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مقدمة 

تكون  أن  الكتاب  هذا  يضمها  التـي  القصيرة  الفصول  هذه  تحاول 
الدائر حول  الجدل  العريب في  العالم  في  الشباب  الباحثين  إسهاًما من جيل 
الحديث  القضايا  هذه  من  القلب  في  ويقع  واإلقليمي.  الدويل  األمن  قضايا 
عن مستقبل الحرب واالستخبارات باعتبارهما النواة الصلبة لدراسات األمن 

وإدارة الصراع، أو بناء استراتيجيات األمن الوطنـي. 

تركز معظم الفصول على »التقنية« كنقطة انطالق مركزية لمحاولة فهم 
التحوالت الجارية في عالمي الحرب واالستخبارات. وعلى الرغم من اتساع 
نطاق الموضوعات التـي تناولتها الفصول، إال أنها تماست في التأكيد على 
ما  التكنولوجيا، وتحديد  تأثير  البشري« في تحديد مسار  »الدور  استمرارية 

ستؤول إليه حروب واستخبارات المستقبل. 

العناصر  أحد  و»اإلنساني«  »التكنولوجي«  بين  الدائم  الجدل  هذا 
األساسية في بحث تطور الشؤون اإلنسانية التـي تتراوح بين الحرب والسلم، 
واضح  أساس  على  الجدل  بهذا  والقيام  واالجتماع.  والسياسة  االقتصاد  في 
»الثورات«  عن  الحديث  يفرزها  التـي  المفرطة  التوقعات  لترشيد  ضروري 
الحياة  على  التقنية  أثر  بقوة  المطلق  باإليمان  دائًما  المشوبة  و»الطفرات« 

اإلنسانية، أو ما يعرف بالحتمية التكنولوجية. 

لذا، ناقشت بعض فصول الكتاب مصطلحات مثل »الثورة في الشؤون 
التقنية في  تأثير  لتبيان حدود  و»الثورة في عالم االستخبارات«،  العسكرية« 
وكذلك  االستخبارات،  يقوم عليه عمل  الذي  والمنطق  الحرب  طبيعة  تغيير 
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التحوالت التـي يفرزها اتجاه الدول للتوسع في تطبيقات الذكاء االصطناعي 
والبيانات الضخمة وغيرهما من تقنيات اتصالية واستشعارية في الصراعات 

الجارية في المنطقة وما وراءها. 

من جهة أخرى، تبرز »الحرب الهجينة« كتعبير عن »الفوضـى« كمفهوم 
تتمثل  كالوزفيتس.  األلماني  االستراتيجي  عرفها  كما  الحرب  في  مركزي 
تلك الفوضـى في حاالت الحرب الهجينة في تداخل الخطوط بين حاالت 
والمعارك  القتال  بعيًدا عن  »الصراع«  أدوات  تعدد  وبالتالي  السلم والحرب، 
واألخبار  السيبرانية  الهجمات  ليشمل  الحرب  نطاق  يتسع  وهنا  الحقيقية. 
الزائفة وحمالت التضليل وغيرها، وهو ما برعت فيه روسيا في مواجهتها مع 
في  واسع  نطاق  الهجينة عن  الحرب  تعبر  كذلك  في جهات عديدة.  الغرب 
عمليات مكافحة التمرد واإلرهاب، وهي وضعيات ال تجد القوات النظامية 
فيها نفسها أمام جيوش مماثلة، وهو مثاًل ما تقدمه الحالة األمريكية التـي 
وحققت  الباردة،  الحرب  انتهاء  منذ  المنطقة  في  واسعة  مواجهات  خاضت 

نتائج ال تتناسب مع القوة السياسية والعسكرية لواشنطن. 

الحديثة،  الحروب  الهزيمة واالنتصار« في  »أسباب  النقاش حول  ولعل 
وحدود قدرة القوة العسكرية على حسمها، يؤكد الطبيعة المركبة للصراعات. 
من هنا، كان من الضروري تسليط الضوء على االقتصاد السياسي للصراعات، 
والدور الذي تقوم به االستخبارات االقتصادية في التصدي للمخاطر األمنية 
السياسية  لتحقيق األهداف  أداة  أو كيف تكون  السواء،  واالقتصادية على 

للدولة من التدخل في الصراعات. 



كذلك، تلقي الفصول الضوء على صراعات الظالل بين القوى اإلقليمية 
المتصارعة على التأثير في الشرق األوسط، ويف أفريقيا التـي مازالت ترزح 
تسعى  أخرى  قوى  إليها  وتجتذب  القديمة،  االستعمارية  القوى  نفوذ  تحت 
العمليات  تعقد  أن  إال  السياسية.  قياداتها  في  والتحكم  مواردها  الستغالل 
االستخباراتية، وما يرتبط بها من مؤسسات أمنية تعمل في الداخل والخارج 
خلق مجتمًعا أمنّيًا يسود فيه الصراع بين األجهزة، وهو صراع دائًما ما يتجاوز 

حدودها الوطنية، وال سيما في الحالة األمريكية. 

نأمل من هذا الكتاب أن يساهم في تعميق الثقافة االستراتيجية العربية 
التـي أضحت في أمس حاجة إلى التعرف على اتجاهات الجدل العالمي، 
هذه  تمثل  وال  وغيره.  األمن  في  الجارية  