراد أن تكون محيدة أو خرية قد تكون هلا نتائج سلبية إذا مل ت

ه صنع القائد لقراراته، ويمكن أن تؤثر عىل ردود  - اقعأكثر من الو -. وهذا صحيح ألن التصورات هاستقي توجِّ

أي مصفوفة لتقييم التصورات مدى قدرة قوات مكافحة التمرد عىل حتقيق تأثري معني تعرض أفعال السكان. و

 ،ون العامةوالشئ ،ون املدنية للوحدةاعلية الشئ. وهبذا املعنى يمكن استخدام املصفوفة لعرض فالعمليةأثناء 

 ود العمليات النفسية بشكل مبارش.وجه

 أمهية التصورات يف عملية دعم الديمقراطية

دعم عملية ترشح إحدى العمليات املقرتحة للعمليات النفسية التي جرى تطويرها من أجل 

 ُأعدتفقبل نرش القوات،  ؟لامذا يعترب تقييم التصورات رضوريا ٠٢٢2يف هاييتي عام الديمقراطية

منشورات خترب السكان اهلاييتني بنوايا الواليات املتحدة. وُطبع املنشور األصيل باللغة اهلولندية، وهي 

لغة النخبة اهلاييتة. إال أن اللغة املستعملة أو لغة العامة بالفعل كانت اللغة الكريولية وهي أيضا اللغة 

الكريولية ألن عضوا ذكيا من أعضاء ذلك، فقد جرى نرش املنشور باللغة ورغم الرسمية يف هاييتي، 

ولو كان ُاسقط بلغتهم املستعملة . ب النرشة اجلامهري الواسعة طختاالفريق أدرك احلاجة امللحة إىل أن 

 هذه الدولة بطرق عديدة. يفمنشور واحد باللغة اهلولندية لقوض املهمة األمريكية 

املسقط عليهم من اجلو. وبالتايل فان نرش القوات لن يكون باستطاعة أغلبية السكان قراءة املنشور ف
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صد منها األمريكية الحقا يف هذا البلد كان يمكن النظر إليه باعتباره عدائيا. ولكانت املهمة التي قُ 

املساواة داخل البنيان االجتامعي يف هاييتي قد فشلت لو كان سكان هاييتي اعتربوا املنشور  استعادة

 يل الواليات املتحدة للنخبة اهلاييتية.اهلولندي دليال عىل تفض

 

. من املمكن أن تعمل التصورات ضد األهداف العملياتية. ولذلك جيب تقييم التصورات قبل العملية 42 -ب

ومع ذلك توجد  العديد من الوسائل لقياس  ،السكان املحلينيليس من السهل قراءة عقول ف وخالهلا.

 تصوراهتم. وتشمل ما ييل:

  من املكونات الرئيسية لتحليل التصورات. ، فهامالتحليل الديموغرايف والذكاء الثقايف 

  .فهم تاريخ السكان يمكن أن يساعد عىل التنبؤ بالتوقعات وردود األفعال 

  .يمكن أن تقدم االستخبارات البرشية معلومات عن التصورات 

   يمكن مالحظة ردود األفعال واألنشطة الرئيسية لتحديد ما إذا كان الناس يترصفون بناء عىل تصورات

 حقيقية أو متخيلة.

   يمكن متابعة مقاالت رؤساء التحرير ومقاالت الرأي يف الصحف ذات الصلة ترقبا حلدوث تغري يف

 فعال تعكس آراء جمموعة سكانية معينة.ردود أ متثلجه أو قد وَ اللهجة أو حتوالت يف اآلراء يمكن أن تُ 

. هتدف مصفوفات تقييم التصورات إىل قياس التباينات بني أفعال القوات الصديقة وبني ما تتصوره 45 -ب

جمموعات السكان. وباإلضافة إىل تقييم تصورات جمموعات السكان داخل منطقة العمليات، قد يرغب القادة 

املمكن أن يبدأ تقييم  أفراد اجليش ومشاة البحرية عن أنشطة الوحدة. ومنأيضا يف تقييم تصورات جنودهم من 

 مكافحة التمرد باإلجابة عىل األسئلة التالية: تصورات قوات

  مكافحة التمرد تنرش وتروج قيام غربية أو أمريكية ال يتقبلها السكان؟ هل قوات. 

   الدولة املضيفة أو رشكائها متعددي هل املعتقدات األمريكية الضمنية متنع الوحدة من فهم سكان

 .اجلنسيات؟

  هل ما يتصوره ويفرتضه أركان االستخبارات والقيادة هو فعال ما حيدث يف الواقع؟. 

  هل يؤمن السكان بام تؤمن به الوحدة العسكرية؟. 
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  هل هناك جزء من تصورات السكان )أو أي جمموعة فرعية منهم( يمكن أن يكون ضارا بالوحدة؟. 

 مثال ملصفوفة تقييم التصورات .2 -بشكل 

العواقب 

املمكنة لعدم 

 تغيري التصور

هل يمكن تغيري  احلل املقرتح

 التصور؟

هل االختالف  جذر االختالف

 يف التصور

 مقبول؟

بديل اقرتحته قوة  تصور السكان

 مكافحة التمرد

 احلالة العرف الثقايف

أحداث 

شغب بسبب 

 املجاعة

عرض ا

 ،البطاطا

حاول و

مقايضتها 

 باألرز

معايري مقبولة  ال، مقيد لوجستيا

ثقافيا/ آثار مادية 

 ضارة غري معروفة

غري كاف/ ال  ال

يراعي مشاعر 

 السكان.

طاطاباللحم وال  نقص األغذية األرز 

 ،قالقل مدنية

رد فعل 

 مسلح

محالت 

عمليات 

 ،نفسية

برنامج 

لتسليم 

 األسلحة

ال، السكان 

والقوات الصديقة 

 يف خطر

الثقافة/العنارص 

اإلجرامية توفر 

درجة من األمن 

 للسكان املحليني

غري عادل/  ال

السكان غري 

حمميني 

بالوسائل 

 التقليدية

صادر مجيع 

 األسلحة

عنارص إجرامية 

 حتمل السالح علنا

استخدام 

 األسلحة

مقبول طالام  نعم التاريخ ال صفقة غري معروف

املجموعة 

املسئولة تفي 

 باالحتياجات

 هيكل احلكومة قبيل هرمي

رد فعل ضد 

النخبة 

والقوات 

 الصديقة

تواصل 

بجميع 

اللغات إن 

 أمكن

التاريخ/ اللغة  نعم

 الوطنية

غري  نعم

يظهر عادل/

 نزعة تفضيلية

احرتم مجيع 

 اللغات

 -لغات ثنائية

 الكريولية واهلولندية

 اللغة
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o األحداث 

الدورية أو املخططة أو التلقائية التي تؤثر بشكل كبري عىل املنظامت، . األحداث هي األنشطة الروتينية أو 42 -ب

. ومن أمثلتها ما 5٠ -3والناس، والعمليات العسكرية. وهي غالبا ما تكون رموز، مثلام هو موصوف يف الفقرة 

 ييل:

  .األعياد الوطنية والدينية 

  .دورات املحاصيل والامشية واألسواق الزراعية 

  .االنتخابات 

  .االضطرابات املدنية 

  .االحتفاالت 

الطبيعة أو اإلنسان أو التكنولوجيا. وهذه الكوارث  مبعثها. تشمل األحداث األخرى الكوارث التي 4٩ -ب

ختلق صعوبات وتتطلب استجابات للطوارئ. ومن أمثلة األحداث التي تتسبب فيها القوات العسكرية: 

العمليات القتالية، وعمليات نرش القوات، وإعادة االنتشار، وأيام دفع الرواتب. وبمجرد حتديد األحداث 

السياسية، واالقتصادية، والنفسية، والبيئية،  تأثرياهتايف قوالب، وحتليلها  هاضعاملهمة، يكون من املهم و

 والقانونية.

 تقييم التهديد 

 هايتضمن تقييم التهديد حتليل منظامت املتمردين، وقدراهتم، وتكتيكاهتم، لتحديد نقاط ضعف .4٨ -ب

البيانية للروابط، ومصفوفات االرتباط الستغالهلا. وتساعد أدوات مثل حتليل الشبكة االجتامعية، والرسوم 

، يف طالنماملحللني عىل القيام بذلك. كام تساعد أدوات أخرى مثل اخلطوط الزمنية التارخيية، وأدوات حتليل 

 تكتيكات العدو. لوصفتطوير قوالب لألحداث وللعقيدة العسكرية 
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o حتليل الشبكة االجتامعية 

أداة لفهم الديناميكيات التنظيمية للتمرد وأفضل السبل ملهامجته أو  يمثلحتليل الشبكة االجتامعية  .4٢ -ب

يسمح للمحللني بتحديد وتصوير تفاصيل هيكل الشبكة. ويوضح ذلك كيف تترصف شبكة املنظمة واستغالله. 

وكيف تؤثر هذه االتصالية عىل سلوكها. كام يسمح حتليل الشبكة االجتامعية للمحللني بتقييم تصميم  ،املتمردة

قيادهتم أو كيف تتوزع القيادة  تكمنالشبكة، وكيف يمكن أو ال يمكن ألعضائها الترصف بشكل مستقل. وأين 

 ات الشبكة.بني األعضاء، وكيف متتزج الديناميكيات اهلرمية أو ال متتزج مع ديناميكي
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. يدعم حتليل الشبكة االجتامعية حاجة القائد لوصف وتقدير والتنبؤ باهليكل الديناميكي ملنظمة 30 -ب

حتليل الشبكة االجتامعية للمحللني بتقييم  املتمردين. كام يوفر للقادة أداة مفيدة لقياس فعالية عملياهتم. ويسمح

 والعمليات الصديقة.تكيف التمرد مع البيئة العملياتية، 

o حتليل الشبكة االجتامعية: املصطلحات واملفاهيم 

. ويتكون أي رسم بياين للشبكة ها. إن الرسم البياين للشبكة االجتامعية هو حجر األساس لتحليل3٠ -ب

ا ما . )وغالبالفاعلون أو الُعقدمن األفراد والصالت بينهم. ويطلق عىل األفراد يف الشبكة مصطلح  جتامعيةاال

والعنرص يستخدم مصطلح الفاعل والعقدة بالتبادل(. ويطلق عىل الصالت املوجودة بني العقد اسم الروابط. 

جتامعية هو الزوج. ويتكون أي زوج من عقدتني ورابط واحد بينهام. ويف أبسط صور االشبكة البيان األسايس ل

 (.5 -.)انظر شكل بالشبكات، متثل العقدتان أشخاصا ويمثل الرابط العالقة بينهام

. تسمح قياسات الشبكة االجتامعية للوحدات بتحليل ووصف الشبكات. وتندرج ضمن مستويني مها 34 -ب

 املستوى التنظيمي واملستوى الفردي.
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 حتليل املستوى التنظيمي 

املستوى التنظيمي تبرصا عن شكل املنظمة املتمردة، وكفاءهتا، ومتاسكها. فقد يتكون  . يوفر حتليل33 -ب

التمرد اإلقليمي من عدد كبري من املنظامت املتمردة التي ال يربط بينها رابط. ونتيجة لذلك جيب حتليل كل 

تنظيمي من حيث جمموعة وفقا لقدراهتا مقارنة باملجموعات األخرى. ويمكن وصف القدرات عىل املستوى ال

كثافة الشبكة، ومتاسكها، وكفاءهتا، وعالقة القلب باألطراف. ويصف كل قياس سمة من سامت هيكل املنظمة 

ياكل الشبكية املختلفة قدرات املنظمة أو تعوقها. وهلذا فان كل قياس من القياسات اهلالشبكية. ويمكن أن تدعم 

 الفرعية. التنظيمية يدعم تقييم املحلل لقدرات املجموعات

ب. كثافة الشبكة هي مؤرش عام عىل كيفية اتصال األشخاص بالشبكة. والكثافة الشبكية أو الكثافة عىل -32

املستوى الشامل هي نسبة الروابط يف الشبكة بالنسبة للعدد الكيل املمكن. ومقارنة الكثافة الشبكية بني 

املجموعات أقدر عىل تنفيذ هجوم منسق وأي املجموعات الفرعية للمتمردين توفر للقادة مؤرشا عىل أي 

 يبني ثالث شبكات هلا كثافات ُمتلفة(. 2 -املجموعات هي األصعب يف التعطيل.)شكل ب

 

 

 

 

 

 

 . مقارنة بني كثافة الشبكات.2 -شكل ب
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بام فيها كثافة الشبكة، لتقييم األداء بمرور الوقت. وبناء عىل  معظم قياسات الشبكة . يمكن ختطيط35 -ب

 التغريات التي حتدث يف كثافة الشبكة بمرور الوقت، يستطيع القائد:

  .متابعة قدرات العدو 

  .متابعة تأثريات العمليات احلديثة 

  .تطوير تكتيكات لزيادة تفتيت التمرد 

. وأي انخفاض يف كثافة ةامت منسقاملجموعة املتمردة هلج حتامل تنفيذ. تشري الزيادة يف كثافة الشبكة إىل ا32 -ب

مثاال  ٩ -ة أو الفردية. )يوضح الشكل بجزأالشبكة يعني أن املجموعة قد تراجعت إيل مستوى اهلجامت امل

لتي جيري تمرد االلكيفية تغيري التكتيكات واألنشطة وفقا لكثافة الشبكة(. ويف هناية املطاف تواجه عملية مكافحة 

تنفيذها عىل نحو جيد املجموعات الفرعية ذات الكثافة الشبكية املنخفضة. وهذا ألن املجموعات الفرعية ذات 

ال حتتاج إال إىل القبض عىل متمرد واحد له صالت كثرية ليتم إلقاء القبض عىل بقية  املرتفعةالكثافة الشبكية 

ت الكثافة الشبكية العالية هي األكثر خطورة، فإهنا كذلك هي املجموعة. وهلذا فعىل الرغم من أن املجموعات ذا

 األسهل هزيمة ومتزيقا.

 

 . مثال لتغري التكتيكات بناء عىل تغري كثافة الشبكة٩ -شكل ب
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املصفوفات األفضل ألداء ف. ال تتعلق كثافة الشبكة بطريقة توزيع االتصاالت بني عقد الشبكة. 3٩ -ب

يف مركزية الشبكة، وعالقة القلب باألطراف، والقطر. فيمكن لعدد قليل من العقد املجموعة واملنظمة ستتمثل 

مع عدد كبري من االتصاالت أن يرفع كثافة شبكة املجموعة، حتى ولو كانت أغلبية عقد األشخاص ترتبط 

و عدد قليل باملجموعة بشكل هاميش. ويف حالة الشبكة ذات املركزية العالية، والتي تسيطر عليها عقدة واحدة أ

 جدا من العقد املتصلة، فانه يمكن إزالة هذه العقد أو إتالفها لزيادة جتزئة املجموعة إىل جمموعات فرعية.

لرتتيب  مرجح، جتسد وصفا غري ٨ -أي شبكة ذات اتصال تام، مثل الشبكة التي يصورها شكل ب .3٨ -ب

 العدو املتمرد يف ميدان القتال. فالتمرد اإلقليمي يمكن أن يكون ممزقا من داخله.

لوجود، أو ا. يف بعض األحيان قد حتتوى املنطقة بالفعل عىل متردات فرعية متعددة قد ال تكون مدركة 3٢ -ب

التمرد شبكة جمزأة. )انظر شكل حتى تتنافس مع املجموعات املتمردة الفرعية األخرى. ويف هذه احلالة سيشبه 

 (.٢ -ب

 حتليل املستوى الفردي 

يسمح ها الرئيسيني. ونظمة وحيدد أعضاءيميز التحليل عىل املستوى الفردي سامت كل عضو يف امل .20 -ب

كتلة كبرية من البيانات. ويصف  بني التحليل الفعال للشبكة االجتامعية للمحللني بتحديد األفراد املهمني من

الشبكة االجتامعية األفراد استنادا إىل موقعهم يف الشبكة بالنسبة ملوضع كل فرد آخر يف الشبكة. وتكون  حتليل

األوصاف من حيث القياسات التالية عىل املستوى الفردي: مركزية الدرجة، املركزية البينية، وقطر الدائرة. وتوفر 

يمكن أن تكشف العالقة بني مركزيات مجيع العقد الكثري املركزية الفردية نظرة ثاقبة ملوقع كل فرد يف الشبكة. و

 عن اهليكل العام للشبكة.
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 . شبكة مفتتة٢ -شكل ب

من العقد املركزية عىل أي شبكة ذات مركزية عالية. فإذا تم  عقدة واحدة أو عدد قليل جدا. تسيطر 2٠ -ب

هي عقد  واملحاورالتخلص من هذه العقد أو إتالفها، فقد تتفتت الشبكة برسعة إىل شبكات فرعية غري متصلة. 
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ذات درجة عالية جدا من املركزية. وأي شبكة متمركزة حول حمور متصل جيدا يمكن أن تنهار فجأة إذا تم 

 ذا املحور أو إزالته.تعطيل ه

ال متلك الشبكة األقل مركزية نقاط فشل واحدة. إذ تكون هذه الشبكة مرنة يف مواجهة العديد من  .24 -ب

اهلجامت املتعمدة أو االهنيارات العشوائية. ومن املمكن أن تنهار العديد من العقد أو الروابط بينام ُيتاح للعقد 

 ت شبكية أخرى.املتبقية الوصول إىل بعض عرب مسارا

مدى نشاط الفرد يف الشبكة. وُيقاس النشاط الشبكي ألي عقدة باستخدام  مركزية الدرجة. تصف 23 -ب

مفهوم الدرجات، أي عدد الصالت املبارشة التي متتلكها العقدة. فالعقد التي متتلك أكثر االتصاالت مبارشة هي 

. ولكن كلام زادت الصالت كلام كان ذلك أفضل األنشط يف شبكاهتا. واحلكمة الشائعة يف التنظيامت هي

؟.  وإذا كانت املتصلاملسألة ليست هكذا دائام. فام هيم حقا هو إىل أين تقود هذه الصالت ؟وكيف توصل غري 

 أو ذات نفوذ. بارزةإحدى العقد متتلك روابط كثرية، فيقال غالبا أهنا إما 

بدور الوسيط أو  بني األفراد اآلخرين يف الشبكة، ومدى قيامه . تشري املركزية البينية إىل موقع الفرد22 -ب

عالية يكون هلا تأثري كبري عىل التدفقات يف الشبكة. واعتامدا عىل املكانة،  بينيةل أو اجلرس. وأي عقدة ذات املُتص

كام  ة التمرديف الشبكة. وتوجد فرصة كبرية أمام قوات مكافح الوسيطفان أي شخص ذو بينية عالية يلعب دور 

إذا كان الشخص صاحب الدرجة العالية من املركزية البينية يمثل أيضا أحد  2 -يف حالة املجموعة ج بالشكل ب

 نقاط االهنيار التي إذا جري التخلص منها فستتفتت املنظمة. 

الطرفية . حتصل العقد املوجودة عند األطراف عىل درجات مركزية منخفضة جدا. ومع ذلك، فالعقد 25 -ب

غالبا ما تكون متصلة بشبكات مل تتضح خريطتها بعد. وقد تتكون تلك العقد من جامعي املوارد أو أفراد هلم 

شبكاهتم اخلاصة بعيدا عن إطار جمموعتهم املتمردة. وهذه اخلصائص جتعل تلك العقد متثل موارد مهمة للغاية 

 املتمردة.للحصول عىل معلومات جديدة غري متوافرة داخل جمموعتهم 
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 ٠القبض عىل صدام حسني

عمل شاق تضمن اجلمع والتحليل املستمر  إثر 4003القبض عىل صدام حسني يف ديسمرب  ألقي

كل ووضع قطعة صغرية من البازل يف مكاهنا. ت تللمعلومات االستخبارية. ففي كل يوم كان

قطعة كانت تقود قوات التحالف إىل حتديد مكان املزيد من الالعبني الرئيسيني يف شبكة 

يديمون ويؤيدون التمرد.  ممنسواء املشهورين منهم مثل صدام حسني أو األقل شأنا  -املتمردين

وقد أنتجت هذه العملية أشكاال بيانية مفصلة أوضحت هيكل جهاز األمن الشخيص لصدام 

 تعرف عليهم.القات بني األفراد املحسني، والع

يف بناء أشكال بيانية  4003وقىض حمللو االستخبارات والقادة يف فرقة املشاة الرابعة صيف عام 

تظهر كل األشخاص املرتبطني بصدام حسني عن طريق الدم أو االنتامء إىل القبيلة.  للروابط

ألقارب وأعضاء العشرية األدنى يف وقادت هذه املخططات العائلية قوات مكافحة التمرد إىل ا

ويؤوونه، ويساعدونه عىل التنقل داخل  ،ممن حيظون بالقدر األكرب من ثقة صدام –املستوى 

املناطق الريفية. وكانت دائرة حرسه الشخيص، وضباط اجليش متوسطي املستوى، وسائقي 

حيث  منظمة مافيا بأهنموصفوا السيارات، وأصحاب املزارع الذين حيمون صدام حسني، قد 

 كان الوصول إىل حلقة صدام حسني تتحكم فيه القوة النسبية داخل الشبكة.

وعىل مدى أيام وشهور تعقبت قوات التحالف طريقة عمل العدو. وتتبع املحللون االجتاهات 

واألنامط، وفحصوا تكتيكات العدو، وربطوا ميول العدو باألسامء واملجموعات املوجودة يف 

تبع. وقد تضمنت هذه العملية عمل تعديالت مستمرة عىل نموذج الشبكة، والتحديد خرائط الت

 املستمر لنقاط البيانات احلرجة املفقودة.

وفرة من املعلومات االستخبارية  تقديمويف أواخر العام، أثمرت سلسلة من العمليات عن 

سلسلة من الغارات اجلديدة عن التمرد وعن مكان وجود صدام حسني. وبعد ذلك صمم القادة 

إللقاء القبض عىل األفراد والقادة الرئيسيني يف النظام، والذين يمكن أن يقودوا قوات مكافحة 

                                                           

. )رسالة دكتوراه يف الفلسفة، قسم االجتامع، جامعة مرييالند، كوليج إضفاء الصفة الرسمية عىل ما هو غري رسمي: حتليل شبكة التمردبرين جيه. ريد،  - ٠

 .٨٨ - ٨٠( ص 4002بارك، مرييالند، 
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. وكانت كل مهمة حتصل عىل معلومات إضافية حتدد بدورها شكل الغارة إىل صدامالتمرد 

ام السابق متوسطي التالية. واستمرت هذه الدورة، مما أدى اىل إلقاء القبض عىل عدد من قادة النظ

قوات التحالف يف النهاية إىل احللقة الداخلية األقرب لصدام حسني والتي  ممن قادوااألمهية، 

 بالقدر األكرب من ثقته، ثم إلقاء القبض عليه يف النهاية. حظيت

 

o حتليل الشبكة االجتامعية ومكافحة التمرد 

من أفراد رئيسيني وعالقات. والعقد يف هذه شبكة اجتامعية بسيطة تتكون  ٠0 -. يظهر الشكل ب22 -ب

ثل صدام حسني وعالقاته مع ُمتلف البياين للروابط التي مت البيانات وضعت من شبكة فرعية معدلة من الشكل

. واحتوى الشكل األصيل عىل مئات األسامء، واختذ ومساعديه، هأصدقاءو أفراد أرسته، وأعضاء النظام السابق،

يف الشبكة حيتوي عىل معلومات شخصية عن فرد  صندوقبوصة. وكان كل 32*  32شكل لوحة كبرية مقاس 

معني. وشملت هذه املعلومات أدوار ومواضع بعض األشخاص داخل الشبكة، مثل رئيس األركان، ورئيس 

تكن هذه املواضع بالرضورة هي املناصب التي شغلها هؤالء األشخاص العمليات، والسكرتري الشخيص. ومل 

قبل سقوط صدام حسني، وإنام كانت مبنية عىل فهم الدور الذي كانوا يشغلونه يف التمرد أو يف عمليات صدام 

ثة. وقد الرسية. وقد أسند املحللون إليهم هذه األدوار بناء عىل تقييم للشخصيات املختلفة، وعىل التقارير احلدي

ساعدت هذه العملية قوات التحالف عىل تركيز جهودها يف حتديد من كانوا األقرب إىل صدام حسني وحتديد 

 أمهيتهم.
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. بالنسبة للتمرد فان أي شبكة اجتامعية ليست جمرد وصف ملن هم يف املنظمة املتمردة، وإنام هي صورة 2٩ -ب

. فأي جمتمع قبيل يمتلك بالفعل شبكات اجتامعية واقتصادية معا ونللسكان، وكيفية يتجمعون، وكيف يتفاعل

وعسكرية تابعة له تتكيف بسهولة مع أجواء احلرب. والطرق التي يستغل هبا املتمردون أي شبكة قبلية ال متثل 

عية شكال مطورا من التمرد ولكنها متثل تعبريا عن األعراف الثقافية واالجتامعية املتأصلة. والديناميكية االجتام

التي تديم القتال املتواصل يمكن فهمها بشكل أفضل عند تناوهلا بألفاظ قبلية، السيام من منظور جمتمع متشابك 

 منها. يستلونالشبكة القبلية التقليدية توفر للثوار واملتمردين بنية حتتية ثورية جاهزة فتقليديا. 

معرفة أفرادها ببعضهم البعض واتصاالهتم  . يعتمد األداء الوظيفي الكامل للشبكة عىل درجة وطرق2٨ -ب

 –الشخصية. وهذا هو املستوى الكالسيكي لتحليل الشبكة االجتامعية، حيث تضمن الروابط الشخصية القوية 

درجات عالية من الثقة والوالء. ولكي تعمل بشكل جيد، قد  - والتي غالبا ما ترتكز عىل الصداقة والرتابط

تتطلب الشبكات درجات عالية من الثقة املتبادلة بني األشخاص أكثر مما تتطلبه املقاربات األخرى للتنظيم، مثل 

نظامت لدى العديد من امل اجوهري اجانب متثل -كانت من الدم أو اإلخاءأسواء  –اهلياكل اهلرمية. وروابط القرابة 

اإلرهابية واإلجرامية والعصابات. فاألخبار عن أسامة بن الدن وعن شبكة القاعدة مثال، تكشف اعتامده واعتامد 

من مرص ومن أماكن  األفغان العربالشبكة عىل العالقات الشخصية التي تكونت عىل مدى سنوات مع 

 تحدة وباألصولية اإلسالمية.أخرى. وهؤالء األشخاص ملتزمون باإلرهاب املناهض للواليات امل

لرسم صورة دقيقة للشبكة، حتتاج الوحدات لتحديد الروابط بني أعضائها. وتتسم هذه الروابط  .2٢ -ب

بالصالت القوية التي تكونت بمرور الوقت بسبب االرتباط العائيل أو الصداقة أو االنتامء لنفس التنظيم. وجتمع 

طريق حتليل الوثائق، والسجالت التارخيية، ومقابلة األفراد، ودراسة الوحدات معلومات عن هذه الروابط عن 

الصور الفوتوغرافية والكتب. وهو عمل مضن، لكن ال يوجد فعال بديل له عند حماولة تتبع شبكة ال تريد ألحد 

شكال وهذه األأن يتعرف عليها. وتؤدي اخلرائط واألشكال البيانية إىل فهم وسائل العمليات لدى املتمردين. 

البيانية نفسها تفيد كذلك يف فهم العنارص القبلية، والعائلية، وعنارص املنظامت غري احلكومية، والعنارص اإلرهابية 

العابرة للجنسيات. وقد يكون يف كل شكل أو خريطة بيانية روابط تربطها بشكل أو خريطة واحدة أخرى أو 

بني عشية وضحاها. فهي تتطلب بعض الوقت، والصرب،  ال يتم إنشاؤها أخرى عديدة، ولكنبأشكال أو خرائط 

 واملتابعة التفصيلية، وإعداد التقارير، وتسجيل اجلهود.
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أشكاال بيانية و لوحات معلومات سهلة  عليها أن تنشئ . مثلام تبني أي وحدة وعيها باملوقف، فيجب50 -ب

الفهم وقابلة للتكييف ودقيقة. وهذه املنتجات تغذي بعضها البعض، وتسمح للوحدات باحلفاظ عىل فهمها 

 للموقف، وتساهم يف بناء هذا الفهم.

منطقة  وا يف بناء شكل بياين للسكان يفيبدأ. عندما يرسل القادة دوريات جلمع املعلومات، يمكنهم أن 5٠ -ب

ظهر أن اخلرائط التنظيمية اخلطية الثابتة والتقليدية ال تنتج تفسريات فقد ي العمليات. ومع نمو اإلشكال البيانية،

صاحلة للسلوك التنظيمي للمتمردين. فاملتمردون قد يتكيفون باستمرار مع بيئة العمليات ومع قدراهتم اخلاصة 

املعلومات حصيلة  إذا توفرت لديه جيدا لقائد للتمرد يكون فقطومع تكتيكات قوات مكافحة التمرد. وإن فهم ا

 االستخبارية التي مجعتها آخر دورية.

 . جيري إنشاء العالقات54 -ب

يف جمموعات البيانات  )الروابط(

الكبرية عن طريق أوجه التشابه 

ويبني  بني العقد )األشخاص(.

مثاال ملصفوفة  ٠٠ -شكل بال

 عربد األشخاص فُيحدنشطة. األ

مشاركتهم يف أنشطة مستقلة. 

وعند رسمهم بيانيا، يتم ختصيص 

يف نفس  املنخرطةرابط لألزواج 

  النشاط )أعمدة ذات نقاط(.
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 -به بني األفراد. )انظر شكل ب اأو مشتبه امعروفأكان وجود ارتباط سواء  مصفوفة االرتباط. تصور 53 -ب

(. وتتضمن الصالت املبارشة أشياء مثل االجتامعات وجها لوجه، واملحادثات اهلاتفية املؤكدة. وتوفر ٠4

مصفوفات االرتباط رؤية أحادية البعد للعالقات، ومتيل إىل الرتكيز عىل منطقة العمليات احلالية. ويمكن 

لتحديد األشخاص واالرتباطات التي حتتاج إىل حتليل أكثر تعمقا للمحللني استخدام مصفوفات االرتباط 

لتحديد درجة العالقة أو الصالت أو املعرفة بني األفراد. ويتم حتديد هيكل املنظمة املتمردة مع تكوين الصالت 

 بني األشخاص.

o ملخص حتليل الشبكة االجتامعية 

وسط السكان املتعاطفني. ومن الصعب التمييز بني . غالبا ما يشكل املتمردون منظمة شبكية مندجمة 52 -ب

املتمردين، ومؤيدهيم، واملحايدين، ومؤيدي حكومة الدولة املضيفة. ومع كل نجاح لقوات مكافحة التمرد، 

 تزداد منظمة املتمردين تفتتا، لكنها تظل خطرة.

 ردة غري املنظمة التي ال. يساعد حتليل الشبكة االجتامعية الوحدات عىل وصف هيكل الشبكات املتم55 -ب

يمكن مالحظتها بسهولة. وتسمح مفاهيم الشبكة للقادة بتسليط الضوء عىل هيكل ارتباط مل ُيالحظ سابقا، عرب 

الرتكيز عىل العالقات والروابط املوجودة مسبقا والتي تربط هذه املجموعات ببعضها البعض. وعرب الرتكيز عىل 
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ثرين، قد يفهم القائد طبيعة هيكل املنظمة، ومن ثم كيف األدوار، واملواقع التنظيمية، والفاعلني البارزين أو املؤ

 املوارد؟ وكيف جيري تبادل ؟النفوذ ُيامرسوكيف  ؟وكيف يتأثر األعضاء ؟تعمل املجموعة

. تتطلب عمليات مكافحة التمرد تقييم البنية السياسية واالجتامعية لبيئة العمليات من منظور األصدقاء 52 -ب

يساعد حتليل الشبكة االجتامعية القادة عىل فهم كيفية عمل املنظمة املتمردة. وغالبا ال  واألعداء. ومن املمكن أن

تترصف الشبكات املتمردة مثل الشبكات االجتامعية العادية. ومع ذلك، فمن املمكن أن يساعد حتليل الشبكة 

عرفة تساعد القادة يف فهم شكل هذه املفاالجتامعية القادة عىل حتديد نوع الشبكة االجتامعية للمنظمة املتمردة. 

 املنظمة، وكيفية ترابط أجزائها معا، وأفضل طريقة هلزيمتها.

o اخلط الزمني التارخيي 

هو قائمة التواريخ املهمة جنبا إىل جنب مع املعلومات والتحليالت ذات الصلة. وتسعى  اخلط الزمني. 5٩ -ب

(. وغالبا ما حتتوى اخلطوط الزمنية عىل ٠3 -شكل ب اخلطوط الزمنية لتوفري سياق للظروف العملياتية.)انظر

معلومات تتعلق باملناطق واألشخاص وكذلك باألحداث. وبعض اخلطوط الزمنية تصف حتركات السكان 

)املناطق( والتحوالت السياسية )القوة والسلطة( املتعلقة بمنطقة العمليات. كام يمكن أن تتضمن اخلطوط 

موجزا للسكان أو املنطقة مع تسليط الضوء عىل أنشطة )أحداث( قطاع معني من الزمنية كذلك سجال تارخييا 

السكان. وباعتبارها أدوات حتليلية، قد تساعد اخلطوط الزمنية املحللني عىل التنبؤ بكيفية استجابة القطاعات 

 السكانية اهلامة لظروف معينة.

ية، واألحداث الثقافية والسياسية املهمة يمكن أن . األعياد الوطنية املحلية اهلامة، واألحداث التارخي5٨ -ب

تكون مهمة للغاية. وغالبا ما جيري تزويد جنود اجليش ومشاة البحرية بقائمة من هذه التواريخ الرئيسية لتحديد 

التواريخ املحتملة للنشاط الزائد أو غري املعتاد. ومع ذلك، فنادرا ما تتضمن هذه القوائم وصفا لسبب أمهية هذه 

 لتواريخ، وما يمكن توقع حدوثه يف العطلة. ويف بعض احلاالت، تكون أيام األسبوع مهمة.ا
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o  النموذجحتليل 

التي  النموذجاحلدث، وسجالت اإلحداثيات من أدوات حتليل  - . ُمطط األحداث، وخرائط الوقت5٢ -ب

كيفية استخدام هذه  3. 44 -4 )يناقش دليل امليدان يمكن استخدامها لتقييم التهديد وحتديد مسارات عمله

 األدوات(.

o  النموذجُمطط األحداث لتحليل 

عىل وقت وتاريخ كل حدث خطري يقع داخل منطقة  النموذج. تركز ُمططات األحداث لتحليل 20 -ب

ومتثل الرشائح ساعات اليوم. وكام هو مبني يف  ،(. متثل احللقات أيام الشهر٠2 -العمليات. )انظر شكل ب

دد كل حدث منها باستخدام تصنيف ن اخلريطة البيانية تصور األحداث الفعلية، وحُي األحداث، فإ مفتاح ُمطط

(. ويساعد نوع 2٠ -أبجدي رقمي يتطابق مع وسيلة اإليضاح املستخدمة يف سجل اإلحداثيات. )انظر الفقرة ب

رتبطة بأيام وتواريخ أو أوقات يف األنشطة امل النامذجعىل التمييز بني  النموذجآخر من ُمطط األحداث لتحليل 

يوفر ُمطط األحداث لتحليل  استخدامها بالتزامن مع سجل اإلحداثيات والقوالب العقدية،وعند معينة. 



 

 

 407 

معظم البيانات املطلوبة لقالب احلدث. وقد خيتار املحللون تعديل هذا املنتج لتتبع فرتات أقرص لتفادي  النموذج

 الفوىض واالرتباك.

 

o  اإلحداثياتسجل 

، وُيعرف كذلك باسم خريطة احلدث. النموذجأحد األدوات األخرى لتحليل هو . سجل اإلحداثيات 2٠ -ب

( ويرشح سجل اإلحداثيات األحداث الرتاكمية التي حدثت داخل منطقة العمليات. ٠5 -)انظر شكل ب

احلدث. وقد يستخدم املحللون سجالت متعددة لإلحداثيات يركز كل منها عىل موضوع  مكانويركز عىل 

معني أو خليط من املواضيع. وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن سجل اإلحداثيات معلومات مثل املالحظات أو 

 .النموذجسجل اإلحداثيات مع ُمطط األحداث لتحليل  وجيب أن يستخدم املحللون دائامالرسومات. 
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 إحداثيات لسجل مثال. ٠5 -ب شكل :2 توضيحي رسم

o ُمططات االرتباط 

. يوضح ُمطط االرتباط رسام بيانيا للعالقات بني األشخاص، واألحداث، واملواقع، أو العوامل 24 -ب

االرتباط املحللني عىل أن (. وتساعد ُمططات ٠2 -األخرى التي تعترب مهمة يف أي موقف معني. )انظر شكل ب

يفهموا بشكل أفضل العالقات بني األشخاص والعوامل لتحديد االرتباطات األساسية. )ملزيد من املعلومات 

 (.3 -44 -4عن ُمططات االرتباط انظر دليل امليدان 
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 .ارتباط لمخطط مثال. 11 -ب شكل :7 توضيحي رسم

o احلدث -خرائط الوقت 

احلدث هي سجالت زمنية ألنشطة األفراد أو املجموعات. وُتصمم لتخزين وعرض  -. خرائط الوقت23 -ب

احلدث للمساعدة  - كميات كبرية من املعلومات يف مساحة صغرية. وبإمكان املحللني استخدام خرائط الوقت

احلدث،  - ألشياء مثل األنشطة والعالقات. وهناك حرية كبرية يف إعداد خرائط الوقت حتليل نامذج أكرب حجام يف

 ومن السامت املشرتكة بينها ما ييل:

  .تظهر بدايات وهنايات اخلرائط يف مثلثات 
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  .األحداث األخرى تعرض يف مربعات 

   ُرسم يف مربعها عالمة.األحداث ذات األمهية اخلاصة ت 

   عىل الرمز.التاريخ موجود دائام 

  .الوصف موجود حتت الرمز 

  .اجتاه التدفق يكون من اليسار إىل اليمني يف كل صف 

مثال يبني األحداث املحيطة بمخطط مهامجة العديد من معامل مدينة نيويورك يف أوائل  ٠٩ -)شكل ب

 التسعينات(.

 

 والحدث الوقت لخريطة مثال. 17 -ب شكل :8 توضيحي رسم



 

 

 411 

 

  

حتتاج القوات األمريكية التي جتري عمليات مكافحة التمرد يف الدول األجنبية إىل الدعم اللغوي. ومتلك   

وحدات االستخبارات العسكرية املخصصة ملستوى اللواء فام فوق مرتمجني عضويني)لغويني( للقيام بوظائف 

البرشية واستخبارات سالح اإلشارة. ومع ذلك، فإن احلاجة إىل مرتمجني فوريني عادة ما تتجاوز  االستخبارات

 القدرات العضوية، وعىل القادة أن حيصلوا مبكرا عىل مرتمجني خارجيني.

 فئات الدعم اللغوي 

أو لغويني من الفئة ن من منتسبي القوات املسلحة األمريكية الفوريون رتمجو. متى أمكن، ينبغي أن يكون امل٠ -ج

الثانية أو الثالثة. وجيب أن حيتفظ ضباط استخبارات الوحدات بقوائم للغات املطلوبة يف مقرات أعامهلم من أجل 

متابعة األفراد من ذوي القدرات اللغوية قبل االنتشار. ومتى جتاوزت املتطلبات القدرات العضوية املتاحة، 

الدولة املضيفة لدعم عملياهتم. ويمكن للغويني املتعاقد معهم أن يوفروا فيستطيع قادة الوحدة توظيف أفراد من 

ية، ولذلك الغرض جيري تصنيفهم اىل ثالث فئات لوظائف استخبار يف الرتمجة الفورية فضال عن تأديتهم دعام

 أساسية.

الفئة ليس لدهيا  : عادة ما يتم تعيينهم حمليا، ويتطلب ذلك تدقيقا مستمرا. وهذه٠. فئة اللغويني رقم 4 -ج

هي فئة  ٠ترصيح أمني. وعادة ما تتوفر منهم أعداد كثرية. ومع ذلك، يكون مستوى مهاراهتم حمدودا. والفئة رقم 

وتغطية  اللغويني الذين يتم االستعانة هبا من أجل الرتمجة الفورية األساسية يف أنشطة معتادة مثل الدوريات،

 عسكرية.ال –العمليات املدنية يف تنفيذ ، وة املصدرستخبارات مفتوحاالاملداخل الرئيسية، وجلمه معلومات من 

مشاة. كام ينبغي أن حيتفظ كتيبة  يف كل ٠لغويا من الفئة رقم  20 – 30ويتعني عىل القادة التخطيط لضم حوايل 

 للعمليات املتصاعدة. ٠من الفئة رقم  الغوي ٠5مقر اللواء بحوايل 

وهم مواطنون أمريكيون لدهيم ترصيح أمني رسي، وغالبا ما يمتلكون مهارات ، 4اللغويني رقم  فئة. 3 -ج

بعناية نظرا ملحدودية أعدادهم. وهذه الفئة من اللغويني هذه الفئة  تواصل شفوية وكتابية جيدة. وينبغي أن ُتدار 

 الدعم اللغوي: ملحق ج
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ينبغي عىل قادة اللواء أن ترتجم للكتيبة وللقيادات يف املستوى األعىل أو لفرق االستخبارات البرشية التكتيكية. و

، وينتهي هذا األمر إىل مرتجم فوري واحد لقائد اللواء، 4لغويا من الفئة رقم  ٠5 - ٠0يضعوا يف حسباهنم توفري 

لغويني لدعم رسية االستخبارات العسكرية. ومن بني املرتمجني  ٠0ومرتجم واحد لكل قائد كتيبة مشاة، وحوايل 

رتمجة لكل فريق استخبارات برشية تكتيكية أو فريق إدارة عمليات، ويتوىل اثنان منهم العرشة، يتوىل ثالثة منهم ال

 .إشارةالرتمجة لكل منصة مجع استخبارات 

، وهم مواطنون أمريكيون يتمتعون بترصيح رسي للغاية. وهم سلعة نادرة، وغالبا ما 3فئة اللغويني رقم . 2 -ج

ة األعىل. حيث أهنم يتمتعون بمهارات فائقة يف االتصاالت الشفهية ُيستعان هبم يف الفرق واملستويات القيادي

 والكتابية.

 . توفر بعض رشكات القطاع اخلاص الدعم اللغوي من خالل العقود. وجيب أن حيدد بيان العمل املطلوب5 -ج

لنفسها املعدات  3و  4الفئة املتعاقد معها رقم  وينبغي أن توفر وليات الوحدة.أو العقد املتطلبات اللغوية ومسئ

واألزياء املوحدة )الفئة األوىل من  ،٠واألجهزة اخلاصة هبا، مثل السرتات الواقية من الرصاص، ومادة الكيفالر

اللغوين غري مطالبني بذلك عادة(. وختصص الوحدة مدير لغوي لتحديد االحتياجات اللغوية الالزمة وإدارة 

ن للمتعهد عىل مستوى الفرقة إلدارة املسائل اخلاصة باألفراد التابعودة. ويتواجد مديرو املوقع األصول املوجو

 مثل اإلجازات، والعطل، واألجور، واملعدات.

مثل املرتمجني ٠. عند تعيني طاقم عمل من الدولة املضيفة لتلبية املتطلبات اللغوية اخلاصة بالفئة رقم 2 -ج

 لية:الفوريني، يتعني عىل الوحدات مراعاة اإلرشادات التا

  .اختيار املرتمجني 

  .إقامة عالقة ودية معهم 

  .توجيه املرتمجني 

  .إعدادهم إللقاء عروض تقديمية 

  .إجراء عروض تقديمية 

  .تقنيات التحدث 

                                                           

 والسرتات الواقية من الرصاص.مادة خفيفة الوزن تتحمل احلرارة العالية، وُتصنع منها اخلوذ  - ٠
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 انتقاء املرتمجني الفوريني 

. جيب عىل اجلنود ومشاة البحرية أن حياولوا فحص املرتمجني الفوريني قبل توظيفهم. وجيب أن يستويف ٩ -ج

مجيع املرتمجني الفوريني جمموعة أساسية من املعايري. وينبغي أن يكونوا من أهل البلد املتحدثني بلغته، ويتعني عىل 

عي، وعىل مجيع املرتمجني الفوريني حتدث اللغة اجلمهور املستهدف أن يتقبل عن طيب خاطر وضعهم االجتام

 ،ن أذكياءوري أن يكون املرتمجوالقدرة عىل ترمجتها بشكل صحيح. ومن الرض وامتالكاالنجليزية بطالقة، 

هبم، ويتمتعون بالوالء، ولدهيم  ان موثوقملتخصصة. وينبغي أن يكون املرتمجولدهيم معرفة فنية باملجاالت او

لم مع األفراد العسكريني. كام ينبغي أن يتوافق جنسهم، وأعامرهم، وساللتهم، وعرقهم مع القدرة عىل التأق

 اجلمهور املستهدف.

 املتحدث الوطني 

لد وهلجته متعارف عليها اجتامعيا وجغرافيا، . ينبغي أن يكون املرتجم الفوري متحدثا لغويا من أهل الب٨ -ج

من قبل اجلمهور املستهدف. ومن احليثيات األصيلة  مقبولة متاما، وعاداته أن تكون طريقة كالمه، وخلفيتهو

وجيب أال الذي يتم اللقاء/ االجتامع معه.  املتبعة، أال يقوم املرتجم الفوري بمقاطعة أو تشتيت أفكار الضيف

ري املتحدث يعطي اجلمهور املستهدف أي انتباه لطريقة كالم املرتجم وإنام ينتبه لام يقوله. ويستطيع املرتجم الفو

بلغة أهل البلد أن يميز اللهجات املختلفة لألقاليم واملحافظات يف البلد. وقد تساعد هذه املعرفة عىل حتديد 

 مقابلتهم من البلدان األخرى أو من خارج املنطقة املحلية. جترياألشخاص الذين 

o  الدينية -الوضع االجتامعي واهلوية العرقية 

علية املرتجم الفوري، وتشمل ااالجتامعي للمرتجم أقل من اجلمهور، فقد تقل فاعتبار املركز  يف حال .٢ -ج

األمثلة عىل ذلك االختالفات اجلوهرية يف الرتبة العسكرية أو العضوية يف أي مجاعة عرقية أو دينية مهمشة. 

املحلية، وأن ينبغي أن يتواصل اجلنود ومشاة البحرية مع السكان املحليني، وعليهم أن يتحملوا التحيزات و
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خيتاروا مرتمجا عىل األقل ال يثري الشبهة أو سوء التفاهم. وينبغي أن تكون للمرتمجني سمعة طيبة يف املجتمع وأال 

 خيافوا من التعامل مع بعض األشخاص املهمني.

o الطالقة يف اللغة اإلنجليزية 

عام إذا ما كان املرتجم الفوري يتكلم اللغة اإلنجليزية بطالقة أم ال. ففي  يتغاىض . يف كثري من األحيان٠0 -ج

حالة كون املرتجم الفوري يفهم املتحدث، واملتحدث يفهم املرتجم الفوري، عندئذ حُيكم عىل اللغة اإلنجليزية 

خالل التحدث  يستطيع اجلنود ومشاة البحرية التحقق من هذا الفهم منولدى املرتجم الفوري بأهنا مرضية. 

 بيشء إىل املرتجم الفوري باللغة االنجليزية، ومطالبته بإعادة صياغته.

o فهم اجلمهور 

فيجب عىل املرتجم الفوري أن ينقل بدقة املعلومات التي  ،. إن الرتمجة الفورية عملية متيض يف اجتاهني٠٠ -ج

مر عندما يتحدث القادة إىل القادة املدنيني يعرب عنها ضيف املقابلة أو اجلمهور املستهدف. وتظهر أمهية هذا األ

وا واألفراد العسكريني بالدولة املضيفة. وينبغي عىل اللغويني املشاركني يف املناقشات العسكرية أن يفهم

 املصطلحات والعقائد العسكرية.

o القدرات الفكرية 

للظروف واملواقف املتغرية. وجيب . ينبغي أن يتسم املرتجم بالرسعة، واليقظة، والقدرة عىل االستجابة ٠4 -ج

أن يكون قادرا عىل فهم املفاهيم املعقدة، ومناقشتها بشكل واضح و منطقي. ورغم أن التعليم ال يتساوى مع 

عىل تعليم  ، كلام كان املرتجم الفوري حاصالالذكاء، فإنه يتيح للطلبة جماالت متنوعة ومعقدة. ونتيجة هلذا

 أفضل، كان أداؤه أفضل.
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o القدرة الفنية 

أو لدهيم خربة يف جماالت  افني احيتاج اجلنود ومشاة البحرية أحيانا اىل مرتمجني فوريني ممن حازوا تدريب .٠3 -ج

املعاين فضال عن الكلامت. فعىل سبيل املثال، إن كان  خاصة بمواضيع معينة. فمثل هؤالء املرتمجني يمكنهم ترمجة

 الثقافية للمرتجم مفيدة للغاية. ستكون اخللفية املوضوع يتعلق بالفيزياء النووية،

o التعويل( املوثوقية( 

إلجراء مقابلة شخصية.  متأخرا. جيب عىل اجلنود ومشاة البحرية استبعاد أي مرتجم حمتمل يصل ٠2 -ج

غري وخيتلف مفهوم الوقت عىل نطاق واسع عرب العامل، ففي العديد من البلدان، يكون االلتزام بالوقت واملواعيد 

 مهم نسبيا، وجيب عىل اجلنود ومشاة البحرية أن يؤكدوا عىل املرتمجني أمهية مراعاة دقة املواعيد.

o الوالء 

املرتجم الفوري من أهل البلد، فمن املرجح أن يكون والءه األول للدولة املضيفة أو اجلامعة  أن يف حال .٠5 -ج

العرقية وليس للمؤسسة العسكرية األمريكية. والتداعيات األمنية لذلك واضحة. وجيب عىل اجلنود توخي احلذر 

ينصت هلا وينقلها إىل قوى قد  لمفاهيم، وعليهم أن حيدوا من املعلومات التي يمكن للمرتجم أنرشحهم ل خالل

فبعض املرتمجني الفوريني ألسباب سياسية أو شخصية، ربام تكون لدهيم دوافع أخرى خفية أو  ،تكون معادية

ربوا وجود مثل هذه الدوافع أن خيلبحرية الذين يكتشفون أو يشّكون يف أجندات رسية. وجيب عىل اجلنود ومشاة ا

 ول األمني بذلك.القائد أو املسئ

o اجلنس، والعمر، والساللة، والعرق 

لية مهمة املرتمجني الفوريني. ففي الدول ذات اع. يمكن أن يؤثر اجلنس، والعمر، والعرق بقوة عىل ف٠2 -ج

األغلبية املسلمة، قد تسبب املحظورات الثقافية مصاعب بالنسبة للجنس. فقد تكون املرأة املرتمجة غري فعالة يف 

بينام قد تكون هناك حاجة إىل مرتمجة فورية للتواصل مع اإلناث. ويف املناطق التي تشهد التواصل مع الرجال، 

لية أي مرتجم غريب عن اجلمهور اعرصاعات عرقية مثل البلقان، فإن االنقسامات العرقية قد حتد من ف
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لبحرية أن يدرسوا املستهدف. وألن التقاليد والقيم والتحيزات ختتلف من بلد آلخر، فيجب عىل اجلنود ومشاة ا

 ثقافة البلد بدقة لتحديد السامت األكثر تفضيال للمرتمجني الفوريني.

o القدرة عىل التوافق 

يستطيع اجلمهور املستهدف التعرف برسعة عىل النزاعات الشخصية بني اجلنود ومشاة البحرية من ناحية  ٠٩ -ج

 التواصل. وعند اختيار املرتمجني الفوريني، ليةاعومرتمجيهم من ناحية أخرى، ومثل هذا االحتكاك قد يقوض ف

 عالقة عمل متناغمة.بناء متوافقة والسعي ل صفاتفيجب عىل اجلنود ومشاة البحرية البحث عن 

 توظيف اللغويني 

وجود عدد كاف من املرتمجني األكفاء، يتعني عىل اجلنود ومشاة البحرية اختيار اثنني عىل األقل.  يف حال .٠٨ -ج

وتظهر أمهية ذلك عىل وجه اخلصوص عندما يعمل املرتجم الفوري أثناء املؤمترات الطويلة أو الدورات 

لإلرهاق الذهني الذي  دقيقة، نظرا التدريسية. فمع توفر مرتمجني اثنني، فإن كل واحد منهام قد يعمل ملدة ثالثني

يصاحب هذه املهمة، فأربع ساعات من الرتمجة الفورية النشطة يف اليوم عادة ما تكون أقىص فرتة زمنية يستطيع 

ليته يف التدهور. وخالل سلسلة من االجتامعات اعاملرتجم الفوري أن يعمل خالهلا بكفاءة قبل أن تبدأ ف

يمكن ألحدمها أن يتابع جودة الرتمجة  ،ر فيها اثنان أو أكثر من املرتمجني الفورينيواملحادثات القصرية التي يتوف

. ويكون هذا األسلوب مفيدا عند القيام باجتامعات تنسيقية أو تفاوض، حيث اآلخر وأن يقدم املساعدة للمرتجم

اآلخر حركات جسد يمكن ملرتجم فوري القيام وبصورة نشطة بالرتمجة الفورية يف الوقت الذي يالحظ فيه 

املستمعني، واملناقشات اجلانبية التي يشارك فيها اجلمهور املستهدف. ويف الكثري من األوقات، يستطيع اجلنود 

نصات إىل ما يقوله اآلخرون فيام بينهم. هذه ومات املساعدة اهلامة من خالل اإلومشاة البحرية معرفة بعض املعل

 ات أخرى الحقة.املعلومات يمكن أن تساعد يف أي مفاوض

. جيب عىل القادة محاية مرتمجيهم الفوريني. وعليهم وضع تدابري أمنية للحفاظ عىل سالمة املرتمجني ٠٢ -ج

وعائالهتم. ويدرك املتمردون قيمة املرتمجني اجليدين، وغالبا ما حياولون ختويفهم أو قتلهم مع أفراد عائالهتم. 

علومات عن العمليات العسكرية األمريكية، وينبغي عىل اجلنود ومشاة وقد جيرب املتمردون املرتمجني عىل مجع م
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البحرية أن يوفروا محاية نشطة ضد أي عمليات ختريب أو جتسس، وهذا يشمل استخدام جهاز الكشف عن 

 الكذب.

. قد تتطلب بعض املواقف التكتيكية املعينة استخدام موظفي الدولة املضيفة للعمل كمرتمجني فوريني 40 -ج

غري معتمدين، وجيب عىل القادة إدراك املخاطر األمنية املتزايدة املصاحبة لالستعانة هبؤالء األفراد، ووزن هذه 

االستعانة بمرتمجني فوريني غري معتمدين، يتعني عىل اجلنود  يف حالاملخاطر بعناية مقابل املكاسب املحتملة. و

 اسة.حلد من مناقشة أي معلومات حسومشاة البحرية عندئذ ا

 إقامة عالقات ودية 

املرتمجون حلقة وصل حيوية بني اجلنود، ومشاة البحرية، واجلمهور املستهدف. وبدون دعم  ُيشّكل .4٠ -ج

املرتمجني الفوريني املتعاونني ستتعرض املهمة للخطر. ويمثل االحرتام املتبادل والتفاهم أمرا رضوريا ألي فريق 

ظ عىل تلك العالقة طوال تنفيذ واحلفا ةودية مبكر عالقةعمل فعال. وجيب عىل اجلنود ومشاة البحرية إقامة 

يف مهارات  النقصالعملية. وإن املشاكل التي تنشأ نتيجة عدم إقامة عالقات ودية ترجع يف أغلب األحيان إىل 

 االتصال الشخصية وإساءة فهم الثقافة املحيطة.

العمليات وسكاهنا.  . قبل االلتقاء باملرتمجني الفوريني، ينبغي عىل اجلنود ومشاة البحرية دراسة منطقة44 -ج

وجرت مناقشة هذه العملية بالتفصيل يف الفصل الثالث. ولدى العديد من األجانب بعض املعلومات عن 

الواليات املتحدة األمريكية. ولسوء احلظ، يأيت الكثري من هذا من األفالم التجارية والربامج التليفزيونية. وقد 

 املرتجم الفوري بيشء واقعي عن الواليات املتحدة. يكون اجلنود ومشاة البحرية بحاجة إىل تعريف

عىل اجلنود ومشاة البحرية الذين يعملون مع أي مرتجم فوري أن يبحثوا ويتأكدوا من خلفيته. كام  جيب. 43 -ج

ينبغي أيضا أن هيتموا عن صدق باملرتجم، وعائلته، وطموحاته، ومستقبله الوظيفي، وتعليمه. فالعديد من 

عىل أدوار األرسة بشكل ُمتلف عام هو عليه يف الواليات املتحدة األمريكية، ومن ثم جيب عىل  الثقافات تؤكد

اجلنود ومشاة البحرية أن يفهموا  أوال احلياة اخلاصة للمرتجم. ورغم أنه يتعني عىل اجلنود ومشاة البحرية 

مصدرا قيام   الفوريني يمكن أن يمثلوااكتساب أكرب قدر ممكن من املعلومات الثقافية قبل االنتشار، فإن املرتمجني

هذه الثغرات. ومع ذلك، فإن أي معلومات من املرتمجني الفوريني من املرجح أن متثل آراء املجموعات التي  ءملل
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غالبا ما يرون الثقافة فينتمون إليها. من شبه املؤكد أن أعضاء املجموعات املعارضة يرون األمور بشكل ُمتلف، 

 ُمتلف.والتاريخ بشكل 

. جيب عىل اجلنود ومشاة البحرية كسب ثقة املرتجم الفوري قبل مناقشة أي موضوعات حساسة. وهذه 42 -ج

املوضوعات تشمل الدين، وما حيبه، وما يكرهه، والتحيزات. وجيب عىل اجلنود ومشاة البحرية االقرتاب من هذه 

ومفيدة يف العالقة املهنية، فينبغي عىل اجلنود  املواضيع بعناية. ورغم أن املعتقدات الشخصية قد تكون كاشفة

 ومشاة البحرية استخراجها من املرتمجني الفوريني بكل هدوء وكياسة.

. الطريقة الوحيدة لتعزيز العالقة بني طاقم العمل العسكري واملرتجم العامل معهم هي التأكد من أن 45 -ج

األحذية، واخلوذ،  -توفري معدات احلامية الشخصية املرتجم لديه كافة وسائل الراحة املتاحة، وهذا يشمل

(. وينبغي عىل اجلنود ٠والتي قد ال تتوافر لدى املرتجم )السيام املرتجم من الفئة رقم   -والدروع الواقية للجسد

حيتاج وومشاة البحرية أن يوفروا للمرتمجني الفوريني نفس وسائل الراحة التي يتمتع هبا الطاقم العسكري. 

مثل أي فرد  –مكيف اهلواء، واملدفأة واملأوى،  –مجون نفس وسائل الراحة التي تتوافر يف القاعدة العسكرية املرت

عسكري. وعندما يتم تكليف أي مرتجم فوري بالعمل ضمن وحدة معينة، فعليه أن يعيش مع تلك الوحدة 

لية للمرتمجني أن اعكثر فمن األد يكون لتطوير عالقة محيمة معهم. ويف حالة وجود عدد من املرتمجني الفوريني، ق

 يعيشوا معا بنفس املجمع السكني الذي توجد فيه الوحدة.

 توجيه املرتمجني 

، ومعايري . جيب عىل اجلنود ومشاة البحرية أن يرشحوا للمرتجم الفوري يف بداية العالقة معه، واجباته 42 -ج

يتضمن  ٠ -متطلبات وتوقعات أخرى. )اجلدول رقم ج، وأساليب عقد اللقاءات، وأي السلوك املتوقع منه

 ا عن توجيه املرتمجني الفوريني(.بعض املعلومات التي جيب تضمنيه

 اإلعداد للعروض التقديمية 

. ينبغي انتقاء وترتيب مواقع اللقاءات، أو االجتامعات، أو الفصول الدراسية بكل عناية. وقد يكون 4٩ -ج

 ات أمر مهام بشكل خاص لبعض املجموعات أو الثقافات.الرتتيب الامدي هلذه االجتامع
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. يتعني عىل املتحدثني فهم املامرسات الثقافية الفريدة قبل إجراء أي مقابالت، أو إلقاء أي تعليامت، أو 4٨ -ج

التحدث مع الرعايا األجانب. فعىل سبيل املثال، يتعني عىل املتحدثني واملرتمجني الفوريني معرفة متى يمكنهم 

ن اإليامءات سلوك مكتسب يتنوع من ثقافة إىل كام ألوقوف أو اجللوس أو اجللوس ووضع ساق عىل األخرى. ا

 انتقاء مواقع االجتامعات بشكل سليم، فإن املرتمجني جيب أن يفيدوا يف هذا الصدد. ويف حالأخرى. 

ئلتهم الشخصية أو . جيب أن يعكس املرتمجون هلجة املتحدث وشخصيته. وينبغي أال يضيفوا أس4٢ -ج

أو غرابة يف  تناسقمشاعرهم. وجيب عىل املتحدثني توجيه املرتمجني وإخبارهم بشكل رسي إذا الحظوا عدم 

 الكالم أو امللبس أو السلوك.

 . توجيهات خاصة للمرتمجني٠-اجلدول ج

 -تشمل خلفية املرتجم ما ييل 

 الوضع التكتيكي احلارض. •

 معلومات عن املصدر، أو الشخص الذي ستجري مقابلته، أو اجلمهور املستهدف. •

 األهداف املحددة للمقابلة، أو االجتامع، أو التحقيق. •

 طريقة سري اللقاء، أو الدرس، أو التحقيق. •

 الرتتيبات الفعلية ملوقع اللقاء، إن كان ذلك مالئام. •

 -تشمل واجبات املرتجم ما ييل 

إخطار الشخص الذي يعقد املقابلة عن أي عدم توافق مع لغة ضيف اللقاء. وكمثال فقد  •

 أنه أستاذ جامعي، ولكنه يتحدث كشخص غري متعلم. شخص يدعي

 املساعدة املمكنة يف أي استطالعات أو تقييامت الحقة بعد احلدث. •

 : تشمل أساليب مقابلة املرتجم ما ييل

عندما ينصت املرتجم الفوري ويرتجم يف نفس الوقت )ال ينصح  –الرتمجة الفورية اآلنية  •

 هبا(.

عندما ينصت املرتجم لعبارة أو مجلة أو فقرة كاملة، ثم يقوم برتمجتها أثناء  –التعاقبية  •



 

 

 420 

 التوقف الطبيعي عن احلديث.

 -تشمل معايري سلوك املرتجم 

 الرتمجة. احلرص عىل عدم زج شخصه أو أفكاره أو أسئلته أثناء •

 عكس نغمة املتحدث وشخصيته. •

 ترمجة املعنى بدقة دون إضافة أو حذف أي معلومات. •

 

. جيب عىل اجلنود ومشاة البحرية أن حيللوا بعناية اجلمهور املستهدف. وهذا التحليل يمتد أبعد من منظور 30 -ج

هذا امللحق. فاحلكم الناضج، واالهتامم العاقل باجلمهور املستهدف كأفراد، واالهتامم اجلاد باحلصول عىل 

عىل سبيل املثال،  اجلنود ومشاة البحرية أن يتذكروامعلومات دقيقة سيساعد اجلنود عىل حتقيق املهمة. وجيب عىل 

أن أي مزارع من قرية صغرية لديه توقعات ومتطلبات ختتلف متامًا عن تلك التي لدى شخص يعمل كمدير 

 تنفيذي يف املدينة.

. اجلنود ومشاة البحرية الذين يعملون من خالل مرتجم فوري قد يستغرقون ضعفي أو ثالثة أضعاف 3٠ -ج

الذي حيتاجونه للتعامل مع أي حدث. وقد يوفرون الكثري من الوقت إذا أتاحوا للمرتجم الفوري  الوقت

املعلومات الالزمة سلفا. وهذه املعلومات قد تشمل رشائح عروض موجزة، أو أسئلة جيب طرحها، أو خطة 

 الدرس، أو نسخ من أي نرشات، أو معجم باملصطلحات الصعبة.

 إجراء العروض التقديمية 

. كجزء من التدريب األويل للمرتمجني الفوريني، يؤكد اجلنود ومشاة البحرية عىل املرتمجني أن يتبعوا 34 -ج

مهزة وصل حيوية بني املتحدث واجلمهور املستهدف. وعىل اجلنود ومشاة  يمثلوناملتحدث اخلاص هبم. فهم 

أن جودة وكمية املعلومات املرسلة  البحرية املحافظة عىل الكرامة املهنية للمرتجم. وعليهم توضيح كيف

واملستقبلة تعتمد عىل املهارات اللغوية. ورغم أن املرتمجني الفوريني ينفذون بعض األعامل التحريرية كواحدة من 

 مهامهم، فعليهم أيضا نقل املعنى الدقيق دون إضافة أو حذف.
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عىل املتحدث أن يتجنب أي ترمجة فورية  كاجتامع أو تقديم دروس إيضاحيةعند القيام بعقد أي مقابلة  .33 -ج

وعليهم أيضا التحدث مبارشة  -يف نفس الوقت  -تأخذ قالب احلديث املتبادل بني املتحدث واملرتجم الفوري 

للشخص املقصود أو اجلمهور لدقيقة أو أقل بشكل هادئ وحمايد . وعىل املرتجم أن يشاهد املتحدث بكل عناية 

يتعني أن حياكي اللغة البدنية للمتحدث باإلضافة إىل توصيل املعنى الشفهي. وعىل وانتباه أثناء الرتمجة، و

بعدما يقوم املتحدث بتقديم واملتحدثني مشاهدة املرتمجني الفوريني عن كثب لكشف أي سلوك غري مناسب. 

الطريقة الوحيدة لضامن أن املرتجم فها بلغته. املرتجم الفوري عندئذ بإعادة بنائفكرته الرئيسية بالكامل، يقوم 

الفوري يوصل ما يقصده املتحدث بصورة جيدة هو أن يكون هناك مرتجم فوري أعىل موقعا من املرتجم الفوري 

الذي يقوم بعملية الرتمجة من أجل مشاهدة املحادثات التي جتري. ويستطيع املرتجم األقدم تقديم التغذية 

 التدريب. باإلضافة إىل املزيد من العكسية

. ينبغي أن يعي اجلنود ومشاة البحرية أن بعض املرتمجني الفوريني قد حياولون حفظ ماء الوجه أو محاية 32 -ج

أنفسهم عرب إخفاء نقص فهمهم. فقد يرتمجون ما يعتقدون أن املتحدث أو اجلمهور احلارض يقوله أو يقصده دون 

عنه معلومات مضللة وارتباك، كام أنه قد يؤثر عىل مصداقية أن يطلبوا أي إيضاح. إال أن هذا املوقف قد ينجم 

الشك يف يشء غري مفهوم، فعليهم دائام أن يطلبوا  أنه يف حال املتحدث. وينبغي عىل املرتمجني الفوريني إدراك

 املزيد من اإليضاح.

هذه األسئلة يف احلال إىل . أثناء اللقاء أو الدرس، إذا طرح ضيف اللقاء أي أسئلة، فعىل املرتجم أن ينقل 35 -ج

املتحدث لإلجابة عليها. وحيظر عىل املرتجم الفوري حماولة اإلجابة عىل األسئلة، حتى ولو كان عىل علم باإلجابة 

حيظر عىل املتحدث أو املرتجم التصحيح لبعضهام البعض أمام الضيف أو يف الفصل الدرايس. والصحيحة. 

 ملوضوع أو اجلمهور.وعليهام تسوية أي خالفات بعيدا عن ا

كام أن إقامة عالقات ودية مع األشخاص املقرر  ،. إن إقامة عالقة ودية مع املرتجم الفوري أمر حيوي32 -ج

هم عىل هذه ومرتمجو عقد لقاء معهم أو اجلمهور أمر عىل نفس القدر من األمهية. وجيب أن يركز املتحدثون

قيمة جديرة  يالضيوف واجلمهور كأشخاص ناضجني ومهمني وذو املهمة. وإلقامة عالقة ودية، ينبغي أن ُيعامل

 باالحرتام والتقدير.
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. هناك عدة طرق تكفل تواصل املتحدث مبارشة مع اجلمهور باستخدام املرتجم الفوري كآلية فقط 3٩ -ج

مح لذلك االتصال. ومن بني هذه الطرق أن يقف املرتجم بجانب املتحدث بخطوة واحدة خلفه. هذا الوضع يس

للمتحدث بالوقوف وجها لوجه مع اجلمهور املستهدف. وعىل املتحدث أن ينظر دائام إىل اجلمهور املستهدف، 

ويتحدث إليه بصورة مبارشة، ال إىل املرتجم. وتسمح هذه الطريقة للمتحدث واجلمهور املستهدف بإقامة عالقة 

 ودية.

 أساليب التحدث 

سبة للجنود ومشاة البحرية الذين يتواصلون بلغة أجنبية يف تدعيم . تتمثل اخلطوة األوىل املهمة بالن3٨ -ج

وصقل مهاراهتم يف اللغة االنجليزية. هذه املهارات هامة للغاية حتى عندما ال تكون هناك أي حماوالت لتعلم لغة 

ث الدولة املضيفة. وجيب عليهم استخدام الكلامت الصحيحة دون أي مصطلحات أو كلامت عامية. فكلام حتد

اجلنود ومشاة البحرية اإلنجليزية بصورة واضحة، كان من السهل عىل املرتمجني ترمجة املعنى املقصود. فعىل سبيل 

" يف كلمة  Airاملثال، قد يريد املتحدث إضافة كلامت عادة ما تكون مهجورة يف اللغة االنجليزية الدارجة، مثل "

airplane فهذا سيضمن أال يساء تفسريها عىل أهنا تشري مثالً إىل الطائرة .Great Plains  السهول العظمى

 فأرة النجار. s plane'carpenterأو 

ق، وينبغي جتنب اللغة العامية. ففي كثري من بشكل مطل. حيظر عىل املتحدثني استخدام األلفاظ البذيئة 3٢ -ج

التعابري، وحتى تلك التي يستطيعون ترمجتها قد تفقد املعنى املقصود. األحيان ال يتمكن املرتمجون من ترمجة هذه 

من املفردات التي يصعب  gooly و whiz gee  "كام تعترب املفردات اخلاصة بالتعبري عن الدهشة مثل "يا للهول

 ترمجتها.

املستخدمة يوميا، . جيب عىل املتحدثني جتنب استخدام االختصارات. فرغم أهنا جزء من اللغة العسكرية 20 -ج

فإن معظم املرتمجني الفوريني واجلمهور املستهدف ال يفهموهنا. وقد يضطر املرتجم إىل مقاطعة املتحدث من 

قيام املرتجم بصفة مستمرة بمقاطعة  إيقاع اللقاء أو الدرس. ويف حال أجل احلصول عىل توضيح. وهذا قد يعطل

اقيته يف نظر اجلمهور املستهدف. ومثل هذا الفعل قد يفسد املتحدث من أجل االستيضاح، فإنه قد يفقد مصد
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املقابلة أو الدرس. ويف حالة استخدام املتحدث أي مصطلحات أو تعابري فنية متخصصة، ينبغي أن يتأكد مسبقا 

 من أن املرتجم الفوري سيوصل املعنى املراد اىل احلضور بصورة سليمة، ومن األفضل اإلعداد هلذا مسبقا.

بل التحدث باندفاع، جيب عىل اجلنود ومشاة البحرية النظر فيام يريدون قوله. وجيب عليهم أن يقسموا ق 2٠ -ج

أفكارهم إىل مجل وكلامت منطقية وتوضيحها يف وقت واحد. فاستخدام كلامت ومجل قصرية وبسيطة يساعد 

واحدة أكثر مما يستطيع املرتجم  سهاب يف مجلةعىل املتحدث اإلاملرتجم الفوري عىل الرتمجة برسعة ويرس. وحيظر 

 ينبغي أن تشمل كل مجلة فكرة كاملة دون أي كلامت إضافية.وتكرارها بسهولة يف احلال بعد قوهلا. 

ثقافة بعينها. ب اخلاصة. جيب عىل املتحدثني جتنب استخدام الكلامت الشعبية األمريكية وكافة اإلشارات 24 -ج

قد فكرة عام يشار إليه باحلديث. وحتى عندما يفهم املرتجم هذه اإلشارة، قد ال يمتلك اجلمهور املستهدف أي فف

 اإلطار املرجعي لثقافة اجلمهور املستهدف. ضمنجيد صعوبة يف حتديد كلمة مناظرة هلا بصورة مناسبة 

ضاعة لغة غري لغته األم باإلضافة إىل إ. قد تؤدي العبارات االنتقالية إىل حدوث ارتباك ألي متحدث ل23 -ج

 .من املرجح، ربام، يف معظم األحوال، عىل سبيل املثالوقت ثمني. األمثلة عىل ذلك تشمل عبارة 

. عىل املتحدث أن يتجنب املزاح بالطريقة األمريكية. فاملزاح خاصية تتعلق بثقافة معينة وال يرتجم جيدا، 22 -ج

  من قبل األجانب.ئة طاتفسريات خإىل  تقودفاالختالفات الثقافية واللغوية قد 

عند العمل مع املرتمجني. ويوضح اجلدول  حمظورأو  مسموح عىل املتحدث أن يدرس بعض ما هو  25 -ج

 تحدث فعله وما ينبغي عليه جتنبه.ما ينبغي عىل امل 4 -رقم ج

 . املامرسات اجليدة والسيئة للمتحدثني4 -اجلدول ج

 –جيب عىل املتحدث 

عىل أحد جانبيه )أو خلفه بخطوة(. فهذا حيول دون تشتيت انتباه الضيف أو احلضور، أو يقاف املرتجم إ •

 رصف تركيزهم ونظرهم عن املرتجم لتثبيته عىل الشخص املتحدث.

 النظر والتحدث مبارشة إىل الضيف أو اجلمهور املستهدف. واالحرتاس من نزعة امليل للتحدث إىل املرتجم. •

 وتكرار الكالم متى كان ذلك رضوريا.التحدث ببطء وبوضوح،  •
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التحدث إىل الفرد أو اجلامعة كام لو كانوا يفهمون اإلنجليزية. وأن يكون متحمسا، ويستخدم اإلشارات،  •

واحلركات، وجييد التحكم يف الصوت، واستخدام التصاريف التي تستخدم بصورة طبيعية مع أي جمموعة 

من املعاين غري الشفهية ُتنقل عن طريق الصوت وحركات  هائال اتتحدث اللغة االنجليزية. تذكر أن عدد

 اجلسد. وتشجيع املرتمجني عىل تقليده.

الفحص الدوري لدقة ترمجة املرتجم واتساق حديثه ووضوحه. وطلب احلصول عىل مواطن أمريكي األصل  •

أكان ه ال يشوه الرتمجة، سواء يتكلم اللغة االنجليزية بطالقة ليفحص امللكة اللغوية للمرتجم، والتأكد من أن

 عن عمد أو غري عمد.ذلك 

االنتباه اىل اجلمهور، ومالحظة أي سوء فهم، والتوضيح بصورة مبارشة. وباالستعانة باملرتجم، عىل املتحدث  •

أن يطرح األسئلة الستخراج األجوبة الالزمة ليدرك ما إذا كانت الفكرة واضحة أم ال. فإذا كانت غري واضحة، 

عيد صياغة الكالم، وجيسد الفكرة بصورة ُمتلفة. وجيب عىل املتحدث استخدام التكرار واألمثلة متى كان فسي

ذلك رضوريا لتسهيل عملية التعلم. وإذا طرح ضيف اللقاء بضعة أسئلة، فقد يعني ذلك أنه مل يفهم الكالم أو 

 أن الرسالة املراد إيصاهلا غري واضحة.

قيمة، وأن قيمتهم تعتمد عىل أمهية مسامهتهم.  يدركون أهنم أعضاء يف فريق ذيني التأكد من أن املرتمج •

 ورضورة العمل عىل محاية املرتمجني املعرضني لالستهداف من قبل املتمردين والعنارص اإلجرامية.

 -جيب عىل املتحدث جتنب 

قل اإلشارة إىل الشخص أو اجلمهور بضمري الغائب من خالل املرتجم.  فعىل سبيل املثال عليه جتنب قول  •

. وبدال من ذلك عىل املتحدث أن يوجه احلديث بصورة مبارشة إىل الضيف أو هلم أنني سعيد بأنني مدرهبم

عىل التواصل البرصي مع اجلمهور،  ، كام عىل املتحدث أن حيافظإنني سعيد لكوين مدربكماجلمهور بالقول 

 وأن يشاهدهم ال أن يستقر نظره عىل املرتجم.

إبداء مالحظات وتعليقات جانبية إىل املرتجم ال يتم ترمجتها، فهذا الفعل وقح، وغري الئق، وخيلق مناخًا  •

 سلبيًا.

ابة عىل السبورة، أو التأرجح عىل تشتيت اجلمهور أثناء قيام املرتجم بالرتمجة. وجتنب احلركة املتواصلة والكت •

 املنصة، أو احتساء املرشوبات، أو القيام بأي تشاط آخر جانبي أثناء قيام املرتجم بالرتمجة.
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مكافحة التمرد.  حيكم القانون والسياسة ترصفات القوات األمريكية يف مجيع العمليات العسكرية، بام يف ذلك

والبد من وجود أساس قانوين جتري بموجبه القوات األمريكية عملياهتا. وهذا األساس القانوين يؤثر بعمق عىل 

الكثري من جوانب العملية. فهو يؤثر عىل قواعد االشتباك، وكيفية تنظيم القوات األمريكية وتدريبها للقوات 

لة املضيفة، وسلطة القوات األمريكية يف االحتجاز والتحقيق. األجنبية، وسلطة إنفاق األموال لصالح الدو

وبموجب الدستور، فإن الرئيس هو القائد العام للقوات املسلحة األمريكية. وبالتايل، فإن األوامر التي يصدرها 

بعض الرئيس أو وزير الدفاع للقائد املقاتل توضح نقطة البدء يف حتديد األساس القانوين. ويلخص هذا امللحق 

القوانني والسياسات التي تؤثر عىل العمليات العسكرية األمريكية الداعمة للجهود األجنبية يف مكافحة 

( ووقع عليها ونجرس )جملس الشيوخ وجملس النوابالقوانني هي الترشيعات التي سنها الكف التمردات.

ة طرفا فيها. أما السياسات فهي األوامر الرئيس، باإلضافة إىل االتفاقيات التي تكون الواليات املتحدة األمريكي

ولني احلكوميني . وال سئالتنفيذية، والتعليامت واللوائح اإلدارية، وغريها من البيانات الرسمية الصادرة عن امل

 يمكن ألي ملخص منصوص عليه هنا أن حيل حمل أي مشاورة مع املحامي العسكري الداعم للوحدة.

 سلطة مساعدة حكومة أجنبية 

. متتلك القوات األمريكية سلطة حمدودة لتقديم املساعدة للحكومات األجنبية. وبالنسبة للدفاع الداخيل ٠ -د

األجنبي، فقد ُتفوض القوات األمريكية بتقديم مسامهات حمدودة. وُيسمح للقوات األمريكية بتقديم مساعدات 

 ة.للرشطة، ولكن ليس عرب وزارة الدفاع باعتبارها مؤسسة حكومية رائد

o سلطة الدفاع الداخيل األجنبي 

. يصدر الرئيس أو وزير الدفاع قرار االنتشار واألمر التنفيذي. وبدون تلقي قرار االنتشار أو األمر التنفيذي 4 -د

 . ويف حالجيوز للقوات األمريكية أن تقدم مسامهات حمدودة فقط لدعم جهد مكافحة التمرد بالدولة املضيفة

طلب وزير اخلارجية وموافقة وزير الدفاع، تستطيع القوات األمريكية املشاركة يف هذا العمل. ويمر الطلب 

 االعتبارات القانونية: امللحق د
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قانون  44من القانون األمريكي. ويتضمن البند رقم  44واملوافقة عرب هيئات قانونية دائمة حسب البند رقم 

ى. كام أنه خيول تقديم الدعم األمني املساعدة اخلارجية، وقانون مراقبة صادرات األسلحة، وقوانني أخر

والتنموي، وأشكال أخرى من التعاون الثنائي. كام قد يتم تقديم الطلب واحلصول عىل املوافقة أيضا بموجب 

متنح أنواعا  ٠0من القانون األمريكي. فالفقرة رقم  ٠0نصوص وأحكام متنوعة منصوص عليها بالفقرة رقم 

والتدريبات العسكرية من جيش جليش آخر، وأشكال حمدودة من املساعدات حمددة من االتصاالت، والتبادل، 

اإلنسانية واملدنية بالتنسيق مع سفري الواليات املتحدة األمريكية يف الدولة املضيفة. ويف مثل هذه احلاالت، يعمل 

لبعثة الدبلوماسية األفراد العسكريني األمريكيني كفريق دعم إداري وفني، كام أهنم يعتربون  بمثابة جزء من ا

األمريكية بموجب اتفاقية وضع القوات، أو حسب اخلطابات املتبادلة. وإن هذا التعاون والدعم يقترص عىل 

ضباط االتصال، واالتصاالت، والتدريب، والتجهيز باملعدات، وتوفري املواد واخلدمات الدفاعية. إال أهنا ال 

 يف العمليات.تشمل التدخل العسكري املبارش 

o حظر عام عىل مساعدة الرشطة –زارة الدفاع عادة ال تقود و 

. عادة ال تقود وزارة الدفاع اجلهود احلكومية ملساعدة احلكومات األجنبية، حتى بالنسبة لتقديم الدعم 3 -د

للقوات العسكرية التابعة للدولة  –أي التدريب العسكري، واألجهزة، واملواد واخلدمات الدفاعية  –األمني 

فة. فقد تكون مسامهات وزارة الدفاع كبرية، ولكن السلطة القانونية عادة ما متارسها وزارة اخلارجية. وفيام املضي

يتعلق بتوفري التدريب لرشطة حكومة أجنبية أو ألي قوات داخلية مدنية أجنبية، فقد ال يملك اجليش األمريكي 

وجه التحديد تقديم املساعدة لقوات الرشطة عادة أي دور مرصح به. فقانون املساعدة األجنبية حيظر عىل 

األجنبية إال يف إطار االستثناءات املحددة بعناية، وبموجب توجيه رئايس. ولقد تم بصورة طبيعية تفويض الدور 

ون الدولية ملكافحة املخدرات اق هذه االستثناءات إىل مكتب الشئالرائد يف تقديم الدعم لقوات الرشطة يف نط

منح بموجبه  4002القانون التابع لوزارة اخلارجية. ومع ذلك فقد وقع الرئيس عىل توجيه رئايس عام  نفاذإو

 وات القيادة املركزية األمريكية.سلطة تدريب وجتهيز قوات الرشطة العراقية اىل قائد ق
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 التفويض باستخدام القوة العسكرية 

ب نوعني من القرارات: قرار من الكونجرس، وقرار . ُيسمح للقوات األمريكية بالتدخل العسكري بموج2 -د

تدخل القوات األمريكية  من الكونجرس أمرا رضوريا يف حال . ويكون الدعم التفوييض٠٠٢٩3رباحلسلطات 

فإنه خيول للرئيس السامح للقوات  ٠٢٩3يف عمليات عسكرية فعلية خارج األرايض األمريكية. أما القرار 

 عمليات لفرتة حمددة.يف العسكرية باالشرتاك 

o قرار الكونجرس 

. توجد حاجة إىل دعم الكونجرس ألي مشاركة مطولة للقوات األمريكية يف عمليات فعلية خارج األرايض 5 -د

يل. األمريكية. وغالبا ما يوفر قرار الكونجرس األساس القانوين املركزي ملثل هذا التدخل يف نطاق القانون املح

توقع اشرتاك القوات األمريكية عىل األقل بداية األمر يف عمليات قتالية ضد قوة   حالويكون هذا أمرا مرجحا يف

 معادية حمددة.

o قرار سلطات احلرب الدائمة 

من الرئيس التشاور مع الكونجرس ورفع تقرير إليه عند إقحام  ٠٢٩3. يتطلب قرار سلطات احلرب لعام 2 -د

قوات أمريكية يف مواقف معينة. إال أن هناك بعض األوقات التي ُيفتقد فيها إىل التفويض من جانب الكونجرس 

مقيد للسلطة  ٠٢٩3ار بأن قانون دون اإلقر –باستخدام القوة. وعند غياب هذا التفويض، يرفع الرئيس 

 2٨إىل الكونجرس. وجيب عىل الرئيس أن يقدم التقرير للكونجرس خالل  اتقرير –الدستورية اخلاصة بالرئيس 

ساعة من إدخال قوات أمريكية ضخمة إىل الدولة املضيفة. ويفصل هذا التقرير كافة الظروف الرضورية التي 

ني الرئيس ترصفه بناء عىل السلطات الدستورية أو الترشيعية، والفرتة تستلزم إدخال أو زيادة القوات. ويب

عدم إعالن الكونجرس احلرب  أنه يف حالعىل  ٠٢٩3التقديرية املقررة لالنتشار أو العمل القتايل. كام ينص قرار 

                                                           

لتقييد سلطة الرئيس يف دخول الواليات املتحدة يف نزاع مسلح بدون موافقة الكونجرس، ويستلزم القانون من الرئيس  ٠٢٩3هو قانون فيدرايل ُاقر عام  - ٠

 ساعة بدخول القوات املسلحة يف نزاع عسكري.)املرتجم(.2٨إبالغ الكونجرس يف غضون 
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اء املشاركة يوما من التقرير، يتعني عىل الرئيس إهن 20أو الترصيح بانتشار القوات أو العمل القتايل خالل 

 العسكرية األمريكية واختاذ قرار بإعادة انتشار القوات األمريكية.

 قواعد االشتباك 

التي حتدد الظروف والقيود التي ختصة هي التوجيهات الصادرة عن السلطة العسكرية امل قواعد االشتباك. ٩ -د

 التي تواجههابموجبها سترشع القوات األمريكية ببدء و/ أو مواصلة االشتباك القتايل مع القوات األخرى 

(. وغالبا ما تكون هذه التوجيهات حمددة بالعملية. وإذا مل توجد قواعد اشتباك خاصة 04 -٠)النرشة املشرتكة 

ية القواعد الدائمة لالشتباك. وعند العمل مع قوات متعددة اجلنسيات، يتعني عىل بالعملية، تطبق القوات األمريك

 القادة تنسيق قواعد االشتباك بشكل كامل.

o قواعد االشتباك املحددة بالعملية 

. يف عملية االنتشار واسعة النطاق، جيوز لوزير الدفاع إصدار قواعد اشتباك حمددة للعملية إىل القائد املقاتل. ٨ -د

مع قواعد االشتباك املتلقاة من  متسقةامليداين والقادة التابعني له بإصدار قواعد اشتباك  املقاتلقائد الثم يقوم 

ظروف التي جيوز للجنود أو مشاة البحرية بموجبها إطالق النار. وزير الدفاع. وتنص قواعد االشتباك عىل ال

عادية بوضوح، أو إذا ما تبينت هلم مؤرشات املقوة الوحيق هلم إطالق النار عندما يستطيعون حتديد فرد من 

، واضحة عن نية شن اعتداء. وقد تشمل قواعد االشتباك قواعد تتعلق باحلاالت التي يمكن فيها احتجاز املدنيني

وحتديد مستويات قبول السلطة الستخدام األسلحة الثقيلة، أو حتديد املرافق التي يمكن محايتها بقوة مميتة. وتلتزم 

يف مكافحة التمرد. وجيب عىل القادة مراجعة قواعد  كل قواعد االشتباك بقانون احلرب. وتتسم بالديناميكية

املعقدة ملكافحة التمرد. وينبغي تعزيز تدريب قوات مكافحة  ليتها يف البيئةاعاالشتباك بصورة دورية للتأكد من ف

 التمرد عىل قواعد االشتباك بصورة دورية.

o القواعد الدائمة لالشتباك الصادرة عن رئيس هيئة رؤساء األركان املشرتكة 

ألركان يف غياب قواعد اشتباك ختتص بعملية معينة، تطبق القوات األمريكية تعليامت رئيس هيئة رؤساء ا ٢ -د

فهذه التعليامت تشري إىل القواعد الدائمة لالشتباك للقوات األمريكية. وتضع هذه  ب(  0٠. 3٠4٠)املشرتكة 
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القواعد الدائمة لالشتباك جمموعة السياسات واإلجراءات األساسية التي حتكم ترصفات قادة القوات األمريكية 

خالل العمليات  ضد الواليات املتحدة األمريكية يف بعض املواقف. وتشمل هذه املواقف اهلجامت العسكرية

العسكرية، والطوارئ، واهلجامت اإلرهابية، أو النزاعات املمتدة والتي تقع خارج النطاق اإلقليمي للواليات 

املتحدة األمريكية. وال حتد القواعد الدائمة لالشتباك من سلطة والتزامات أي قائد يف استخدام مجيع الوسائل 

ملتاحة. كام أهنا ال حتد من سلطة والتزام القائد باختاذ كافة التحركات املالئمة للدفاع الذايت عن وحدته الالزمة ا

)قواعد دائمة يف القواعد الدائمة لالشتباك ددالعسكرية وعن القوات األمريكية األخرى يف املناطق املجاورة. وحت

قد  الشكل الذيالعمليات املحددة باإلضافة إىل  ب()يف حالة احلرقواعد االشتباككيف تكمل  غري حالة احلرب(

 بطلب قواعد االشتباك. عربه يقوم القادة املرؤوسني

o قواعد االشتباك متعددة اجلنسيات 

، أمريكية مع أي قوة متعددة اجلنسيات. عندما تعمل القوات األمريكية، حتت سيطرة عملياتية أو تكتيكية ٠0 -د

أجل تفعيل قواعد اشتباك مشرتكة. وإذا تعذر وضع قواعد اشتباك مشرتكة، تعمل  بذل كافة اجلهود املعقولة منتُ 

القوات األمريكية بموجب القواعد الدائمة لالشتباك أو قواعد اشتباك ُمصصة للعملية تقدمها السلطات 

قواعد أي اختالفات أو سوء تفسري بخصوص  األمريكية. وجتنبا ألي سوء تفاهم، يناقش القادة بشكل شامل

 . كام ينرشون أي اختالفات يف قواعد االشتباك عىل الوحدات املقاتلة.بني القوات متعددة اجلنسيات االشتباك

 قانون احلرب 

. كثريا ما تتداخل عمليات مكافحة التمرد والنزاعات الدولية املسلحة. فقد حتدث عملية مكافحة التمرد ٠٠ -د

الدول. وتلتزم القوات األمريكية بقانون احلرب. وهو جمموعة من  قبل أو بعد أو بالتزامن مع حرب حتدث بني

االتفاقيات واألعراف الدولية املعرتف هبا من قبل الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها ُملِزمة. وهي تنظم سري 

من اتفاقيات الهاي األعامل العدائية وحتمي غري املقاتلني. وتأيت أوجه احلامية الرئيسية التي يوفرها قانون احلرب 

 وجنيف. حيث أهنا ترسي عىل املستويات التكتيكية والعملياتية، وتتلخص يف القواعد العرش التالية:

  .حيارب اجلنود ومشاة البحرية القوى املقاتلة املعادية فقط 
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  وتسليمه إىل  ،هال يلحق اجلنود ومشاة البحرية األذى بالعدو املستسلم. وعليهم فقط نزع سالح

 .رؤسائه

  .ال يقتل أو يعذب اجلنود ومشاة البحرية أرسى احلرب من األعداء 

  .جيب عىل اجلنود ومشاة البحرية مجع ورعاية اجلرحى، سواء أكانوا من القوى الصديقة أو املعادية 

  .حيظر عىل اجلنود ومشاة البحرية شن أي هجامت عىل الفرق أو املرافق أو األجهزة الطبية 

  .حيظر عىل اجلنود ومشاة البحرية تدمري أي يشء أكثر ما تتطلبه املهمة 

  .يتعني عىل اجلنود ومشاة البحرية معاملة مجيع املدنيني بشكل إنساين 

  .يتعني عىل اجلنود ومشاة البحرية جتنب الرسقة، واحرتام املمتلكات اخلاصة والعامة 

   الالزمة ملنع أي انتهاكات لقانون احلرب.جيب عىل اجلنود ومشاة البحرية بذل كل اجلهود 

  .جيب عىل اجلنود ومشاة البحرية إبالغ رؤسائهم بجميع انتهاكات قانون احلرب 

. عند وقوع أي مترد أثناء االحتالل، يتضمن قانون احلرب قواعد حتكم أي أوضاع حتتل خالهلا القوات ٠4 -د

يمنح القوة املحتلة السلطة العسكرية ألي دولة إقليم من دولة أخرى. فاالحتالل ال ينقل السيادة، وإنام 

العامة. وجيب عىل قوة االحتالل أن حترتم بقدر ولية عن استعادة األمن واحلفاظ عىل النظام العام والسالمة واملسئ

املتعلقة بحامية  ٠٢2٢اإلمكان القوانني السارية بالدولة املضيفة. وتصبح إحدى اتفاقيات جنيف األربع لعام 

 مصدرا رئيسيا للقانون أثناء االحتالل. –املدنيني وقت احلرب

 النزاع الداخيل املسلح 

من معاهدة جنيف، وكيفية  3التمرد، ينبغي أن يكون القادة عىل علم بالامدة رقم . أثناء عمليات مكافحة ٠3 -د

 معاملة املتمردين وفق قوانني الدولة املضيفة.

o الامدة الثالثة من معاهدة جنيف 

. رغم أن التمردات يمكن أن تقع يف آن واحد مع حالة حرب قانونية بني دولتني، إال أهنا تصنف ضمن ٠2 -د

اخلية داخل الدولة الواحدة وحتدث بني قوات حكومية رسمية ترتدي زيا موحدا، وبني عنارص النزاعات الد

مسلحة ال ترتدي زيا موحدا، وليس هلا شارات مميزة ثابتة، وال حتمل األسلحة بصورة علنية واضحة، وال تلتزم 
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 – صارم عىل هذه النزاعات بقوانني وأعراف احلرب. وبالتايل، فإن حمتوى قانون احلرب الرئييس ال يرسي بشكل

وهي حقيقة قانونية يمكن أن تكون مصدرا لالرتباك بني القادة واجلنود، إال أهنا حتمل تأكيدا عىل أن إحدى املواد 

اعات تنطبق عىل وجه التحديد عىل النز – 3الامدة العامة رقم  –املنصوص عليها بجميع اتفاقيات جنيف األربع 

املتعاقدة،  األطراف السامية أرايض أحديف  حصول نزاع مسلح ليس له طابع دويل يف حالواملسلحة الداخلية. 

 :٠كحد أدنى األحكام التالية بأن يطبقكل طرف يف النزاع يلتزم 

ذين ألقوا يف األعامل العدائية، بام يف ذلك أفراد القوات املسلحة ال يشرتكون مبارشة( األشخاص الذين ال ٠)

ي سبب آخر، أل، أو االحتجازاملرض، أو اجلروح، أو  العاجزون عن القتال بسببواألشخاص  أسلحتهم، عنهم

إنسانية دون أدنى متييز عىل أساس العرق، أو اللون، أو الدين، أو  معاملةينبغي معاملتهم يف مجيع األحوال 

 .آخر مماثلر اياملولد، أو الثروة، أو أي مع، أو اجلنس، أو املعتقد

، وتظل حمظورة يف مجيع األوقات فيام يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله األفعال التاليةحُتظر الغرض،  وهلذا

 :واألماكن

، واملعاملة القاسية، نواعها، والتشويهاالعتداء عىل احلياة والسالمة البدنية، وخاصة جرائم القتل بكل أ) أ( 

 والتعذيب.

 ) ب( أخذ الرهائن.

 وال سيام املعاملة املذلة واملهينة. ) ج( االعتداء عىل الكرامة الشخصية،

كافة الضامنات  تكفلقانونية أمام حمكمة  حماكمة سابقة إجراءدون  العقوبات) د( إصدار األحكام، وتنفيذ 

 .الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة القضائية

 ( رعاية اجلرحى واملرىض وتقديم العالج الالزم ونقلهم اىل املصحات الطبية.4) 

ويمكن ألي هيئة إنسانية حمايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر أن تقدم خدماهتا لطريف النزاع. وجيب عىل  

النصوص واألحكام األخرى  كل أو بعضتنفيذ  عىلبموجب االتفاقيات اخلاصة  كذلك أن تعملالنزاع  افطرأ

 ف القانوين لطريف النزاع.عىل املوق املذكورة. وال يؤثر تطبيق األحكام من هذه االتفاقية

                                                           

معاهدة األمم املتحدة  ٩5،  3٠٠2معاهدات الواليات املتحدة  2، ٠٢2٢أغسطس  ٠4، 3جينيف املتعلقة بمعاملة أرسى احلرب، الامدة  اتفاقية  - ٠

 .3٠مسلسل 
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o تطبيق القوانني اجلنائية للدولة املضيفة 

، أن املتمردين ليس هلم وضع خاص بموجب القانون 3. توضح اجلملة األخرية من الامدة العامة رقم ٠5 -د

عند أرسهم كأرسى حرب. ومتكن حماكمتهم بشكل قانوين كمجرمني نظرا حلملهم أسلحة  ُيعاملونالدويل. وال 

امية املنصوص عليها يف الامدة العامة حظوا باحلد األدنى من احلجرائم أخرى، طالام أهنم ارتكاهبم احلكومة وضد 

. وعليه، فينبغي عىل القوات األمريكية التي تشرتك يف عمليات مكافحة التمرد أن تتذكر أن املتمردين من 3رقم 

لة املضيفة. وعليه، فيجب عىل قوات مكافحة التمرد أن الناحية القانونية، مشتبه هبم ضمن النظام القانوين للدو

من  املجمعةحتافظ بكل عناية عىل األسلحة املضبوطة بحوزهتم، وأقوال الشهود، والصور، وكافة األدلة األخرى 

مرسح اجلريمة. فهذه األدلة ُتستخدم من أجل إدراج املتمردين يف النظام القانوين، ومساءلتهم عن مجيع اجلرائم 

 التي ارتكبوها، ويف نفس الوقت تعزز من حكم القانون.

ية . حتدد اتفاقيات وضع القوات الوضع القانوين ألفراد القوات املسلحة يف الدول األجنبية. كام أن الوال٠2 -د

القضائية اجلنائية واملدنية، والرضائب، واملطالبات اخلاصة بالتعويض عن األرضار واإلصابات من ضمن 

عدم وجود اتفاق أو ترتيب آخر مع الدولة  حال املوضوعات التي تغطيها عادة اتفاقية وضع القوات. ويف

 املضيفة، فقد خيضع منتسبو وزارة الدفاع يف الدول األجنبية لقوانينها.

 االحتجاز والتحقيق 

هذه احلاجة يمكن إىل احلاجة لالستخبارات البرشية يف عمليات مكافحة التمرد. و ٩، 5، 3. تشري الفصول٠٩ -د

ضغوط كبرية للحصول عىل معلومات هامة وحساسة زمنيا من األشخاص املحتجزين. وقد تم  أن تسفر عن

رى ، ومجيع املعايري املحددة األخ3. 44-4ان رقم ، ودليل امليد4005إصدار قانون معاملة املعتقلني عام 

 ولة عن معاملة املحتجزين.إلرشاد القوات األمريكية املسئ

o  4005قانون معاملة املحتجزين عام 

ولني من الوكاالت قوات األمريكية، بام يف ذلك املسئ. حيظر القانون األمريكي بكل وضوح عىل ال٠٨ -د

وتم توثيق كافة األمثلة عىل اإلساءة  حصول عىل معلومات.معينة للاحلكومية األخرى، استخدام طرق 
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للمعتقلني، بام يف ذلك إساءة املعاملة أثناء التحقيق. وكرد فعل، سن الكونجرس مرشوع قانون وقعه الرئيس، 

 (.٠ -.)انظر اجلدول د4005وهو القانون اخلاص بمعاملة املحتجزين لعام 

 4005٠املحتجزين لعام  . ملخص قانون معاملة٠ -اجلدول د

 شخاص حمتجزين لدى وزارة الدفاع األمريكيةأ: معايري موحدة عند التحقيق مع ٠004القسم رقم 

حيظر تعريض أي شخص متحفظ عليه أو حتت الرقابة املشددة لوزارة الدفاع أو  –)أ( بصفة عامة 

رهن االعتقال يف مرافقها ألي معاملة أو أسلوب حتقيق غري مرصح به، وغري مدرج بالدليل امليداين 

 [.3. 44 -4]دليل امليدان رقم  االستخباريجليش الواليات املتحدة األمريكية املتعلق بالتحقيق 

الفقرة الفرعية )أ( ينبغي أال ترسي بشأن أي شخص يف احلفظ أو حتت الرقابة  –لية التطبيق)ب( قاب

 املشددة لوزارة الدفاع بموجب أي قانون جنايات أو قانون اهلجرة بالواليات املتحدة األمريكية.

ها ينبغي أال يفرس أي جزء من هذا القسم عىل أنه قد يؤثر عىل احلقوق التي يكفل –)ج( التفسري

دستور الواليات املتحدة األمريكية ألي شخص رهن احلفظ واالعتقال أو يف ظل السلطة الفعلية 

 للواليات املتحدة األمريكية.

: حظر املعاملة القاسية، أو غري اإلنسانية، أو املهينة أو معاقبة أشخاص حمتفظ هبم ٠003القسم رقم 

 املتحدةرهن االحتجاز أو خاضعني لسيطرة حكومة الواليات 

ال خيضع أي شخص رهن االعتقال أو حتت السيطرة الفعلية حلكومة الواليات  –)أ( بصفة عامة 

ألي عقوبة أو معاملة قاسية أو غري  الفعيل املتحدة األمريكية، بغض النظر عن اجلنسية أو مكانه

 إنسانية أو مهينة.

ينبغي أال يفرس أي جزء من هذا القسم عىل أنه يفرض أي قيود جغرافية عىل قابلية  –)ب( التفسري

 تطبيق احلظر ضد أي معاملة قاسية، أو غري إنسانية، أو مهينة بموجب هذا القسم.

حيظر إلغاء أحكام ونصوص هذا القسم، إال بموجب نص قانوين تم سنه  –)ج( قيود عىل اإللغاء 

 ون، وحيدد ما يلغى أو يعدل أو حيل حمل أحكام ونصوص هذا القسم.بعد تاريخ سن هذا القان

                                                           

، ٠004(، األقسام 4005ديسمرب  30للكونجرس، الدورة األوىل )  ٠0٢، اجللسة ٠2٨ - ٠0٢، القانون العام 4005قانون معاملة املعتقلني لسنة  - ٠

٠003. 



 

 

 434 

 ،يف هذا القسم –)د( العقاب أو املعاملة القاسية، أو غري اإلنسانية، أو املهينة عىل النحو املبني هنا 

يقصد هبا أي معاملة أو  معاملة أو عقاب قايس، غري إنساين، أو مهنيفإن املعنى اللفظي لكلمة 

، وغري عادي، وغري إنساين حيظره التعديل اخلامس، والثامن، والرابع عرش من عقاب قايس

الدستور األمريكي، عىل النحو املبني بالتحفظات والتصاريح املتفق عليها بموجب اتفاقيات 

التفاهم  املوقعة مع األمم املتحدة ضد التعذيب وكافة أشكال املعامالت القاسية وغري اإلنسانية 

 .٠٢٨2ديسمرب عام  ٠0خرى، واملوقعة بنيويورك يف واملهينة األ

  

o الدليل امليداين للتحقيق 

( ليكون معيارا قانونيا، وال توجد 3، 44 -4. وضع قانون معاملة املعتقلني أسس دليل امليدان رقم ) ٠٢ -د

املسلحة تقنيات حتقيق أخرى خالف تلك املنصوص عليها بدليل امليدان ُيرخص باستخدامها يف القوات 

 قون التدريب واإلرشاف املناسبني.األمريكية، وعىل القادة التأكد من أن املحققني يتل

o معايري االحتجاز والسجن 

، أو القوات األمريكية . بغض النظر عن الوضع القانوين الدقيق لألشخاص املعتقلني الذين أرسهتم40 -د

رساحهم بصورة الئقة. كام ينبغي أن  أن يطلقاحتجزهتم، أو حتفظت عليهم، فيجب أن يتلقوا معاملة إنسانية إىل 

حيصلوا عىل احلد األدنى من احلامية الواجبة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. ويتاح لوحدات الرشطة العسكرية 

موارد مناسبة تنفيذ إجراءات االعتقال طويل األمد. فهذا  املدربة، واملنظمة، واملجهزة بصورة خاصة بمرافق ذات

/أمر الفيلق البحري  ٨ - ٠٢0االعتقال ينبغي أن يتبع املعايري التفصيلية املنصوص عليها يف الئحة اجليش رقم ) 

أو هتيئة (. وحيظر عىل أفراد الرشطة العسكرية العاملني يف إدارة هذه املرفقات املساعدة يف  322٠.٠رقم 

 الظروف من أجل التحقيق.
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o نقل املعتقلني إىل الدولة املضيفة 

. توجد بعض الظروف التي ال جيوز أن تقوم فيها القوات األمريكية بنقل عهدة املعتقلني إىل الدولة 4٠ -د

املضيفة أو أي حكومة أجنبية أخرى. وحتتفظ القوات األمريكية بحجز هؤالء إذا كانت لدهيا أسباب حقيقية 

اآلخرين. وقد تشمل هذه األخطار  عندحجزهم  يف حالبموجبها أن حياة املعتقلني ستكون يف خطر  تعتقد

التعرض ملخاطر التعذيب أو املعاملة غري اإلنسانية. )للحصول عىل مزيد من املعلومات حول نقل املحتجزين، 

 حمامي القضاء العسكري(. املستشار القانوين أو واستشري هـ.43٠0.0٠وزارة الدفاع رقم  نظر توجيها

 تعزيز االنضباط بني القوات األمريكية 

القانون املوحد و. عىل الرغم من االنتقاء الصارم والتدريب، فإن بعض األفراد حيتاجون إىل االنضباط. 44 -د

 والضباطهو القانون اجلنائي للقضاء العسكري املطبق عىل كافة العسكريني. ويتحمل القادة  للقضاء العسكري

ولية عن املرؤوسني وسلوكياهتم، وينبغي عىل القادة إعطاء إرشادات واضحة والتأكد من العموميون املسئ

 ة األمريكية االلتزام بالقوانني.االلتزام هبا. كام يتعني عىل مجيع املدنيني العاملني لدى احلكوم

o القانون املوحد للقضاء العسكري 

ن دربون باألوامر ومُ ية األمريكية ملتزمومنتسبي القوات العسكر الرغم من أن الغالبية العظمي منب. 43 -د

أن البعض قد ارتكب  قد سجل التاريخ العسكريإال أن جيدا، ويؤدون واجباهتم عىل نحو مرشف وقانوين، 

، وقواعد معقدة لالشتباك تتسم ضغوط مواجهة عدو غادر وُمتفجرائم يف ظل قيادة وإدارة ال مركزية، ويف ظل 

ئة مكافحة التمرد. ويظل منتسبو القوات املسلحة خاضعني للقانون املوحد للقضاء العسكري يف مجيع هبا بي

األوقات. ويتعني التحري عن املخالفني ومقاضاهتم بالصورة املالئمة عن أي ُمالفة لألوامر، أو إساءة يف التعامل 

للممتلكات، وأي جرائم أخرى، بام يف ذلك  مع املعتقلني، أو اعتداءات، أو رسقات، أو جرائم جنسية، أو تدمري

 جرائم القتل التي قد يرتكبها البعض أثناء مكافحة التمرد.
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o ولية القيادةمسئ 

هم أو آخرون ممن  عن جرائم ارتكبها مرؤوسو. ويف بعض احلاالت، يمكن اعتبار القادة مسؤولني42 -د

 ر من القائد. كام يكون القادة مسئولون يف حالجنائية بأمخيضعون إلمرهتم. وتنشأ هذه احلالة عندما ُترتكب أعامل 

، أو حيث يتعني أن تكون لدهيم معرفة من خالل التقارير املستلمة أو من خالل فعليةة معرفإذا كانت لدهيم 

الوسائل األخرى، بأن القوات أو أشخاص آخرين حتت قيادهتم عىل وشك ارتكاب أو قد ارتكبوا جريمة بالفعل، 

 م بالقانون أو معاقبة املنتهكني.يف اختاذ اخلطوات الرضورية واملعقولة لضامن االلتزاوفشلوا 

o أوامر عامة 

. من املرجح أن تتضمن األوامر الصادرة عن الضباط العموميني بالقيادة أثناء عمليات مكافحة التمرد 45 -د

أمور هامة للحفاظ عىل انضباط القوة، ، مثل حظر تناول الكحول أو دخول أماكن العبادة الدينية، وهي قرارات

ومحاية صورة القوات األمريكية، وتدعيم رشعية احلكومة املضيفة. ومجيع هذه األوامر جيب تنفيذها يف احلال 

 بموجب القانون املوحد للقضاء العسكري.

o املوظفون املدنيون واملتعاقدون 

يني التابعني لوزارة الدفاع باإلضافة إىل أفراد . تضم عمليات مكافحة التمرد احلديثة العديد من املدن42 -د

مدنيني يعملون كمتعهدين أو متعاقدين توظفهم احلكومة. وإن وسائل تأديب هؤالء األفراد ختتلف عن وسائل 

للقوانني األمريكية  لألوامر العامة، كام خيضعون أيضاتأديب األفراد النظاميني. وقد يتم إخضاع هؤالء املدنيني 

لدولة املضيفة، وقد تتم مقاضاة هؤالء املدنيني أو جيري اختاذ إجراء إداري سلبي بحقهم من جانب وقوانني ا

الواليات املتحدة أو أصحاب العمل املتعاقدين معهم. وتتضمن توجيهات وزارة الدفاع املزيد من السياسات 

 لتمرد.واإلرشادات املتعلقة باملدنيني األمريكيني املرافقني لقواتنا يف مكافحة ا

 اإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعامر 

ومثل مجيع العمليات، حتتاج القيادة لسلطة حمددة إلنفاق األموال. وهذه السلطة توجد  . يف مكافحة التمرد4٩ -د

خصصة للعمليات والصيانة. ويف آخر عمليات امل عادة يف قانون اعتامدات وزارة الدفاع ، وبالتحديد األموال
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خصص الكونجرس أمواال إضافية للقادة لغرض حمدد وهو التعامل مع مكافحة التمرد. وتشمل  ملكافحة التمرد،

األمثلة احلديثة عىل ذلك برنامج القائد لالستجابة للطوارئ، وصندوق اإلغاثة وإعادة اإلعامر العراق، وصندوق 

 حرية العراق، وصناديق برنامج القائد لإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعامر.

o وال العامة لوزارة الدفاع ال يمكن إنفاقها من قبل القادة هلذا الغرض األم 

للمساعدة األجنبية. وتنفق الوكالة األمريكية للتنمية  . خيصص الكونجرس عىل وجه التحديد أمواال4٨ -د

دة. من قانون الواليات املتح 44الدولية هذه األموال بموجب السلطات القانونية املنصوص عليها يف الفقرة 

إنفاق مبالغ ضئيلة من الامل. وخُتصص هذه االعتامدات سنويا للقادة لتقديم اإلغاثة  ٠0وختول أحكام الفقرة 

هذه اإلنسانية، أو اإلغاثة يف حاالت الكوارث، أو املساعدة املدنية باالقرتان مع العمليات العسكرية. ويتم حتديد 

سيقا كبريا مسبقا داخل وزارة الدفاع ووزارة اخلارجية، وتتطلب بصفة عامة تن السلطات الدائمة بشكل ضيق،

 ومن ثم فإن قيمتها حمدودة للغاية بالنسبة للعمليات اجلارية ملكافحة التمرد.

o برنامج القادة لالستجابة الطارئة 

باستخدام ووضع مبلغ حمدد من أموال العمليات والصيانة  4003. سمح الكونجرس يف بداية نوفمرب 4٢ -د

ف برنامج القائد لالستجابة الطارئة يف العراق وأفغانستان. وتم جتديد الترشيع يف االعتامدات املتتالية حتت ترص

وقرارات التفويض. وقد خول القادة إنفاق األموال يف مشاريع اإلغاثة اإلنسانية العاجلة وإعادة اإلعامر. 

واألفغاين يف منطقة عمليات القائد. ومل والغرض من هذه املرشوعات هو املساعدة الفورية للشعبني العراقي 

 يسمح الكونجرس باستخدام هذه األموال يف:

  .املساعدة األمنية مثل األسلحة، والذخرية، واإلمدادات لقوات األمن 

  .دفع مرتبات القوات أو املوظفني العراقيني أو األفغان 

  .منح مكافآت مقابل تقديم معلومات 

   تسديد مطالبات الدعاءات من جانب عراقيني أو أفغان ضد الواليات املتحدة )ترشيعات حمددة جيب

 أن تأذن هبذه املدفوعات(.
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. لقد قدم برنامج القائد لالستجابة الطارئة للقادة التكتيكيني مصدرا جاهزا لدفع األموال نقدا يف 30 -د

رة، وإزالة األنقاض من الطرقات، وتوفري اإلمدادات املرشوعات الصغرية كإصالح املباين العامة املترض

للمستشفيات واملدارس، والوفاء باالحتياجات املحلية األخرى. ونظرا ألن الكونجرس قد منح سلطة خاصة 

للربنامج، فقد أستُثني من القوانني واللوائح الفيدرالية العادية السارية. وكانت متطلبات رفع التقارير بخصوص 

  أدنى حدودها.الربنامج يف

. إن برنامج القائد لالستجابة الطارئة ليس برناجما دائام. وأي برنامج مماثل يف املستقبل ينبغي أن خيضع 3٠ -د

لنص ترشيعي حمدد خيتار الكونجرس سنه. ويف أي برنامج مماثل لربنامج القائد لالستجابة الطارئة، يتعني عىل 

اذ قرارات صائبة ومتناسقة بشكل جيد حول كيفية إنفاق األموال. كام القادة وهيئات األركان التابعني هلم اخت

. وجيب عىل القادة التأكد من أن األموال يؤدي اىل خلق صورة إجيابية واسعةيتعني عليهم التأكد من أن الربنامج 

غري مستدامة تبعد  أحد هذه اآلثار اجلانبية يتمثل يف خلق أجورفاإلضافية ال ختلق آثارا ضارة باالقتصاد املحيل. 

األيدي العاملة الامهرة عن الربنامج األسايس لتعزيز رشعية الدولة املضيفة. ويتعني عىل القادة التأكد من إدارة 

 وتتجنب متويل املتمردين دون قصد.ولة حتقق اهلدف املنشود، بطريقة مسئ هذه املرشوعات

 تدريب وجتهيز القوات األجنبية 

لة اىل التدريب واملعدات. وتشرتط القوانني األمريكية موافقة الكونجرس اعاألجنبية الف. حتتاج القوات 34 -د

عىل مثل هذه النفقات. كام تشرتط القوانني األمريكية أيضا عىل وزارة اخلارجية التأكد من أن الدولة املضيفة التي 

 املساعدة ال تنتهك حقوق اإلنسان.تتلقى 

o احلاجة إىل سلطة حمددة 

يتطلب تدريب وجتهيز قوات األمن األجنبية تفويضا حمددا. وعادة ما تقترص مشاركة وزارة الدفاع  .33 -د

األمريكية عىل مستوى حمدد لساعات العمل، فضال عن توفري املواد التي تقدمها وزارة اخلارجية بموجب قانون 

دورات التدريبية واالستشارات لقوات األمريكية املنترشة بتقديم الا حيق للرئيس تفويضوالدعم األجنبي. 

لقوات أمن الدولة املضيفة كجزء من مهمتها العملياتية. ويف هذه احلالة، تتيح االعتامدات املخصصة ملنتسبي 
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ة لقوات األمن األجنبية. كام يتعني سداد مقابل مجيع يزوالصيانة نفس املوزارة الدفاع األمريكية، وللعمليات 

تدريب، واملعدات، والدعم اللوجيستي، واإلمدادات واخلدمات املقدمة للقوات األسلحة األخرى، وعمليات ال

تشمل األمثلة: صندوق قوات األمن العراقية، واألجنبية من األموال التي خصصها الكونجرس هلذا الغرض. 

ة حمددة . وعالوة عىل ذلك، يتعني عىل الرئيس أن يمنح سلط4005ية للسنة الاملية وصندوق قوات األمن األفغان

، وقع الرئيس قرارا بجعل قائد القيادة 4002. ويف مايو التدريب والتجهيزلوزارة الدفاع لدورها يف جهود 

املركزية األمريكية خاضعا لإلرشادات السياسية من قبل رئيس البعثة املسئول عن تنسيق كافة اجلهود التي تبذهلا 

ز قوات األمن العراقية، بام يف ذلك الرشطة. ويف غياب مثل احلكومة األمريكية من أجل تنظيم، وتدريب، وجتهي

هذه التوجيهات، تفتقر وزارة الدفاع إىل السلطة الالزمة ألخذ زمام القيادة يف مساعدة الدولة املضيفة عىل تدريب 

 وجتهيز قواهتا األمنية.

o حقوق اإلنسان حتري ومتابعة 

التدريب أو التجهيز لقوات األمن األجنبية. إذا توافرت لدى . يقلص الكونجرس عادة متويل عمليات 32 -د

وزارة اخلارجية معلومات موثوقة عن أن وحدة قوات األمن األجنبية التي تتلقى التدريب أو املعدات قد ارتكبت 

انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان. وحيظر الكونجرس التمويل. ويفرض مثل هذا احلظر عىل وزارة اخلارجية 

الدفاع. وجيب عىل هذه الوزارات أن تراقب الوحدات  املحتملة املستفيدة عرب قاعدة بيانات تشمل  ووزارة

 التقارير املوثوقة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

 املطالبات والرتضية 

. يف ظل ظروف معينة، تسدد احلكومة األمريكية دفعات مالية للمدنيني التابعني للدولة املضيفة. فقانون 35 -د

 طالبات األجنبية يسمح بتقديم مطالبات ضد احلكومة األمريكية، ويف بعض البلدان يتم دفع مبالغ للرتضية.امل

o قانون املطالبات األجنبية 

. وفقا لقانون املطالبات األجنبية، يمكن للحكومة األمريكية سداد كافة املطالبات التي يتقدم هبا املدنيون 32 -د

يف املمتلكات، أو اإلصابة، أو الوفاة الناجتة عن ترصف أفراد باخلدمة أو جمموعة من سائر اخلبالدولة املضيفة عن 
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لتعزيز واحلفاظ عىل عالقات ودية مع الدولة املضيفة. وتستوجب الدفع أيضا  ،العنارص املدنية بالقوات األمريكية

أو السهو. أما املطالبات التي ال املطالبات التي تنتج عن أنشطة غري قتالية أو أعامل يشوهبا اإلمهال أو اخلطأ 

تستوجب السداد بموجب قانون املطالبات األجنبية فتشمل اخلسائر نتيجة األعامل القتالية، واملسائل التعاقدية، 

وااللتزامات املحلية، واملطالبات التي ليس من مصلحة الواليات املتحدة سدادها، أو تتعارض مع السياسة 

وألن العديد من املطالبات يثبت عند  ،مة املطالبات خيضع بصورة حمددة للقانونسداد قي نالعامة. ونظرا أل

التحقيق أهنا ال تستحق السداد، فيتعني عىل القوات األمريكية توخي احلذر كي ال تزيد من التوقعات عرب قطع 

 وعود بالسداد.

o الرتضية 

دولة يشيع فيها دفع مبالغ من قبيل  . إذا أجرت قوات الواليات املتحدة عمليات مكافحة التمرد يف3٩ -د

توجب دفع مبالغ ترضية لضحايا احلوادث بصورة قانونية. وجتدر مثل هذه، ي ، ففي حالالتعاطف أو التعويض

اإلشارة إىل أن مبالغ الرتضية ليست مبالغ تسدد لقاء مطالبات، وإنام هي مبالغ مالية أو عينية تسدد للضحية أو 

طف واملواساة. وتسدد هذه املبالغ يف احلال وتكون غالبا مبالغ رمزية. وال يكون عىل الفرد لعائلته تعبريا عن التعا

ة باعتباره تعبريا عن األسف م التعويض بكل بساطإنام ُيقد ،أو الوحدة املشرتكة يف الرضر أي التزام قانوين بالسداد

 مسبق مع قيادة القوات القتالية. للعادات السائدة حمليا. وحيظر سداد أي مبالغ ترضية دون تنسيق طبقا

 تأسيس حكم القانون 

. ُيعد إرساء حكم القانون هدفا رئيسيا وغاية هنائية يف مكافحة التمرد. ويتطلب حتديد هذه الغاية النهائية 3٨ -د

ذلك، . وباإلضافة إىل املضيفة، والرشكاء متعددي اجلنسياتتنسيقا موسعا بني عنارص القوة األمريكية، والدولة 

فإن بلوغ تلك الغاية النهائية عادة ما يقع ضمن اختصاص سلطات الدولة املضيفة، واملنظامت الدولية واملنظامت 

، ووزارة اخلارجية، وهيئات حكومية أمريكية أخرى بدعم من القوات األمريكية يف بعض ية املشرتكةاحلكوم

 :احلاالت. وتشمل بعض اجلوانب األساسية حلكم القانون ما ييل

تدير وتنسق وحتافظ عىل األمن بكافة صوره، فضال عن التنمية ف .حكومة تستمد سلطاهتا من املحكومني -

 السياسية واالجتامعية واالقتصادية. وهذا يشمل احلكومة املحلية واإلقليمية والوطنية. 
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قوات  . وتشمل الدوائر العسكرية التي يتحكم فيها مدنيون باإلضافة إىلمؤسسات أمنية مستدامة -

الرشطة، واملحاكم، واملؤسسات العقابية. وينبغي أن ينظر إليها السكان املحليون باعتبارها مؤسسات 

 تتسم بالعدل واإلنصاف والشفافية.

يقدم كل من إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية  حقوق اإلنسان األساسية.  -

اإلنسان املعمول هبا. واألخري ينص عىل االنتهاكات التي ال تقع للحقوق املدنية والسياسية إطارا حلقوق 

إال خالل حاالت الطوارئ لبعض احلقوق املحددة. ومن ثم فإن احرتام كافة حقوق اإلنسان ينبغي أن 

أي انتهاك أو ُمالفة هلذه احلقوق من جانب قوات األمن التابعة للدولة إن و ،مثل هدفا للدولة املضيفةي

 ألنشطة املتمردين. مسوغاوجه اخلصوص غالبا ما يوفر  املضيفة عىل

املحاكم،  –. يف فرتات االضطرابات الشديدة والتمرد، قد ختتفي  اهلياكل القانونية للدولة املضيفة 3٢ -د

. ويف عن العمل عىل ُمتلف املستويات من الوجود، أو تتوقف –واملدعني العامني، ومساعدو الدفاع والسجون 

ضوء مثل هذه الظروف، قد حتتاج قوات مكافحة التمرد إىل القيام بدور جوهري يف إعادة بناء النظام القضائي 

كافة اإلجراءات والنظم القانونية اخلاصة بالتعامل مع املتمردين املعتقلني  تأسيسللدولة املضيفة من أجل 

قد يسمح لقوات مكافحة التمرد أن تشارك يف تقديم  واملجرمني العاديني. وخالل إعادة بناء النظام القضائي،

الدعم األمني املستدام، باإلضافة إىل الدعم القانوين والنصح للهيئات القضائية التابعة للدولة املضيفة. وحتى 

قوات مكافحة التمرد تقديم الدعم اللوجيستي واألمني  عند استعادة كافة الوظائف القضائية، قد جيب عىل

قضائية لفرتة ممتدة. ويستمر هذا الدعم طالام استمر املتمردون يف تعطيل األنشطة التي تدعم حكم لألنشطة ال

 القانون.
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القوة األرضية يف مثل هذه العمليات. القوة اجلوية ب وترتبطعمليات مكافحة التمرد بطبيعتها عمليات مشرتكة،  

ألمريكية، والقوات الفضائية يف مضاعفة قوة الواليات املتحدة اوويوضح هذا امللحق الدور املهم للقوة اجلوية 

 ، وقوات الدولة املضيفة التي حتارب التمرد.متعددة اجلنسيات

 نظرة عامة 

. يمكن أن تساهم القوة اجلوية يف تقديم دعم جوهري للقوات الربية التي تنفذ عمليات ملكافحة التمرد. ٠ – ـه

فيمكن للطائرات احلربية عىل سبيل املثال قصف املتمردين، وقد يكون ذلك مهام للغاية يف العديد من احلاالت. 

اجلوية يف أغلب األوقات القوات، واملعدات، القوة  تنقلومع ذلك، فبالنظر إىل طبيعة بيئة مكافحة التمرد، 

كام تنفذ عمليات االستخبارات واملراقبة واالستطالع. ويمكن للتضاريس الوعرة وشبكات النقل  .واإلمدادات

ة للمتمردين. وتساعد القوة اجلوية قوات يزم الرديئة أن ختلق عوائق خطرية أمام قوات مكافحة التمرد بينام توفر

تعمل عىل مضاعفة القوة بشكل بارز، كام  ةيف التغلب عىل هذه العوائق. وبالتايل، فإن القوة اجلويمكافحة التمرد 

 متكن قوات مكافحة التمرد من العمل بشكل أكثر فعالية.

مجع املتمردين لقوة تقليدية،  يف حالمعتربة غري متامثلة لقوات مكافحة التمرد. و مزايا. توفر القوة اجلوية 4 -ـ ه

القوة اجلوية برسعة رفقة نريان دقيقة. ويف أي أزمة مفاجئة، تستطيع القوة اجلوية نقل  لذلك فيمكن أن تستجيب

تواجدها. ويف العديد من عمليات مكافحة التمرد، أظهرت القوة  إىل القوات الربية فورا إىل املكان الذي حيتاج

(، فضال عن ٠٢٢4حتى  ٠٢٨0( والسلفادور )٠٢20حتى  ٠٢2٨. ففي مااليو )اجلوية دورا حيويا داعام

كولومبيا وأفغانستان مؤخرا، سامهت القوة اجلوية بشكل كبري يف تنفيذ عمليات ناجحة ملكافحة التمرد. ويف هذه 

تت أمهيتها يف احلاالت، فإن القدرة عىل نقل وحدات اجليش والرشطة الربيطانية واألمريكية إىل أماكن نائية أثب

تعقب املتمردين والقضاء عليهم. كام مُتكن القوة اجلوية قوات مكافحة التمرد من القيام بعملياهتا يف املناطق 

 الوعرة والنائية، وهي مناطق استخدمها املتمردون تقليديا كمالجئ آمنة.

 القوة اجلوية يف مكافحة التمرد: امللحق هـ
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قامت  القنابل. ففي كولومبيا،. يستخدم القادة األكفاء القوة اجلوية أيضا يف أدوار أخرى غري إلقاء 3 -ـ ه

دخال من املخدرات للمتمردين. وأثناء التمرد بالسلفادور،  توفرالتي الطائرات برش وإبادة حقول الكوكايني 

لعبت طائرات اهلليكوبرت املخصصة لإلخالء الطبي واملقدمة إىل القوات السلفادورية دورا مركزيا يف حتسني 

القدرات القتالية للقوات السلفادورية. كام ساعدت عىل رفع الروح املعنوية للسلفادوريني بصورة ملحوظة بعد 

إصابتهم، ستنقلهم طائرات اإلخالء الطبي إىل املستشفيات يف دقائق. ومع هذا الدعم  شعر اجلنود أنه يف حال أن

 اجلوي، أصبح اجليش السلفادوري أكثر قوة يف تعقب املتمردين واالشتباك معهم.

يساعد استخدام  في املناطق املعزولة،. ف. يمكن للنقل اجلوي أن يوصل املساعدات اإلنسانية بشكل أرسع2 -ـ ه

عمليات النقل اجلوي يف التقاط أو إسقاط األغذية واإلمدادات الطبية للمدنيني عىل كسب التأييد الشعبي. 

في املناطق التي تكون فويمكن أن يكون الدعم اجلوي مهام أيضا للعمليات اللوجستية اخلاصة بمكافحة التمرد. 

وات األمريكية نقل اإلمدادات جوا لتمكني القادة من احلفاظ فيها القوافل األرضية معرضة للخطر، تستطيع الق

 عىل القوات يف املواقع النائية املهمة من الناحية االسرتاتيجية.

  الدور اهلجومي للقوة اجلوية 

ومع ذلك يبذل  ،. يمكن للهجامت اجلوية الدقيقة أن تكون ذات قيمة هائلة يف عمليات مكافحة التمرد5 -ـ ه

يمكن أن يؤدي قصف فالقادة عناية فائقة حلامية املدنيني عند استخدام السالح اجلوي يف الرضبات اهلجومية. 

القنابل، حتى باستخدام أكثر األسلحة دقة، إىل خسائر مدنية غري مقصودة. ويزن القادة األكفاء مزايا كل رضبة 

اجلوية يف أرضار جانبية تؤلب السكان ضد حكومة الدولة  جوية مقابل ُماطرها. ويمكن أن تتسبب الرضبة

بموجب قانون احلرب، فإن قصف القنابل  فرستُ وحتى عندما   املضيفة، وتوفر للمتمردين انتصارا دعائيا كبريا.

الذي يسفر عن خسائر يف صفوف املدنيني يمكن أن يتسبب يف تغطية إعالمية ختدم أهداف املتمردين. فعىل سبيل 

مدرسة أو قرية الستثارة مكان قريب من قذائف مدفعية من بعض الفصائل الفلسطينية صواريخ ول، أطلقت املثا

رضبة جوية تؤدي إىل قتل أو إصابة مدنيني. وعند حدوث ذلك، يعرض املتمردون القتىل واجلرحى لوسائل 

 اإلعالم املختلفة باعتبارهم ضحايا للعدوان.
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ح للمتمردين أو مركز للقيادة، يتوجب عىل قوات مكافحة التمرد اختاذ احليطة . وحتى عند تدمري مقر واض2 -ـ ه

يمكن الستخدام القنابل الدقيقة اجلديدة ذات اآلثار النارية فالالزمة للحد من اخلسائر يف صفوف املدنيني. 

مقارنة األرضار اجلانبية  د من األرضار اجلانبية. ومع اعتبار خطر اخلسائر املدنية، يتعني عىل القادةحتاملحدودة أن 

باآلثار غري املقصودة التي قد تنجم عن عدم اختاذ أي إجراء. كام أن جتنب أي ُماطر قد يشجع املتمردين ويوفر 

 هلم ملجأ مناسبا.

لية، اعويمكن أن يؤدي االستخدام السليم للهجوم اجلوي وتنفيذه بشكل جيد إىل احلفاظ عىل املوارد، وزيادة الف 

املخاطر التي تتعرض هلا القوات األمريكية. وإن املعلومات االستخباراتية الدقيقة يف الوقت املناسب، وتقليل 

واألسلحة الدقيقة املستلمة والتي تكشف عن أقل معدل فشل، والعائد املناسب، والدمج املناسب يمكن أن 

ي استخدام غري مناسب أو طائش حيقق التأثريات املرغوبة مع التخفيف من اآلثار الضارة. ومع ذلك، فإن أ

للرضبات اجلوية قد يقوض الدعم الشعبي ويغذي دعاية املتمردين. وهلذه األسباب، فعىل القادة مراعاة استخدام 

 الرضبات اجلوية بعناية أثناء عمليات مكافحة التمرد، وال جيب جتاهلها متاما أو توظيفها بشكل مفرط.

 القوة اجلوية ومجع االستخبارات 

جيب  . بالنظر إىل التحديات التي تواجهها االستخبارات البرشية يف اكتشاف واخرتاق شبكات املتمردين،٩ -ـ ه

لية كافة قدرات مجع االستخبارات املتاحة. كام يمكن أن تزود جمموعة اععىل قوات مكافحة التمرد أن توظف بف

فضائية قوات مكافحة التمرد بقدرات متنوعة من أنظمة الطائرات بدون طيار، والطائرات املأهولة، واملنصات ال

 جلمع االستخبارات.

. عندما يعمل املتمردون يف مناطق ريفية أو نائية، تكون عمليات االستطالع واملراقبة اجلوية مفيدة للغاية. ٨ -ـ ه

حتت وبالعمل مع استخبارات اإلشارة، تستخدم عمليات االستطالع واملراقبة اجلوية نظم التصوير واألشعة 

، واملواقع الدفاعية للمتمردين. وتتيح املراقبة اجلوية املتواصلة الرسيةاحلمراء للعثور عىل معسكرات القاعدة 

حتى عندما تكون ُمفية بني األدغال الكثيفة. وتستطيع الطائرات  - حتديد األشخاص، والسيارات، واملباين

وأجهزة التفجري العشوائية  ،لتحديد مواقع كامئن املتمرديناملأهولة وغري املأهولة أن تقوم بدوريات عىل الطرق 
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املصنعة حمليا. وتستطيع منصات مجع استخبارات اإلشارة اجلوية الكشف عن وسائل االتصال اخلاصة 

 باملتمردين، وحتديد نقاط متركزهم.

تقدم املروحيات كام والطرق.  . لقد أثبتت األصول اجلوية أمهيتها يف العمليات التكتيكية، ويف محاية القوافل٢ -ـ ه

، ودعم اإلخالء الطبي. وعىل املستوى املتبادلةفائدة كبرية يف عمليات املراقبة، والدعم النرياين، واالتصاالت 

إمكانية الوصول  :التكتيكي، يتطلب الدعم اجلوي  نظام قيادة ال مركزي ونظام حتكم يتيح للوحدات املدعومة

، فضال لقتالية املتوافرة، وإىل املعلومات املجمعة بواسطة عمليات االستطالع اجلويالفوري إىل األصول اجلوية ا

 .اجلوية دعم األصولعن 

. رغم ما سبق، فإن املعلومات االستخبارية التي يتم احلصول عليها من املنصات اجلوية واملحطات ٠0 -ـ ه

ركز االستخبارات املشرتكة. فهذا املركز يعمل لية إىل ماعبرسعة وف ُترسلالفضائية تكون ذات فائدة أكرب عندما 

عىل دمج كافة املعلومات االستخبارية البرشية مع تلك التي مجعتها األنظمة االستخبارية األخرى. والستكامل 

الصورة، يتم توحيد االستخبارات الفضائية مع االستخبارات البرشية. فعىل سبيل املثال، يف الوقت الذي تستطيع 

 إال أهنا قدستخبارات سالح اإلشارة واملراقبة واالستطالع اجلوي حتديد أن الناس خيلون قرية معينة، فيه كل من ا

 تفسري سبب مغادرهتم. تستطيعال 

. ُتعد االستخبارات البرشية حمركا رئيسيا للقوة اجلوية للقيام بدورها يف شن اهلجامت. ويطلب القادة ٠٠ -ـ ه

ة عن اهلدف واملنطقة املحيطة به عند النظر يف شن رضبة جوية. ومع حتديد احلصول عىل أفضل استخبارات ممكن

مكان اهلدف بصورة صحيحة وكيفية الوصول إليه، تستطيع مصادر االستخبارات البرشية يف األغلب أن تتيح 

طقة بيانات أكثر دقة عن اهلدف. وقد تشمل التفاصيل مواعيد الرضبة بصورة حمددة، واألوصاف التفصيلية للمن

املحيطة، ومدى وجود مواقع حساسة مثل املستشفيات، والكنائس، واملساجد. كام قد تشمل بيانات اهلدف 

عوامل أخرى هامة تتعلق باعتبارات اخلسائر اجلانبية. وعقب شن الرضبات قد تقوم املصادر االستخبارية 

ألرضار يف أقرب وقت. ومع اجهاز راديو أو آلة تصوير بتقديم تقييم مبدئي عن  وأوي خل البرشية املجهزة هباتف

تقديم تقرير شامل، تستطيع مصادر االستخبارات البرشية أن تقدم تقييام دقيقا عن التأثريات الوظيفية والنفسية 

 الرضبات اجلوية. التي حلقت باهلدف. ويستطيع القادة استخدام هذه املعلومات يف تقييم خيارات إعادة توجيه
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 عمليات املعلومات اجلوية والفضائية 

. لدى القوات اجلوية والفضائية قدرات تتعلق بالعمليات املعلوماتية وتشمل مجع املعلومات، والتحكم ٠4 -ـ ه

مكونات  عنارص مجيع دجمها معفيها، واستغالهلا، ومحايتها. وللقيام بعمليات معلوماتية فعالة يتعني عىل القادة 

 . وتساهم القوات اجلوية والفضائية يف تنفيذ ثالث مهام للعمليات املعلوماتية:بسالسة اخلدمة

  .عمليات التأثري 

  .احلرب اإللكرتونية 

  . عمليات الشبكة 

 وتشمل هذه العمليات ما ييل: ،. تنفذ القوات اجلوية والفضائية وتدعم العديد من عمليات التأثري٠3 -ـ ه

   ضادة.املدعاية المحلة 

  .العمليات النفسية 

   احلريباخلداع. 

  .أمن العمليات 

  .مكافحة التجسس 

  .)عالقات عامة )نشاط يتعلق بالعمليات املعلوماتية 

 وجيب عىل القادة التخطيط املسبق هلذه األنشطة، والتخلص من أي عقبات للتأكد من نجاحها.

يف التفوق املعلومايت عرب عمليات احلرب اإللكرتونية. كام تلعب . تساهم القوة اجلوية والفضائية أيضا ٠2 -ـ ه

أصول القوة اجلوية والفضائية دورا هاما يف جهود تشكيل، واستغالل، واحلد من قدرات األجهزة اإللكرتونية 

 عىل للعدو أثناء محاية وتعزيز القدرات اخلاصة بقوات مكافحة التمرد. كام أن نطاق احلرب اإللكرتونية ال يقترص

 ترددات الراديو بل يشمل أيضا املناطق البرصية واألشعة حتت احلمراء.

والدفاع عنها  هي أنشطة ُتنفذ لتشغيل شبكة املعلومات العاملية عمليات الشبكة. ويف هذا السياق، فإن ٠5 -ـه

(. ويعزز القادة هذه العمليات باستخدام األنظمة اجلوية والفضائية. وهذه 04 -٠)انظر النرشة املشرتكة رقم 
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والرقمية املتصلة ببعضها  األنالوجاألدوات تساعد عىل حتقيق األثار املرغوبة عرب أجزاء الشبكة التناظرية 

 شبكة املعلومات العاملية. عربالبعض 

 عالية التقنية األصول 

. لقد أثبتت اليوم النظم اجلوية والفضائية عالية التقنية قيمتها يف عمليات مكافحة التمرد. فأنظمة الطريان ٠2 -ـه

بدون طيار، مثل الربيداتور أتاحت لقوات مكافحة التمرد قدرات غري مسبوقة خاصة باملراقبة وحتديد اهلدف. 

العاملة لفرتات زمنية طويلة أن تضع املنطقة بأكملها حتت مراقبة مستمرة. وتتيح ويمكن ملنصات املراقبة اجلوية 

األحداث  ملتابعة عن مرمى البرص رؤية أبعد عىل األرض اآلن أدوات املراقبة اجلوية التكتيكية للقادة امليدانيني

االستهداف املثبتة رتبط بمنصات (. واملجهاز استقبال مزود بفيديو ملراقبة العمليات التي تتم عن بعد الروفر) عرب

ربيداتور بذخرية دقيقة ُوظفت بصورة ناجحة يف الالطائرة  ُجهزتطائرات بدون طيار. كام الأنظمة بو ،طائراتالب

الرضبات املوجهة لكبار قادة التنظيامت اإلرهابية. كام أن منصات استخبارات اإلشارة املتمركزة يف اجلو والفضاء 

مثل  علومات. كام أن الذخرية احلديثةية وللرشكاء متعددي اجلنسيات قدرات هامة جلمع املتقدم للقوات األمريك

ذخرية اهلجوم املبارش املشرتك، يمكن توجيهها بدقة خالل الغيوم والطقس اليسء لتدمري األهداف اخلاصة 

 باملتمردين يف ظل ظروف معاكسة.

 األصول منخفضة التقنية 

ليتها يف عمليات مكافحة التمرد. فقد اعالقوة الفضائية منخفضة التقنية اليوم أيضا ف. لقد أثبتت جوانب ٠٩ -ـه

نجحت الطائرات املدنية اخلفيفة والبطيئة وغري املكلفة غالبا يف مراقبة املناطق احلدودية. ففي الثامنينيات، 

وية واستخدمته يف القيام حشدت جواتيامال أسطول طائراهتا املدنية اخلفيفة، وشكلته يف احتياطي للقوة اجل

بدوريات عىل الطرق الرئيسية من أجل اإلبالغ عن أي كامئن مشتبه هبا. وقد نجح هذا يف ردع هجامت املتمردين 

عىل طول الطرق الرئيسية بجواتيامال. ويف أفريقيا يف ثامنينيات القرن الاميض، استخدمت قوات جنوب أفريقيا 

جموعات الصغرية من املتمردين أثناء حماولتهم التسلل إىل ناميبيا من أنجوال. الطائرات اخلفيفة من أجل حتديد امل

أما يف العراق، فإن الطائرات اخلفيفة تطري يف دوريات من أجل اكتشاف املتمردين الذين يعربون احلدود. وقد 
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و وأجهزة استشعار تعمل استخدمت إرسائيل والواليات املتحدة األمريكية املناطيد الثابتة املزودة بكامريات فيدي

باألشعة حتت احلمراء ملراقبة أي غارات حدودية. ومجيع هذه املناطيد التي تعمل بدون طيار هي وسائل بسيطة، 

 وغري مكلفة، وفعالة ملراقبة أي نشاط حيدث يف مناطق نائية.

جلوية املسلحة بشكل . استخدمت الواليات املتحدة األمريكية والعديد من الدول الصغرية املركبات ا٠٨ -ـه

فعال باعتبارها أسلحة دعم جوي تعمل عن قرب يف عمليات مكافحة التمرد. فاملركبة اجلوية املسلحة هي طائرة 

 أنواعفيفة من حوامل ثابتة. وتوجد اخلدفعية املثقيلة والرشاشات النقل تم تعديلها من أجل محل وإطالق نريان 

إىل وسائل نقل أصغر حجام ومعدلة  ٠30رات النقل اجلوي الثقيل يس ترتاوح من طائ ذه الطائراتمتعددة من ه

ملم. 20إىل مدافع إطالق النريان الرسيعة التي يصل قطرها إىل  0.50حلمل أسلحة رشاشة ترتاوح من عيار 

وأكثر ما يعيب استخدام تلك الطائرات هو ضعفها أمام األسلحة والصواريخ املضادة للطائرات. وتتطلب هذه 

 ئرات بيئة غري خطرة تعمل خالهلا.الطا

 النقل اجلوي 

ة هامة غري متناظرة لقوات مكافحة التمرد، إذ يسمح للقادة بالنرش الرسيع للقوات يزيقدم النقل اجلوي م .٠٢ -ـه

. وبينام تستطيع القوات الربية تنفيذ هذه املهام األساسية االنتشار، وإعادة اإلدامة، والتموضعالربية، وإعادة 

بمفردها، فإن النقل اجلوي يتجاوز نقاط الضعف التي طالام استغلها املتمردون بشكل تقليدي. فعىل سبيل املثال، 

جتنب خطوط االتصاالت التي من ُيمكن النقل اجلوي القوات الربية من العمل يف املناطق الوعرة والنائية، و

 اجلوي خطوط اتصاالت حممية من خالل رحالت النقل وفريستهدفها املتمردون. وأثناء عملية حرية العراق، 

. ومنذ أن هاجم والشاحنات اإلمدادات لقوافل املسار النمطي توجيهأعادت هذه الرحالت فالقوافل.  تقليل

 القافلة أرواح العديدين. احلد من رحالت تاملتمردون بصورة متكررة القوافل األرضية، أنقذ

. تشمل مصادر النقل اجلوي أنواعا متعددة من الطائرات التي ُتستخدم من قبل القوات احلليفة والدولة 40 -ـه

املضيفة بدءا من الطائرات املروحية إىل الطائرات ذات األجنحة الثابتة. وتوفر قوات العمليات اخلاصة قدرات 

أن تقوم منصات النقل اجلوي االسرتاتيجي نقل جوي متخصص لنقل القوات من وإىل مناطق القتال. كام يمكن 

بتوفري خط لوجيستي يف مرسح األحداث. وينقل هذا اخلط كميات ضخمة من املعدات اهلامة واإلمدادات 
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واألفراد يف الوقت املناسب من وإىل مرسح األحداث. كام يستطيع النقل اجلوي االسرتاتيجي احلديث أن يوفر 

رض املعركة، عرب اهلبوط يف حقول ترابية ومدرجات قصرية ووعرة نسبيا مل يكن قدرات عىل اإلنزال املبارش يف أ

 .إىل مرسح العملياتيمكن الوصول هلا سابقا سوى عرب النقل اجلوي 

سقاط اجلوي، وكل طريقة هلا مزاياها ومساوئها، وهذا يعتمد عىل النقل واإل :.تشمل طرق النقل اجلوي4٠ -ـه

احتاملية حدوث رضر. كام أهنا توفر قدرة  من تشمل محوالت كبرية، مما يقلل - ل اجلويبيئة املحيطة. فمهام النقال

عىل اإلخالء )السيام بالنسبة للطائرة العمودية املستخدمة يف اإلخالء الطبي( وتناوب القوات، وإصالح 

طائرات ثابتة املعدات، وإعادة التموضع، وإعادة انتشار قوات مكافحة التمرد. ويتطلب استخدام ُمزون ال

األجنحة يف النقل اجلوي أسطح هبوط طويلة وجمهزة جيدا. كام أن ُمزون الطائرات العمودية املستخدمة كجرس 

األرضية يمكنها أن تقوم بعملياهتا من ميدان أصغر وأكثر وعورة، ومع ذلك فهي  - عمل عمودي يف املهام اجلوية

مداها أقرص. وتتطلب عمليات اإلسقاط اجلوي عىل األقل بنية تطري برسعات أقل وغالبا ما تكون محولتها أقل و

حتتية صاحلة يف منطقة استقبال األشياء املسقطة، وتسمح بالتجميع الرسيع للقوات وصوال حلجم لواء كامل. 

ومن املهم أيضا أن يتمكن اإلسقاط اجلوي من توفري  إبرار دقيق، وإدامة للوحدات الصغرية. كام أن التقدم يف 

 وجيه الدقيق، واالسقاط باملظالت يزيد من قدرة مهام اإلسقاط اجلوي عالية القيمة.الت

. إن النقل اجلوي مكلف عن النقل الربي، وحيظى عادة بنسبة صغرية من  شبكة النقل الكلية خالل 44 -ـه

ومع ذلك ففي املواقف التي متثل حتديا كبريا، قد يصبح النقل اجلوي وسيلة االنتقال  ،العمليات القتالية الرئيسية

 الرئيسية لتوفري اإلدامة وإعادة التموضع.

. يدعم النقل اجلوي كل خط منطقي من خطوط العمليات. فمثال يدعم عمليات املعلومات عرب تقديم 43 -ـه

الء العمليات القتالية. ين للسكان املترضرين. ويدعم بجدمات النقل اجلوي اإلنساخلقوات مكافحة التمرد 

يضا، يدعم النقل اجلوي اخلطوط املنطقية لعمليات اخلدمات األساسية، واحلوكمة، والتنمية االقتصادية. وباملثل أ

ة أن هتتم قوات أمن الدولة املضيفة بتطوير النقل اجلوي وخدماته باعتباره العنرص األول للقوة اجلويجيب لذا 

 والفضائية.
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 هيكل قيادة القوة اجلوية 

 خاصة، وهيكل فني للقيادة والسيطرة . تتطلب عمليات مكافحة التمرد قيادة مشرتكة، ومتعددة اجلنسي42 -ـه

بالقوة اجلوية والفضائية بحيث تكون هذه القيادة فعالة ورسيعة االستجابة. كام أن اهليكل املشرتك يرسي عىل 

والدولة  جلوية لدى الرشكاء متعددي اجلنسياتالقوات األمريكية وغريها، حيث يشمل تنسيق ُمزون األصول ا

بالقوة اجلوية  اخاصيكون رة طللتحكم والسي ااملضيفة. ولذلك جيب عىل ُمططي مكافحة التمرد أن ينشئوا نظام

 تعددة اجلنسية، وللسياسات املتعلقة بقواعد ورشوط توظيف القوة اجلوية يف مرسح العمليات.املو ،املشرتكة

. أثناء عمليات مكافحة التمرد، حتدث معظم عمليات التخطيط عىل املستويات الدنيا. ومثاليا، فإن 45 -ـه

املستوى العمليايت تعمل عىل تنسيق هذه اخلطط بالكامل. مما يتطلب من القائمني عىل العنارص املوجودة عىل 

التخطيط اجلوي والفضائي رؤية كافة األعامل املخطط هلا عىل مجيع املستويات من أجل توفري الدعم اجلوي 

ر خالل إطار زمني ويتطو ،رناوالفضائي الفعال. وعالوة عىل ذلك، فإن ختطيط مكافحة التمرد غالبا ما يكون م

والتكامل من أجل حتقيق األمان  ،وغري رسمي ،عملية التخطيط والتنفيذ، مما يتطلب تنسيقا رسمياقصري من 

 والكفاءة.

، إىل جانب قوات الدولة وية األمريكية واملتعددة اجلنسياتمن املرجح أن تستخدم الوحدات اجل .42 -ـه

عىل ُمططي مكافحة التمرد دراسة األماكن املحددة هلبوط الطائرات، يتعني ف. استكشافية مدارج طائراتاملضيفة 

بام يف ذلك تلك األماكن التي ختصص لالستخدام كموانئ جوية لإلقالع ولغريها من العمليات اجلوية األخرى، 

 وتشمل العوامل التي جيب مراعاهتا:

   عىل املدى القريب، واملتوسط، والطويل. اتطاردارج اململاالستخدامات املتوقعة 

  .أنواع ومدى الطائرات التي يلزم تشغيلها 

  .التهديدات بإطالق صواريخ حممولة عىل الكتف عىل الطائرات 

  .التهديدات املوجهة للطائرات أثناء وقوفها عىل أرض املطار 

  .القرب من التهديدات األخرى 

  .القرب من خطوط االتصال األرضية 
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  .وجود مصادر لتزويد الطائرات بالوقود 

قد تكون للقوة اجلوية العاملة يف مطارات بعيدة أو متفرقة حضورا أقل من األعداد الضخمة للقوات الربية، مما قد 

لوجود العسكري األجنبي. وجيب عىل القادة أن حيموا قواعدهم خيفف من حساسيات الدولة املضيفة جتاه ا

 ا دفاعهم مع قوات مكافحة التمرد.بشكل مالئم، وأن ينسقو

 بناء قدرة القوة اجلوية للدولة املضيفة 

إىل متكني الدولة املضيفة من توفري دفاع  ت املتحدة والقوات متعددة اجلنسيات. تسعى عمليات الواليا4٩ -ـه

داخيل وخارجي خاص هبا. ومن ثم حيتاج املخططون إىل تأسيس برنامج طويل األجل لتطوير قدرة القوة اجلوية 

بالدولة املضيفة. وجيب أن تتناسب القوية اجلوية للدولة املضيفة مع متطلبات الدولة. ويتطلب القيام بعمليات 

 مرد، من القوة اجلوية بالدولة املضيفة حيازة القدرات األساسية التالية:فعالة ملكافحة الت

  .القدرة عىل القيام بعمليات االستطالع واملراقبة اجلوية 

  .النقل اجلوي 

  .الدعم اجلوي القريب للقوات الربية 

  .نقل القوات بواسطة الطائرات العمودية 

  دية.تنفيذ اإلخالء الطبي واإلنقاذ بالطائرات العمو 

  .تنفيذ هجامت جوية مضادة 

  .صد اهلجامت 

. اخلطوة األوىل لتطوير القوة اجلوية للدولة املضيفة تتمثل يف تطوير نموذج تنظيمي صحيح للقوة اجلوية 4٨ -ـه

اخلاصة بالدولة املضيفة. وينبغي أن حيدد التخطيط كافة الثغرات التي قد توجد يف قدرة الدولة املضيفة عىل 

 التحكم، وتوظيف القوية اجلوية يف عمليات مكافحة التمرد.القيادة، و

. اخلطوة التالية هي مساعدة الدولة املضيفة عىل تطوير البنية التحتية اخلاصة بالطريان يف إطار خطة طويلة 4٢ -ـه

األجل. وحتتاج معظم الدول النامية إىل مساعدات ضخمة من أجل تطوير التنظيم املالئم، وهيكل القوة 
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املناسب، وخطط للقواعد. ومثلام يمثل ُمزون وأصول السالح اجلوي تكلفة كبرية ألي دولة صغرية، توجد 

 رضورة لتأسيس برنامج أمن فعال للقوة اجلوية.

. تتمثل إحدى األصول التدريبية اهلامة يف قيادة العمليات اخلاصة بالقوات اجلوية األمريكية. إذ تتوافر 30 -ـه

فرق مؤهلة تشغل معظم املعدات املستخدمة يف الدول النامية. ومتلك هذه الفرق أيضا اللغة لدى هذه القيادة 

والتدريب الثقايف الذي يساعدها عىل تقديم الدعم الفعال لتدريب األطقم اجلوية واملوظفني. كام تستطيع القوة 

 ويل للتعليم والتدريب العسكري.اجلوية أيضا تدريب طياري الدولة املضيفة، وأطقم املالحني عرب الربنامج الد

. جيب عىل املخططني مراعاة املوارد االقتصادية والتكنولوجية للدولة املضيفة عند انتقاء املعدات. ففي 3٠ -ـه

بتوفري قوة  املتحدة والرشكاء متعددي اجلنسيات معظم احلاالت، حتصل الدولة املضيفة، أو تقوم كل من الواليات

ن أن هذه القوة اجلوية غالبا ما تكون حمدودة املوارد، إال أن الدولة املضيفة يتعني عليها وبالرغم م جوية صغرية.

يف تدريب وجتهيز  دول متعددة اجلنسياتتشغيل وصيانة طائراهتا وأنظمتها الداعمة. ويكون الدعم املقدم من ال

بقدرات هائلة  يف الواليات املتحدة تتمتع السالح اجلوي للدولة املضيفة يف غاية األمهية. كام أن الطائرات املُصنّعة

قد تكون مكلفة للغاية ومعقدة بالنسبة لبعض الدول النامية مما يصعب عليها تشغيلها  عىل التحمل، ولكنها

ممن لدهيم أنظمة طريان جيدة، ورخيصة نوعا ما وأقل تعقيدا، أن  ن للرشكاء متعددي اجلنسياتوصيانتها. ويمك

 ولة املضيفة.يساعدوا يف جتهيز الد

. يستغرق تدريب وتطوير قوة جوية قادرة بالدولة املضيفة وقتا طويال نظرا ملتطلبات تأهيل األطقم 34 -ـ ه

اجلوية، وموظفي الصيانة، وغريهم من املتخصصني. كام يتطلب العمل بكفاءة يف العمليات املشرتكة وتنسيق 

من املهارة، وحتى عندما يتم تدريب قوات اجليش والرشطة التابعني للدولة  االدعم للقوات الربية مستوى عالي

املضيفة، فمن املرجح أن يبقى طاقم العمل األمريكي مع قوات الدولة املضيفة من أجل مواصلة االرتباط لدعم 

 األصول اجلوية األمريكية، وتقديم املشورة لقوات الدولة املضيفة بشأن استخدام قوهتا اجلوية.

. إن تطوير قوات جوية قادرة عادة ما يستغرق وقتا أطول من الوقت الالزم لتطوير القوات الربية. 33 -ـ ه

ونتيجة لذلك فمن املرجح أن متكث وحدات القوات اجلوية، واملستشارون، واملدربون لوقت أطول حتى بعد 

ات اجلوية والربية الفعالة معقدة القوات الربية ملهمتهم. وعادة ما تكون العملي مدريب ومستشاري استكامل

وتتطلب العديد من املوارد. وغالبا ما تواصل الدول املضيفة االعتامد عىل أطقم االرتباط األمريكية، وفريق 
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املراقبة األرضية، والطائرات لفرتة ممتدة. ولذلك، فيجب عىل ُمططي مكافحة التمرد مراعاة متطلبات الدعم 

 يف عملية التخطيط الشامل ملكافحة التمرد.اجلوي األمريكي طويل األجل 
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يرسد املعجم املصطلحات املستخدمة يف اجليش، واألسلحة املتعددة بصنوفها أو التعاريف املشرتكة بني     

االختالف بني مصطلحات اجليش  ُمتارة. ويف حال صنوف القوات املسلحة فضال عن مصطلحات أخرى

ني الدليل املؤيد للمصطلحات األخرى، . وُيبَ اجليشوالتعريفات املشرتكة، يتم اتباع املصطلح املستخدم يف 

املصطلحات املتفق عىل تعريف مشرتك هلا بواسطة اجليش ومشاة البحرية أما  ويوضع بني قوسني بعد املصطلح.

 مشاة البحرية(. - يشبالشكل التايل )اجل�تكون متبوعةف

o مجيع مصادر االستخبارات 

)مشرتك( هي املنتجات االستخبارية و/أو املنظامت واألنشطة التي تتضمن مجيع مصادر املعلومات، ويف معظم 

، واستخبارات القياس الفوتوغرايفاألحيان تشمل استخبارات من املصادر البرشية، واستخبارات التصوير 

اإلشارة، وبيانات املصدر املفتوح املنتجة ضمن االستخبارات النهائية. )النرشة والتوقيع، واستخبارات 

 (.04-٠املشرتكة

o منطقة االهتامم 

)مشرتك( هي املنطقة التي هيتم هبا القائد، وتشمل منطقة النفوذ، واملناطق املجاورة هلا، ومتتد داخل أرض العدو 

تشمل هذه املنطقة أيضا املناطق التي تشغلها قوات العدو وصوال ألهداف العمليات احلالية أو املُخطط هلا. و

 (.04 -٠للخطر. )النرشة املشرتكة ويمكن أن تعرض إنجاز املهمة 

o منطقة العمليات 

)مشرتك( منطقة عملياتية حيددها قائد القوة املشرتكة للقوات الربية والبحرية. وال تشمل عادة كامل منطقة 

حيققوا مهامهم وحيموا  حتىكن جيب أن تكون كبرية بام يكفي لقادة القوات عمليات قائد القوة املشرتكة، ول

 (.04 -٠قواهتم. )النرشة املشرتكة 

 املعجم
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o أمن املنطقة 

، واإلجراءات داخل املنشآت ومساراتشكل من أشكال العمليات األمنية التي جترى حلامية القوات الصديقة، 

 (. ٢0 -3منطقة حمددة. )دليل امليدان 

o التقييم 

 (.٠. 0 -5تقدم يف العملية. )دليل امليدان املؤقت دى ال)اجليش( هو املتابعة املستمرة والتقييم للموقف احلايل ومل

o  جملس 

جمموعة مؤقتة من ممثلني ُمتارين من هيئة األركان، مفوضني بسلطة اختاذ القرار من أجل غرض أو عمل 

 (.٠ -0 -5معني)دليل امليدان املؤقت 

o مركز الثقل 

)مشرتك( مصدر القوة الذي يوفر القوة املعنوية أو الامدية، أو حرية الترصف أو الرغبة يف العمل. )النرشة املشرتكة 

٠- 04.) 

o االعتبارات املدنية 

، والسكان، القادة املدنينيومواقف وأنشطة  ،واملؤسسات املدنية اإلنسان،نشأها كيفية تأثري البنية التحتية التي أ

( وانظر أيضا املهمة 2- 0منطقة العمليات عىل إجراء العمليات العسكرية. )دليل امليدان واملنظامت داخل

 .املتاح، والوقت املتاح ، والدعموالقوات والتضاريس، واملناخ،والعدو 

o التطهري 

قوات العدو، والتخلص من املقاومة املنظمة يف منطقة  القضاء عىل كافة)اجليش( مهمة تكتيكية تتطلب من القائد 

 (.٢0-3. )دليل امليدان حمددة
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o التحالف 

 (.04 – ٠)مشرتك( ترتيب معلن بني دولتني أو أكثر من أجل العمل املشرتك. )النرشة املشرتكة  

o القائد املقاتل 

 (.04 – ٠. )النرشة املشرتكة )مشرتك( قائد أحد األوامر القتالية املوحدة أو املحددة بموجب أمر رئايس

 

o نظام القيادة والسيطرة 

للقائد من أجل التخطيط  نالرضوريو)مشرتك( املرافق، واملعدات، واالتصاالت، واإلجراءات، واألفراد 

( )اجليش(. 04 -٠والتوجيه والسيطرة عىل عمليات قوات معينة بموجب املهام املحددة هلا. )النرشة املشرتكة 

هو ترتيب األفراد، وإدارة املعلومات، واإلجراءات، واملعدات، واملرافق األساسية للقائد لتنفيذ العمليات. )دليل 

 (.0 – 2امليدان 

o غرض القائد 

اجليش( بيان واضح وموجز لام جيب أن تقوم به القوات، والرشوط التي جيب عىل القوة الوفاء هبا كي تنجح فيام )

يتعلق بالعدو، والتضاريس، واالعتبارات املدنية التي متثل احلالة النهائية املطلوبة للعمليات.)دليل امليدان املؤقت 

وجز للغرض )األغراض( من أي مهمة أو أكثر ينفذها ( )مشاة البحرية( هي البيان الواضح، وامل٠. 0– 5

غياب  املبادرة يف حالاملرؤوسون. وهي واحدة من جزئني من أي بيان رصيح للمهمة، والذي يوجه باختاذ 

 أ(.  ٠4 -5التعليامت. )راجع النرشة اخلاصة بمشاة البحرية 

o  تصور القائد 

 ذه احلالالنهائية املرغوبة، وتصور كيفية حتقيق القوات هل ملوقف، وحتديد احلاللتطوير فهم ا ذهنيةعملية 

 (.  ٠. 0 -5النهائية.)دليل امليدان املؤقت 
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o خلية مركز القيادة 

لتسهيل القيادة والسيطرة أثناء العمليات.  هاالقتالية أو الغرض من تهاهي تصنيف لألفراد واملعدات عرب وظيف 

 (.٠. 0-5)دليل امليدان املؤقت 

o لعملياتية العامةالصورة ا 

التي تتقاسمها أكثر من قيادة واحدة. وتسهل و ،)مشرتك( عرض واحد متطابق من املعلومات ذات الصلة

الصورة العملياتية العامة التخطيط التعاوين، وتساعد كل املستويات عىل حتقيق الوعي باملوقف. )النرشة املشرتكة 

( )اجليش( صورة عملياتية مصممة وفقا ملتطلبات املستخِدم، وتعتمد عىل البيانات واملعلومات املشرتكة 04 -٠

 (.0 – 3مها أكثر من قيادة. )دليل امليدان التي تتقاس

o مكافحة التمرد 

ها تتخذعسكرية والسياسية واالقتصادية والنفسية واملدنية التي الالعسكرية وشبه  جمموعة من التدابري)مشرتك( 

 (.04 –زيمة التمرد. )النرشة املشرتكة احلكومة هل

o مكافحة التجسس 

 اجلارية للوقاية من التجسس، واألنشطة االستخبارية األخرى، أو)مشرتك( املعلومات املجمعة واألنشطة 

االغتياالت التي جترى بواسطة أو بالنيابة عن احلكومات األجنبية أو العنارص التابعة هلا، أو املنظامت األجنبية أو 

افحة ( )اجليش(. تواجه مك04 – ٠األشخاص األجانب أو األنشطة اإلرهابية الدولية. )النرشة املشرتكة 

التجسس أو حُتيد جهود مجع االستخبارات عن طريق مجع املعلومات، وحتقيقات مكافحة التجسس، والعمليات، 

والتحليل، واإلنتاج، واخلدمات الوظيفية والفنية. وتشمل مكافحة التجسس مجيع األعامل التي تتخذ الكتشاف 

ألصدقاء، واملنافسني، واخلصوم واألعداء، وهي وحتديد واستغالل وحتييد أنشطة االستخبارات املتعددة من قبل ا

 (.0 – 4املساهم الرئييس ضمن جمتمع االستخبارات حلامية مصالح وممتلكات الواليات املتحدة. )دليل امليدان 
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o مكافحة اإلرهاب 

)مشرتك( العمليات التي تشمل اإلجراءات اهلجومية التي تتخذ لوقف وإعاقة اإلرهاب و الرد عليه. )النرشة 

 (.04-٠املشرتكة

o  النقطة احلاسمة 

ة يزمللقائد اكتساب  )مشرتك( مكان جغرايف، أو حدث رئييس معني، أو منظومة أو وظيفة هامة يتيح العمل عليها

 (.04 – ٠واضحة عىل العدو أو تساهم ماديا يف حتقيق النجاح. )النرشة املشرتكة 

o املهجرون من املدنيني 

أو املبعد أو النازح داخليا، أو املهاجر، أو الالجئ أو  املجىل )مشرتك( مصطلح شامل يشمل الشخص النازح، أو 

 (.04 – ٠الشخص عديم اجلنسية )النرشة املشرتكة 

o احلالة النهائية 

 (. 04 – ٠)مشرتك( جمموعة الرشوط املطلوبة التي حُتدد حتقق أهداف القائد.)النرشة املشرتكة  

o  التنفيذ 

املهمة واستخدام فهم املوقف لتقييم التقدم  لتحقيقموضع التنفيذ عرب استخدام القوة القتالية  العمل وضع خطة

 (.0 – 2واختاذ قرارات التنفيذ والتعديل. )دليل امليدان 

o  الدفاع الداخيل األجنبي 

)مشرتك(االشرتاك بواسطة الوكاالت احلكومية املدنية والعسكرية يف برامج عمل ُمتخذة من قبل حكومة أخرى  

-٠أو أي منظمة معينة أخرى لتحرير ومحاية جمتمعها من التخريب، وانتهاك القانون، والتمرد. )النرشة املشرتكة 

04.) 
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o   قاعدة العمليات األمامية 

تؤسس لبسط القيادة والسيطرة  متقلبةة، غالبا ما توجد قاعدة يف منطقة صديقة أو )مشرتك( يف العمليات اخلاص

أو االتصاالت أو لتقديم الدعم للتدريب والعمليات التكتيكية. وقد ُتقام مرافق من أجل العمليات املؤقتة أو 

بحريا. وقد متثل التي تستغرق مدة أطول، وقد تتضمن مطارا، أو مهبط طائرات غري حمسن أو مرفأ أو رصيفا 

قاعدة العمليات األمامية موقعا ملركز قيادة قوات العمليات اخلاصة أو لوحدة أصغر يتم السيطرة عليها و/أو 

مالحظة: مصطلح قوات العمليات اخلاصة ]( 04 – ٠دعمها من قاعدة العمليات الرئيسية. )النرشة املشرتكة 

 [.قاعدة عملياتية أماميةيش هو باجل

o الكامل طيفعمليات ال 

نطاق العمليات التي جترهيا قوات اجليش يف احلرب والعمليات العسكرية األخرى بخالف احلرب. )دليل 

 – 3(. ]مالحظة: هناك تعريف جديد هلذا املصطلح بعد التعديل الذي تم عند مراجعة دليل امليدان 3– 0امليدان

 حيويه حمل هذا التعريف[. سيتم إحالل التعريف الذي 0 – 3. وعند طبع دليل امليدان 0

o الدولة املضيفة 

)مشرتك( هي الدولة التي تستقبل القوات و/أو اإلمدادات من الدول احلليفة أو رشكاء االئتالف، و/أو منظامت 

 (.04 – ٠حلف الناتو للتموضع، أو العمل هبا أو للمرور من أراضيها. )النرشة املشرتكة 

o االستخبارات البرشية 

)اجليش( هي مجع املعلومات بواسطة أشخاص مدربني عىل مجع املعلومات االستخبارية من األشخاص والوثائق 

التي بحوزهتم واملصادر اإلعالمية، لتحديد العنارص، والنوايا، والتكوين، والقوة، والتنظيامت، والتكتيكات، 

ظة: جامعو االستخبارات البرشية املدربون (. ]مالح3. 44 – 4واملعدات، واألفراد، والقدرات )دليل امليدان 

إي  35٠إم )  35٠يس سابقا(، و  35٠واي )  35٠إي، و  ٢٩هم جنود حيملون ختصصات مهنية عسكرية 

 [.045٠إف، ومشاة البحرية احلاصلني عىل االختصاص  35إي، و  35سابًقا(، و 
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o بيئة املعلومات 

)مشرتك( جمموع األفراد أو املنظامت أو النظم التي تقوم بجمع أو معاجلة أو نرش أو الترصف يف املعلومات. 

 (.04 – ٠)النرشة املشرتكة 

o عمليات املعلومات 

)مشرتك( التوظيف املتكامل للقدرات األساسية للحرب اإللكرتونية، وعمليات شبكة احلاسوب، والعمليات 

العسكري، وأمن العمليات بالتناغم مع الدعم املقرر، والقدرات املرتبطة، من أجل التأثري يف أو النفسية، واخلداع 

تعطيل أو إفساد أو السيطرة عىل عملية صنع القرار املعادي البرشية واآللية، ومحاية صنع القرار اخلاص بنا. 

ة وعمليات شبكة احلاسب ( )اجليش( استخدام صلب قدرات احلرب اإللكرتوني04 -٠)النرشة املشرتكة 

والعمليات النفسية واخلداع العسكري وأمن العمليات باالنسجام والتناغم مع الدعم املخصص والقدرات 

 (.٠3-3املرتبطة هبا للتأثري عىل املعلومات والدفاع عن تلك النظم والتأثري عىل صنع القرار. )دليل امليدان 

o التمرد 

حكومة دستورية عن طريق استخدام التخريب والرصاع املسلح. ب حةاإلطا)مشرتك( حركة منظمة هتدف إىل 

 (.04 – ٠)النرشة املشرتكة 

o نظم االستخبارات 

إعداد تقارير عنها باستخدام فئة و)مشرتك( منطقة حمددة جيدا جلمع االستخبارات، ومعاجلتها، واستغالهلا، 

: االستخبارات البرشية، واالستخبارات حمددة من املوارد التقنية أو البرشية. وتوجد سبعة نظم رئيسية

التصويرية، واستخبارات القياس والتوقيع، واستخبارات اإلشارة، واستخبارات املصدر املفتوح، 

مكان  حتليل وإنتاج مجيع املصادرواالستخبارات التقنية، ومكافحة التجسس. ]مالحظة: يضع تعريف اجليش 

(.04 – ٠[ )النرشة املشرتكة استخبارات املصدر املفتوح
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o اإلعداد االستخباري مليدان املعركة 

هو عملية منهجية متواصلة لتحليل التهديد والبيئة يف منطقة جغرافية حمددة. وُيصمم اإلعداد االستخباري مليدان 

ارية نتيجة املعركة لدعم تقدير هيئة األركان، وعملية صنع القرار العسكري. وتنمو أغلب املتطلبات االستخب

 (.٠30 – 32اإلعداد االستخباري مليدان املعركة، وارتباطها التباديل مع عملية صنع القرار. )دليل امليدان  عملية

o  التنسيق بني الوكاالت 

)مشرتك( حيدث يف سياق انخراط وزارة الدفاع يف التنسيق بني أقسامها والوكاالت األخرى التابعة للحكومة 

 (.04 – ٠األمريكية بغرض حتقيق هدف حمدد. )النرشة املشرتكة 

o )املنظامت بني احلكومات )املنظامت احلكومية الدولية 

دة( بني حكومتني أو أكثر. وقد ُتؤسس عىل أساس بموجب اتفاقية رسمية )مثل املعاه ُانشئت)مشرتك( منظمة 

عاملي أو إقليمي أو وظيفي من أجل أغراض واسعة أو ضيقة حمددة بدقة. وُتشكل حلامية وتعزيز املصالح الوطنية 

املشرتكة بني الدول األعضاء. ومن أمثلتها األمم املتحدة، ومنظمة حلف شامل األطليس )الناتو( واالحتاد 

 (.04 – ٠رشة املشرتكة اإلفريقي. )الن

o هيصنع القرار البد 

مشاة البحرية( إجراء الوصول إىل استنتاج يكفل دراية نموذجية تعتمد عىل املعرفة، واحلكمة، واخلربة،  –)اجليش 

 بني قارنةاملوالتعليم، والذكاء، واجلرأة، واالدراك، والشخصية. وتركز هذه املقاربة عىل تقييم املوقف بدال من 

 أ(. ٠4-5، نرشة مشاة البحرية 0 – 2اخليارات املتعددة. )دليل امليدان 

o خط االتصاالت 

)مشرتك( طريق أريض أو مائي، و/أو جوي يربط القوة العسكرية العاملة بقاعدة العمليات، وتتحرك عربه 

 (.04 – ٠اإلمدادات والقوات العسكرية. )النرشة املشرتكة 
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o خط العمليات 

 (مشرتك)

 والغرض مع اهلدف )األهداف(. ،األعامل مع/أو النقط احلاسمة املتعلقة بالوقت يربط. خط منطقي ٠ 

مع/أو النقط احلاسمة  . خط مادي حيدد التوجيه الداخيل أو اخلارجي للقوة فيام يتعلق بالعدو أو يربط األعامل4 

 (.04 – ٠واملسافة مع اهلدف )األهداف(. )النرشة املشرتكة  ،املتعلقة بالوقت

o ليةاعمقياس الف 

)مشرتك( معيار ُيستخدم لتقييم التغريات يف سلوك النظام أو القدرة أو البيئة العملياتية، ويرتبط ذلك بقياس مدى 

 (.04 – ٠حتقق احلالة النهائية أو انجاز اهلدف أو اجياد التأثري. )النرشة املشرتكة 

o مقياس األداء 

 (.04 – ٠)مشرتك( معيار لتقييم األعامل الصديقة املرتبطة بقياس إنجاز املهمة. )النرشة املشرتكة 

o قيادة املهمة 

إجراء العمليات العسكرية من خالل التنفيذ الالمركزي املعتمد عىل أوامر املهمة من أجل اإلنجاز الفعال هلا. 

وتنتج القيادة الناجحة للمهمة من ممارسة القادة املرؤوسني يف كل املستويات للمبادرة املنضبطة ضمن نطاق 

 (.0 – 2املتبادل. )دليل امليدان  غرض القائد لتحقيق املهام. وتتطلب بيئة من الثقة والتفاهم

o الرسدية القصصية 

 اآللية املركزية التي يعرّبُ عنها يف شكل قصة يتم من خالهلا التعبري عن األيدولوجيات واستيعاهبا.

 



 

 

 463 

o املنظمة غري احلكومية 

و/أو تعزيز  ،)مشرتك( منظمة خاصة تدار ذاتيا وال هتدف للربح. وتكرس خدماهتا للتخفيف من املعاناة اإلنسانية

التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية االقتصادية، ومحاية البيئة وحقوق اإلنسان، وحل النزاعات، و/أو تشجيع 

 (.04 – ٠إنشاء املؤسسات الديموقراطية واملجتمع املدين. )النرشة املشرتكة 

o استخبارات املصدر املفتوح 

 (.04 – ٠ملة، واملتوافرة لعامة الناس. )النرشة املشرتكة )مشرتك( املعلومات التي هلا قيمة استخباراتية حمت

o معدل التشغيل 

أميال أو ساعات التشغيل السنوية لنظام املعدات الرئييس عىل مستوى الكتيبة أو املنظمة املكافئة هلا. ويستخدم 

ب والربامج. وقطع الغيار من أجل فعاليات التدري ،وختصيص األموال للوقود ،القادة معدل التشغيل للتنبؤ

 (.0 – ٩)دليل امليدان 

o البيئة العملياتية 

)مشرتك( مزيج من األحوال والظروف واملؤثرات التي تؤثر عىل توظيف القدرات، وعىل قرارات القائد. )النرشة 

 (.04 – ٠املشرتكة 

o الصورة العملياتية 

 (.0 – 3عرض واحد للمعلومات ذات الصلة داخل نطاق اهتامم القائد. )دليل امليدان 

o دمةوترية اخل 

 الوقت املخصص لنرش عضو اخلدمة. 
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o التخطيط 

 عرب مسار عمل حمددالعملية التي عن طريقها يرتجم القادة )وهيئات األركان يف حالة توفرهم( تصور القائد إىل 

 (.٠. 0 -5)دليل امليدان املؤقت  الرتكيز عىل النتائج املتوقعة.، مع ، والتنفيذله اإلعداد

o اإلعداد 

وتتضمن عىل سبيل املثال ال األنشطة التي تقوم هبا الوحدة قبل تنفيذ املهمة لتحسني قدرهتا عىل إجراء العملية، 

التامرين، واالستطالع، والتنسيق، والتفتيش، والتحرك. )دليل احلرص العنارص التالية: تنقيح اخلطة، وإجراء 

 (.0 – 3امليدان 

o  االستعواض 

)مشرتك( عملية احلصول عىل املنتجات، أو اخلدمات، أو التطبيقات، أو القوات أو املعدات أو املواد من اهليئات 

 (.04 – ٠غري املنترشة عىل اجلبهة. )النرشة املشرتكة 

o املنطقة النهرية 

شرتك( منطقة داخلية أو ساحلية تضم كال من األرض واملياه، وتتميز بخطوط أرضية حمدودة لالتصاالت، مع )م

سطح مائي واسع و/أو ممرات مائية داخلية توفر مسارات طبيعية للنقل السطحي واالتصاالت. )النرشة املشرتكة 

٠ – 04.) 

o قواعد االشتباك 

التي بموجبها سترشع )مشرتك( التوجيهات الصادرة عن السلطة العسكرية املختصة التي حتدد الظروف والقيود 

 – ٠)النرشة املشرتكة القوات األمريكية ببدء و/ أو مواصلة االشتباك القتايل مع القوات األخرى التي تواجهها. 

04.) 
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o التقييم املستمر 

للعمليات احلالية أو املستقبلية لتحديد ما إذا كانت العملية احلالية تتقدم تقييم متواصل من قسم هيئة األركان 

 (.٠. 0-5طبقا لغرض القائد، وإذا ما كانت العمليات املستقبلية قابلة للدعم.)دليل امليدان املؤقت 

o األمن 

 )مشرتك(

التدابري التي تتخذها الوحدة العسكرية، أو النشاط أو املنشأة حلامية نفسها ضد مجيع األعامل املصممة  -٠ 

 إلضعاف أو التي قد تضعف من فاعليتها.

. الظرف الذي ينتج من تأسيس واالحتفاظ بتدابري وقائية تضمن حالة من احلصانة ضد األعامل أو التأثريات 4 

 (.04 -٠رتكة عدائية )النرشة املشال

o )الوعي الظريف )الوعي باملوقف 

معرفة البيئة احلالية املبارشة، بام يف ذلك معرفة عوامل املهمة، والعدو، والتضاريس، والطقس، والقوات والدعم 

 (.٠. 0 -5املتاح، والوقت املتاح، واالعتبارات املدنية. )دليل امليدان املؤقت 

o تفهم املوقف 

عوامل املهمة،  التحليل واحلكم عىل الصورة العملياتية العامة لتحديد العالقة بني)اجليش( هو نتاج تطبيق 

 – 3والعدو، والتضاريس، والطقس، والقوات والدعم املتاح، والوقت املتاح، واالعتبارات املدنية )دليل امليدان 

( )مشاة البحرية( هو معرفة وتفهم املوقف احلايل الذي يعزز التقييم الوقتي، واملناسب، والدقيق للعمليات 0

الصديقة، وعمليات العدو، والعمليات األخرى داخل نطاق ساحة املعركة لتسهيل صنع القرار. وهو منظور 

األحداث الظاهرة للعيان. )راجع النرشة  معلومايت ومهارة تعزز القدرة عىل التحديد الرسيع لسياق وارتباطات

 أ(. ٠4 -5اخلاصة بمشاة البحرية 
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o عمليات االستقرار 

)مشرتك( مصطلح رئييس يشمل املهام والواجبات واألنشطة العسكرية املختلفة التي جترى خارج الواليات 

، وتوفري اخلدمات احلكومية املتحدة بالتنسيق مع أدوات القوة الوطنية للحفاظ عىل أو تأسيس بيئة آمنة ومطمئنة

 (.04 – ٠األساسية يف حاالت الطوارئ، وإعادة إعامر البنية التحتية، واإلغاثة اإلنسانية. )النرشة املشرتكة 

o تقدير هيئة األركان 

 انظر التقييم املستمر)سابقا(.

o  اتفاقية وضع القوات  

)مشرتك( اتفاقية حتدد الوضع القانوين للقوة العسكرية الزائرة واملنترشة يف أرايض دولة صديقة. وقد تكون 

األحكام املتعلقة  تتناولاالتفاقيات املحددة لوضع القوات العسكرية الزائرة ثنائية أو متعددة األطراف. وقد 

. وتصف هذه األحكام من اتفاقية أكثر شموالتشكل جزءا بوضع القوات الزائرة يف اتفاقية منفصلة، أو قد 

سلطات القوة الزائرة يف أعضاء هذه القوة، وتبعية القوة أو أفرادها للقانون املحيل أو  هبا قد تتحكم الكيفية التي

وصوال إىل تناول املسائل املؤثرة عىل العالقات بني القوة العسكرية، والسلطات  حليني،ولني املسلطة املسئل

 (.04 – ٠ون املدنية. )النرشة املشرتكة شئوالسكان. ويمكن اعتبارها مثل اتفاقيات ال املدنية،

o الرضبة 

 (.04 – ٠)مشرتك( هجوم لتدمري أو اإلرضار هبدف أو قدرة عسكرية. )النرشة املشرتكة 

o مبادرة املرؤوسني 

العمليات أو األمر مفهوم  انطباقعند ولية عن اختاذ القرار، والرشوع يف تنفيذ أعامل مستقلة سئافرتاض حتمل امل

 .(0-2، أو عند وجود فرصة حقيقية غري متوقعة تؤدي إىل حتقيق غرض القائد. )دليل امليدانبالعمليات
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o يقاعاإل 

وحركة تناغم العمليات  ،( )مشاة البحرية( الرسعة النسبية0 – 3)اجليش( معدل العمل العسكري. )دليل امليدان 

 أ(. ٠4 -5العسكرية بمرور الوقت فيام يتعلق بالعدو. )نرشة مشاة البحرية 

o مرسح احلرب 

)مشرتك( حُيدد بواسطة وزير الدفاع أو القائد اجلغرايف املقاتل يف املنطقة اجلوية والربية والبحرية التي تكون، أو قد 

 وال يتضمن مرسح احلرب عادة كل املنطقة اجلغرافية التيتصبح، مستخدمة بشكل مبارش كمرسح لشن احلرب. 

 – ٠. )النرشة املشرتكة ٠ولية القائد املقاتل، والتي قد حتتوي عىل أكثر من مرسح واحد للعملياتتقع حتت مسئ

04 ) 

o  وظيفة القتال 

يستخدمها القائد جمموعة من املهام والنظم )أفراد، وهيئات، ومعلومات، وإجراءات( املوحدة لغاية مشرتكة، و 

 (.٠. 0-5 إلنجاز املهام واألهداف التدريبية.)دليل امليدان املؤقت

o  جمموعة العمل 

جتمع مؤقت ملمثلني حمددين مسبقا من هيئة األركان، يلتقون من أجل التنسيق، وتقديم التوصيات لغرض أو  

 (.٠. 0-5وظيفة معينة. )دليل امليدان املؤقت 

  

                                                           

 مثل احلرب يف العراق وأفغانستان، إذ وقعتا ضمن نطاق القيادة املركزية األمريكية الوسطى)املرتجم(. - ٠
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هذه املراجع تعد وسيلة لقادة اجليش وفيالق مشاة البحرية ملساعدهتم عىل زيادة معرفتهم بالتمرد ومكافحة  

التمرد. فقراءة ما كتبه اآلخرون توفر أساسا يمكن للقادة استخدامه يف تقييم مواقف مكافحة التمرد واختاذ 

ليست املصادر الوحيدة اجليدة يف هذا املوضوع. فهذا املجال إن الكتب واملقاالت التالية والقرارات املناسبة. 

واسع وثري. ومع ذلك، فبعض هذه الكتب من أكثر ما قد يفيد اجلنود ومشاة البحرية. )تم دخول املواقع 

 (.4002خالل شهر ديسمرب  اإللكرتونية املرفقة

o الكالسيكيات 

ا. لينكن، إن.إي.: طبعة جامعة نرباسكا، عام تشارلز إي. كالويل : احلروب الصغرى: مبادئها وتطبيقاهت -

: كتاب تكتيكي للجنود املستعمرين ]لندن: جرينهيل ى)أعيد طبعه بعنوان: احلروب الصغر ٠٢٢2

فريق بريطاين حارب يف حروب صغرى بأفغانستان وحرب البوير، ويقدم  والكاتب[.٠٨٢0 للكتاب

 ذا(.دروسا مستفادة التزال صاحلة لالستخدام حتى يومنا ه

. )دروس مستفادة من  ٠٢22دافيد جاليوال. حرب مكافحة التمرد: النظرية والتطبيق. لندن: براجير،   -

 مالحظات املؤلف عن التمرد ومكافحة التمرد يف اليونان، والصني، واجلزائر(.

. )يصف ٠٢٩٠تيد روبرت جور. لامذا يتمرد الرجال؟. برينستون، إن.جيه.: طبعة جامعة برينستون،   -

 إىل حركات التمرد(. من ينضمونظرية احلرمان النسبي، التي توضح أن التوقعات غري املوفاة حترك ن

)دار النرش هاربر . نيويورك: اجلامهريية احلركاتطبيعة  حولإريك هوفر. املؤمن احلقيقي: أفكار   -

يف طوائف  ، ويرشح لامذا يصبح الناس أعضاء٠٢5٠. )ُنرش هذا الكتاب بداية عام 4004بريينيال، 

 دينية، وجمموعات متشاهبة(.

. )واحد من أفضل ٠٢٩٩أليستري هورن. حرب رضوس لتحقيق السالم. نيويورك: فايكنج،   -

التحليالت للمقاربات واملشكالت اخلاصة بطريف النزاع أثناء احلرب يف اجلزائر. وللمزيد من املعلومات 

 (.٠٢22ومفيد ، وهو فيلم مزعج معركة اجلزائرعن هذا النزاع، انظر 

 املراجع

 



 

 

 469 

. )كيف قامت القوات  4005توين جيبيس. حرب إس.إيه.إس الرسية. لندن: دار جرينهيل للكتاب،  -

اجلوية اخلاصة الربيطانية بجمع وتوظيف قوات قبلية غري نظامية ملكافحة التمرد الشيوعي يف ُعامن خالل 

 ستينيات وسبعينيات القرن العرشين(.

فرنك كيتسون. العمليات منخفضة الكثافة: الدمار، والتمرد، وحفظ السالم. لندن: فابر & فابر،   -

 . )رشح للمدرسة الربيطانية يف مكافحة التمرد من قبل أحد أفضل ممارسيها(.٠٢٩٠

ؤسسية عىل أداء احلكومة األمريكية يف فيتنام. املقيود ال: تقوم بعملهاروبرت كومر. البريوقراطية  -

 . ٠٢٩4شنطن، دي.يس.: راند، وا

. )رواية مستوحاة من قصة حقيقية حول التجربة ٠٢24جني الرتيجي. قائد الرسية. نيويورك: داتون،  -

الفرنسية يف فيتنام واجلزائر، وجتسد القيادة واملعضالت األخالقية التي تظهر يف مكافحة التمرد. 

 اجع األخالقي عىل املنظمة العسكرية.ومسلسل برايتوريانس جيسد أيضا بشكل كالسيكي أثر الرت

. )إعادة طباعة لنسخة  ٠٢٢٠: االنتصار. نيويورك: أنكور، السبعة حلكمةا أعمدةيت.إي. لورانس،   -

، يف لندن بواسطة جورج دوران. وهو عبارة عن السرية الذاتية للورانس العرب ٠٢٠٩منشورة 

 العاملية األوىل(.وحماوالته لتنظيم صفوف القومية العربية خالل احلرب 

  (. موقع الدفاع واملصالح الوطنية.٠٢٠٩أغسطس  40النرشة العربية )  مقالة للورانس. 4٩ -

i.net/fcs/lawrence_27_articles.htm-n-http://www.d تتضمن أفضل النصائح(

 لدعائم السبعة للحكمة بعد صياغتها يف نقاط واضحة يسهل فهمها(.الواردة يف كتاب ا

. )يتضمن 4004. طبعة جامعة كانساس، ٠٢04 – ٠٨٢٢بريان لني ماكاليستري. احلرب الفلبينية،  -

 الفلبني(.بمكافحة التمرد الناجحة يف معاجلة واضحة وحمددة للعمليات األمريكية 

يصف ماو املبادئ التي استخدمها بشكل .)٠٢25كاسيل، ب العصابات. لندن: ماوتيس تونج. يف حر -

 (.مقلديهجيد يف االستيالء عىل السلطة يف الصني والتي أهلمت العديد من 

. )نرشته يف  4005جون جيه.ماكوين فن احلرب الثورية املضادة. سانت بيرتسربج، دار هايلر للنرش،  -

النظرية، والتطبيق، واملفاتيح التارخيية  . يناقش٠٢22البداية مؤسسة هاريسربج: ستاكبول للكتب، 

 لتحقيق النرص(.

 

http://www.d-n-i.net/fcs/lawrence_27_articles.htm
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فيتنامي. بريكيل، كاليفورنيا: طبعة : الرصاع الثوري يف إقليم  تدوم لوقت طويل جيفري ريس. احلرب -

. يصور هذا الكتاب تطور حركة التمرد يف القابلة للتطوير. )مكافحة التمرد ٠٢٩4جامعة كاليفورنيا، 

 فيتنام(.إقليم من أقاليم 

.  4005روبريت ثومبسون. هزيمة التمرد الشيوعي. سانت بيرتسربج، فلوريدا: دار هايلر للنرش،   -

 . يقدم دروسا من جتارب املؤلف اخلاصة بمكافحة التمرد يف مااليو وفيتنام(.٠٢22)ُكتب عام 

. ٠٢22جير، . احلرب احلديثة: وجهة نظر فرنسية يف مكافحة التمرد. نيويورك: براترينكيهروجر  -

 (.الالزمةالوسائل )املدرسة الفرنسية ملكافحة التمرد مع الرتكيز عىل 

 ٠٢٨٩الفيلق البحري األمريكي. دليل احلروب الصغرى. واشنطن دي.يس.: مكتب املطبعة احلكومية،  -

نرش هذا الكتاب “) http://www.au.af.mil/au. موقع كلية احلرب اجلوية عىل شبكة االنرتنت . 

 دروسا مستفادة من جتارب الفيلق يف سنوات احلرب(.تناول وي ٠٢20مرة عام أول 

. )شهادة أول شخص من هيئة املستشارين ٠٢٩4بينج ويست. القرية. نيويورك: كتب صغرية،  -

 العسكريني الذين اشتبكوا مع الوحدات الفيتنامية(.

o نظرة عامة وموضوعات خاصة يف مكافحة التمرد 

مورو، روبريت أسربي. احلرب يف الظالل: حرب العصابات يف التاريخ. جملدين. نيويورك: ويليام   -

، ويرشح تاريخ حرب العصابات من منطقة اخلليج العريب وفارس ٠٢٩5. )نرش أول مرة عام ٠٢٢2

 القديمة حتى أفغانستان احلديثة(.

. جملة واء حول عمليات املعلوماتالسالح احلاسم: وجهة نظر قائد جمموعة قتال لرالف بيكر.  -

. )قائد جمموعة لواء  قتال يف العراق يف ٠3-34(، 4002يونيو –)مايو  3، ٨2العرض العسكري 

 ويرشح وجهة نظره حول عمليات املعلومات(. 4002 – 4003

جيمس كورام  وراي جونسون. القوة اجلوية يف احلروب الصغرية: قتال املتمردين واإلرهابيني.  -

. )يصف استخدامات وحدود القوة اجلوية  4003لورانس، كيه.إس: طبعة جامعة كانساس،

 والتكنولوجيا يف مكافحة التمرد(.
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. )ضابط ٠٢٢0فيليب دافيدسون. أرسار حرب فيتنام. نوفاتو، كاليفورنيا: طبعة دار بريسيديو،  -

ستمورالند يقدم فيه حتليال مفيدا استخبارات تابع لقائد قيادة املساعدة العسكرية بفيتنام اجلنرال وي

 بخصوص تعقيدات اسرتاتيجية داو تران ]النضال[ جليش فيتنام الشاميل(.

جون إليس. من فوهة البندقية: تاريخ حرب العصابات، الثورة وحرب مكافحة التمرد من العصور  -

 حة التمرد(.. )نظرة عامة شاملة عن مكاف٠٢٢5الرومانية حتى العصور احلديثة. لندن: جرينهيل، 

هاميس. املقالع واحلجارة: حول احلرب يف القرن احلادي عرش. أوسيوال، دبليو.آي.: طبعة  يت.إكس. -

يف وفقا خلربة مشاة البحرية . )ستتمثل حرب املستقبل للغرب يف التمرد واإلرهاب 4002زينيث، 

 (.حرية العراقعملية 

. )جيادل بأن اجليش مل ٠٢٨2معة جونز هوبكنز، أندرو كريبينفيش. اجليش وفيتنام. بالتيمور: طبعة جا -

يتكيف مع التمرد يف فيتنام، ويفضل الدخول يف احلرب كنزاع تقليدي مع التأكيد عىل قوة النريان 

 املستخدمة(.

جيل مرييوم. كيف خترس الديمقراطيات احلروب الصغرى: الدولة، واملجتمع، وإخفاقات فرنسا يف  -

. 4003والواليات املتحدة يف فيتنام. نيويورك: طبعة جامعة كمربيدج،  اجلزائر، وإرسائيل يف لبنان،

)يناقش حاالت مثل اجلزائر، ولبنان، وفيتنام. وحيدد أن القوى الكربى خترس احلروب الصغرى عندما 

 تفقد الدعم الشعبي من قبل مواطنيها(.

شيكاجو: ن مااليو وفيتنام. جون إيه.ناجل. تعلم تناول احلساء بالسكينة: دروس يف مكافحة التمرد م -

 . )كيف تتعلم هزيمة التمرد. مع مقدمة من بيرت جيه.شوميكر(.4005طبعة جامعة شيكاجو، 

يه.إيه: دار بوتوماك للكتب، . ديولس، فالعامل هناية إىلبارد إي.أونيل. التمرد واإلرهاب: من الثورة  -

 يف دراسات التمرد(.. )إطار عمل لتحليل عمليات التمرد، وأول كتاب متميز 4005

 3، ٨0. مقال بمجلة العرض العسكري رقم أفضل املامرسات يف مكافحة التمردكاليف سيب األول.  -

 . )أفضل املامرسات التارخيية للنجاح يف مكافحة التمرد(. ٠4 - ٨(،  4005يونيو  -)مايو

صانعي حة لكتاب يف بيرت باريت، طبعة منق احلرب الثوريةجون شاي وتوماس دبليو. كولري.  -

: من مكيافيليل حتى العرص النووي. برينستون، إن.جيه: طبعة جامعة برينستون االسرتاتيجية احلديثة
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. )أحد أفضل البحوث عن املدارس املختلفة ملكافحة التمرد، ويناقش كال من الكتابات  ٠٢٨2عام 

 (.تم تطويرها فيهاوالسياقات التي 

يف األخرية أمريكا  لسنواتواملأساة النهائية  نتصارات غري املدروسةااللويس سوريل. احلرب األفضل:  -

. )يصف أثر اللواء كرايتون إبرامز عىل سري احلرب  4000فيتنام. نيويورك: هارفيست/ إتش.يب.جيه.،

يف جنوب فيتنام. ففي الوقت الذي حسن من وحدة اجلهود يف مكافحة التمرد، نجح الفيتناميون 

الرتكيز عىل تسهيل عملية االنسحاب األمريكي عرب استهداف اإلرادة يف الواليات املتحدة الشامليون يف 

 األمريكية(.

ه.إيه: دار بوتوماك روبريت تابر. حرب الربغوث: دراسة كالسيكية عن حرب العصابات. ديليس، في  -

 . )يرشح مزايا املتمردين وكيفية التغلب عليهم(.4004للكتاب، 

o  واحلرب عىل اإلرهاباخلربات املعارصة 

 2، ٨5. مقال بمجلة العرض العسكريحتويل اجليش لعمليات مكافحة التمردنيجل آيلون فوسرت  -

. )نظرة مثرية عىل عمليات مكافحة التمرد األمريكية يف العراق  ٠5 – 4(، 4005ديسمرب  –)نوفمرب 

 من ممارس بريطاين(. 4002 – 4003خالل الفرتة 

.  4٢ – ٠5(،  4002)صيف عام  32.4املعايري  التحديات يف مكافحة التمرد العامليدافيد بارنو.  -

 )مالحظات من قائد بثالثة نجوم يف أفغانستان(.

مقال بمجلة  الفوز بالسالم: املتطلبات الكاملة ملرسح العمليات. تشياريليل،. وباتريك . ميخائيلبيرت  -

 4002. )قائد القوة املقاتلة يف بغداد عام ٠٩ – 2،( 4005أغسطس  –)يوليو 2، ٨5العرض العسكري

 يرشح دروسه املستفادة(.

 4، 42صحيفة دراسات يف النزاعات أفغانستان: الفوز بحرب القطاعات الثالثةجوزيف كولينز  -

ه حول حتقيق آراء . )نائب مساعد وزير الدفاع لعمليات االستقرار يطرح٩٩ – 2٠(، 4002)شتاء عام 

 غانستان(.النجاح يف أف

كونراد كرين وأندرو ترييل. إعادة إعامر العراق: آراء، وحتديات، ومهام القوات العسكرية يف سيناريو ما  -

. 4003بعد احلرب. ثكنات كارليسيل، بيه.إيه.: كلية حرب اجليش األمريكي،
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 إعادة بناء الدولة بعد تغيري النظام(.

(، 4005أكتوبر  43نيويورك تايمز )  .  جملةماذا فعلت احلرب بالعقيد ساسامان؟ديسكرت فيلكينز.  -

والذي اختذ  4002 – 4003ق خالل الفرتة من )حالة دراسة لقائد كتيبة فرقة املشاة الرابعة يف العرا ٢4

 بعض القرارات املثرية للشك من الناحية األخالقية مما أهنى مستقبله املهني(.

روهان جوناراتنا. داخل القاعدة: شبكة عاملية لإلرهاب. بريكيل، كاليفورنيا: طبعة جامعة بريكيل،  -

 التمرد العابر للحدود(. صعود. )القصة وراء 4003

. )حتليل 4002هوفامن. التمرد ومكافحة التمرد يف العراق. سانتا مونيكا، كاليفورنيا: راند، بروس  -

  من خالل االطالع عىل التاريخ احلافل والنظرية(. 4003اجلهود األمريكية يف العراق عام

يدج، إم.إيه. طبعة بيلكناب، جيل كيبيل. احلرب من أجل العقول املسلمة: اإلسالم والغرب. كمرب -

  فرنيس عن هنوض التطرف اإلسالمي مع اقرتاحات هلزيمته(. . )رشح4002

صحيفة الدراسات  مكافحة التمرد العاملي: اسرتاتيجية من أجل احلرب عىل اإلرهابدافيد كيلكولن.  -

. )يصف احلرب عىل اإلرهاب كحملة  2٠٩ – 5٢٩(،  4005)أغسطس 2 - 4٨االسرتاتيجية 

 ملكافحة التمرد(.

. مقال بمجلة العرض ثامنية وعرشون فقرة: أسس مكافحة التمرد عىل مستوى الرسية ------ -

. )مكافح متمردين أسرتايل يصف األعامل ٠0٨ –٠03(،  4002يونيو  –)مايو 3، ٨2العسكري 

 املطلوبة من الضباط يف رتبة نقيب يف محالت مكافحة التمرد(.

. )يناقش ٠30 – ٠٠٠(، 400٩ – 4002تاء عام )ش 2، 2٨بقاء ال. عودة مكافحة التمرد ------ -

 التي تحالفاتومراوغة التطور التمرد من الشكل الاموي الكالسيكي إىل احلديث العابر للحدود، 

  تتحدى الواليات املتحدة األمريكية اليوم(.

احلديثة، برينارد لويس. أزمة اإلسالم: احلرب املقدسة واإلرهاب غري املقدس. نيويورك: املكتبة  -

  . )حتليل مثري للجدل ولكنه هام للغاية عن األصول الفلسفية للتمرد العابر للحدود(.4003

. مقال بمجلة العراق: السياق االجتامعي ألجهزة تفجري العبوات املصنعة حمليامونتجمري ماكفيت.  -

. )ال تنمو أفضل أسلحة املتمردين عىل 20 – 3٩(، 4005يونيو  –)مايو  3. ٨5العرض العسكري 
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أجهزة دحر عىل املقال يساعد ووإنام تنشأ وتنزرع هناك. فهم من يقوم بذلك، وسببه،  –قارعة الطريق 

  العشوائية(.التفجري 

: إعادة صياغة مفهوم التهديد 4٠تمرد ومكافحة التمرد يف القرن ستيفني ميتز وريموند ميلني، ال -

. )دارسون لفرتة طويلة مكافحة التمرد 4002: كلية احلرب األمريكية، ثكنات كارليسيل. واالستجابة

  يضعون احلرب عىل اإلرهاب يف سياق تارخيي(.

معسكر التاجي، العراق: مركز دليل مكافحة التمرد، الطبعة األوىل . العراقب قوة متعددة اجلنسياتال -

اعدة القادة عىل كافة املستويات للقيام بعمليات مكافحة . )صمم ملس4002التميز ملكافحة التمرد، مايو 

. حيتوي عىل جمموعة من املبادئ املجموعاتالتمرد مع الرتكيز عىل مستوى الرسية، والفصيلة، و

 واالعتبارات وقوائم بالبنود اهلامة(.

)صحفي  .4005رك: فارار، شرتاوس وجريوكس، جورج بيكر. بوابة القتلة: أمريكا يف العراق. نيويو -

  من جريدة نيويوركر يتحدث إىل العراقيني واألمريكيني عن عملية حرية العراق(.

صحيفة نيويوركر )  يف العراق؟ درس من تلعفر: هل فات أوان تصحيح اإلدارة ملسارها ------ -

باستخدام  3لكتيبة الفرسان املدرعة رقم  4005. )النجاح الذي حتقق يف 25 – 2٨(  4002أبريل  ٠0

 تكتيك التطهري واحليازة والبناء يف تلعفر(.

مقال بمجلة العرض  تعلم مكافحة التمرد: مالحظات عن حياة اجلندية يف العراقديفيد بيرتايوس.  -

وقيادة انتقال قوات  ٠0٠الفرقة رقم  . )قائد٠4 – 4(،  4002فرباير  –)يناير  ٠، ٨2العسكري رقم 

  بالعراق حيكي دروسه الشخصية التي تعلمها خالل عامني قضامها يف العراق(. من متعددة اجلنسياتاأل

. )ضابط سابق 4002مارك سيجامن. فهم شبكات اإلرهاب. فيالدلفيا: طبعة جامعة بنسلفانيا،  -

وأهنا ليست نتاج احلرمان،  –باستخبارات أجنبية متتع بخربة يف أفغانستان، يرشح دوافع اإلرهابيني 

 ولكن نتاج احلاجة إىل االنتامء(.
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 إىل منشورات اجليش املنطبقة عىل فيالق مشاة البحرية بنجمة.شار يُ   

 املنشورات املطلوبة-

 جيب أن تكون هذه الوثائق متاحة للمستخدمني املستهدفني هبذا الدليل:

التشغيلية والرسومات.  لحاتطصأ. امل ٠4-5/ والنرشة املرجعية ملشاة البحرية 04-٠دليل امليدان  -

 .4002سبتمرب  4٠

 .400٠ديسمرب  2( قاموس وزارة الدفاع للمصطلحات العسكرية. 04-٠)شرتكةالنرشة امل -

 : املنشورات املتعلقة-

 حتتوي هذه املصادر عىل معلومات تكميلية ذات صلة هبذا الدليل.

o :منشورات وزارة الدفاع وهيئة األركان املشرتكة 

لالشتباك لقوات الواليات ب. القواعد الدائمة  3٠4٠.0٠منشور رئاسة هيئة األركان املشرتكة  -

 .4000يناير  ٠5املتحدة. 

 .4002سبتمرب  5هـ. برنامج االحتجاز لدى وزارة الدفاع. 43٠0.0٠توجيه وزارة الدفاع  -

) نرشته وكالة التعاون 4003أكتوبر  3م. دليل إدارة املساعدة األمنية.  3٨. 5٠05توجيه وزارة الدفاع  -

ألدوات  ٠ -٠4اجليش  الئحةمراقبة االستخدام النهائي. ومن األمني الدفاعي. ويتناول الفصل الثا

 اجليش(.

 .4000نوفمرب ٠2. احلرب املشرتكة للقوات املسلحة للواليات املتحدة . ٠النرشة املشرتكة  -

 .4002سبتمرب  ٠٩. العمليات املشرتكة 0-3النرشة املشرتكة  -

 املراجع العسكرية
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 30واإلجراءات املشرتكة للدفاع الداخيل األجنبي. .  التكتيكات والتقنيات ٠. 0٩ -3النرشة املشرتكة  -

 .4002إبريل 

الوكاالت، واملنظامت احلكومية الدولية، واملنظامت غري احلكومية  . التنسيق بني0٨-3 النرشة املشرتكة -

 .4002مارس  ٠٩أثناء العمليات املشرتكة. املجلد الثاين. 

 .. العقيدة املشرتكة لالستهداف20-3 النرشة املشرتكة -

 .4002فرباير  ٠3. عمليات املعلومات. ٠3-3 النرشة املشرتكة -

 .4005مايو  ٢ون العامة. . الشئ2٠-3 النرشة املشرتكة -

o منشورات اخلدمة 

وليات ة الدولية، والتدريب، وسياسة ومسئ. املساعدة األمنية، واخلدمات اللوجستي٠-٠4الئحة اجليش  -

 م(.3٨. 5٠05فيالق مشاة البحرية توجيه وزارة الدفاع . )تتبع 400يناير  42دعم املساعدة الفنية. 

ملحتجزون، أرسى حرب العدو، واألفراد ا ٠. 322٠/ أمر مشاة البحرية ٨-٠٢0الئحة اجليش   -

 .٠٢٢٩أكتوبر ٠واملعتقلون املدنيون، وغريهم من املحتجزين. 

 .4002مايو  ٠٩( االستخبارات . ٠-32) 0-4دليل امليدان  -

الرسالة انظر . )4002سبتمرب 2( مجع االستخبارات البرشية . 54-32) 4. 44-4دليل امليدان  -

سياسة فيالق مشاة البحرية والتوجيه بشأن االستجواب وتتناول  02. 25٨ اإلدارية ملشاة البحرية رقم

 االستخباري(.

العام  . ) قيد املراجعة. من املتوقع إعادة نرشه خالل400٠يونيو  ٠2. العمليات. 0-3دليل امليدان  -

 (.400٩الاميل 

 .4002سبتمرب  40( قوات العمليات اخلاصة باجليش. 45-٠00) 05-3دليل امليدان  -

حتتوي النرشة )4002سبتمرب  4٢الشئون املدنية. ( عمليات ٠0 -2٠)20. 05-3دليل امليدان  -

 ة الشئون املدنية ملشاة البحرية(.عىل عقيد ٠. 33 -3املرجعية ملشاة البحرية 

. تكتيكات وتقنيات أ02. 20 -3/ النرشة املرجعية ملشاة البحرية 30٠. 05-3دليل امليدان  -

 . )التوزيع يقترص عىل الوكاالت احلكومية فقط(.4003ديسمرب  3٠وإجراءات العمليات النفسية. 
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 أ. تكتيكات وتقنيات وإجراءات٠. 33-3/ النرشة املرجعية ملشاة البحرية 20٠. 05-3دليل امليدان  -

 .4003سبتمرب 43الشئون املدنية. 

ج. تكتيكات وتقنيات  ٠2-3( / النرشة املرجعية ملشاة البحرية ٩٠-2) 3٠. 0٢-3دليل امليدان  -

 .4004أكتوبر  ٠املشرتكة.  األسلحةوإجراءات الدعم النرياين لقائد 

واإلجراءات.  (. عمليات املعلومات: العقيدة، والتكتيكات، والتقنيات،2-٠00) ٠3-3دليل امليدان  -

 هـ استهداف عمليات املعلومات(.امللحق  يتناول. )4003نوفمرب 4٨

 .4000أكتوبر  ٠. تكتيكات وتقنيات وإجراءات الشئون املدنية. ٠. 2٠-3دليل امليدان  -

 .400٠يوليو  2. التكتيكات. ٢0-3دليل امليدان  -

 .4003طس أغس 4٢(. دعم خدمة القتال. ٠0-٠00) 0-2دليل امليدان  -

 (.4003فرباير  ٠3(. احلامية الصحية للقوات يف البيئة العاملية. ٠0-٨) 04-2دليل امليدان  -

) تتضمن نرشة عقيدة 4005يناير  40( ختطيط اجليش، وإصدار األوامر. 5-٠0٠) 0-5دليل امليدان  -

 عقيدة التخطيط لدى فيالق مشاة البحرية(. 5فيالق مشاة البحرية رقم 

 (.300. 32-3دليل امليدان  يفنرشه . )أعيد ٠٢٨2 نوفمرب ٠4ندسة العامة. اهل. ٠02 -5دليل امليدان  -

. 32-3)أعيد نرشه يف دليل امليدان ٠٢٢٨يوليو  30 . املتفجرات وعمليات اهلدم450-5 دليل امليدان -

4٠2.) 

 .4003أغسطس  ٠٠. قيادة املهمة: القيادة والسيطرة يف القوات املسلحة. 0 -2 دليل امليدان -

 .٠٢٢2مايو  ٨. تكتيكات وتقنيات وإجراءات عملية االستهداف . ٠0-40-2 امليداندليل  -

 .4002أكتوبر  ٠4اجليش. قيادة ( ٠00-44)44-2 دليل امليدان -

 43جهاد القتايل. ج. اإل٠٠-2دة فيالق مشاة البحرية ( / نرشة عقي٢-44) 5. 44-2 دليل امليدان -

 .4000يونيو 

توجيه عىل  حيتوي عىل. )٠٢٢4أكتوبر  ٠4. العمليات يف الرصاع منخفض الكثافة. ٢٨-٩ دليل امليدان -

 عمليات السالم(. النظامية، واحلرب غري بيئة التكتيكي لعمليات اللواء والكتيبة يف املستوى

. )أعيد نرشه بعنوان دليل امليدان ٠٢٢٨مايو  4٢.  ُماطر املتفجرات .  عمليات34 -40 دليل امليدان -

 .٠٢52يوليو  ٠٨. قانون احلرب الربية. ٠0-4٩ دليل امليدان 4٠0. 3-32
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 40تكتيكات وتقنيات وإجراءات القوات اخلاصة.  الدفاع الداخيل األجنبي .3-40-3٠دليل امليدان  -

 (.404. 05-3. )أعيد نرشه بعنوان دليل امليدان ٠٢٢2سبتمرب 

. )أعيد نرشه بعنوان ٠٢٢2يوليو  ٨. اإلعداد االستخباري لساحة املعركة. ٠30 -32 دليل امليدان -

 أ(. 3-4/ النرشة املرجعية لفيالق مشاة البحرية 3. 0٠-4دليل امليدان 

 .٠٢٢٩مايو  30. عمليات الشئون العامة. ٠-22 دليل امليدان -

 .٠٢٨2أغسطس  4٢. عمليات مكافحة العصابات. ٨-٢0 دليل امليدان -

يونيو  30البيئة احلرضية. . الدعم االستخباري للعمليات يف 2. ٢٠-4املؤقت  ليل امليداند -

. . والتوزيع مقترص عىل الوكاالت احلكومية األمريكية400٩يونيو  30تنتهي صالحيته يف .)4005

 . (رب الوسائل اإللكرتونية فقطومتاح ع

العبوات املتفجرة . 0٠. ٠٩-3ية ملشاة البحرالنرشة املؤقتة /  ٠٠٢. 32-3املؤقت  دليل امليدان -

. والتوزيع مقترص عىل 400٩سبتمرب  4٠)تنتهي صالحيته يف .4005سبتمرب  4٠املصنعة حمليا. 

 رب الوسائل اإللكرتونية فقط(.. ومتاح عالوكاالت احلكومية األمريكية

 3٠الحيته يف . )تنتهي ص4002مارس  3٠. إجراء العمليات . ٠. 0-5دليل امليدان املؤقت  -

دليل امليدان  .  وسوف يتناول املواد املوجودة يف 0-3، عندما ٌينرش دليل امليدان 400٨مارس 

 . املرتبطة هبذا اإلصدار(.٠. 0-5املؤقت 

. السياسة املؤقتة، وتوجيه االستجواب 25٨/02الرسالة اإلدارية لقوات مشاة البحرية  -

 3. 44-4)وينص دليل امليدان  4002سبتمرب  44ة. االستخباري لفيالق مشاة البحرية األمريكي

 عىل عقيدة وزارة الدفاع يف االستجوابات االستخبارية(.

 .٠٢٢٩يونيو  40. القتال. ٠منشور عقيدة فيالق البحرية رقم  -

 .٠٢٢٩فرباير  4٠. اللوجستيات. 2منشور عقيدة فيالق البحرية رقم -

 .٠٢٢٩يوليو  4٠. التخطيط 5منشور عقيدة فيالق البحرية رقم -

 .٠٢٢2أكتوبر  2. القيادة والسيطرة. 2منشور عقيدة فيالق البحرية رقم -

.) 4000فرباير  ٠2أ . عمليات الشئون املدنية. ٠. 33-3يالق مشاة البحرية النرشة املرجعية لف -

 يتضمن عقيدة اجليش للشئون املدنية(. 20. 05-3دليل امليدان 
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يناير  30. اللوجستيات عىل املستوى العمليايت. ٠4-2رية نرشة القتال احلريب لفيالق مشاة البح -

4004. 

، قوة األسطول ٠٢البحرية األمريكية. دليل اإلدارة الطبية. بحرية الواليات املتحدة . الفصل  -

مستويات الرعاية. وحيتوي دليل  42-٠٢دة تناقش الام.)400٠يونيو  4٠يف  ٠٠٩التغيري  البحري،

جليش يف ذات املوضوع . وعند نرش املنشور املرجعي لفيالق مشاة عىل عقيدة ا 04-2امليدان 

 هـ سيحل حمل ذلك اإلصدار(.٠٠.٠-2البحرية 

 .ال يوجد : النامذج املوصوفة

 .ال يوجدالنامذج املرجعية: 
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 تعريف باملرتجم

 أمحد حممد موالنا. -

مهندس مرصي، مهتم بالدراسات األمنية، وصدر له كتابان األول بعنوان )العقلية األمنية يف التعامل مع  -

العالقات بني  ا(. والثاين بعنوان )جذور العداء( ويتناولأمن الدولة املرصي نموذج - التيارات اإلسالمية

 .جهاز األمن السيايس املرصيو ابريطاني

اجلامعة اإلسالمية، ومجاعة اجلهاد، ومجاعة أنصار  هيعدة تنظيامت جهادية مرصية أصدر ستة دراسات تناولت  -

 بيت املقدس، وتنظيم أجناد مرص، وكتائب أنصار الرشيعة، ومجاعة التوحيد واجلهاد يف سيناء.

زية املرك االستخباراتشارك مع آخرين يف ترمجة )دليل احلكومة األمريكية ملكافحة التمرد(، و)دليل وكالة  -

 غريمها من الدراسات املعنية بالشأن األمني.األمريكية لتحليل التمرد(، و

 


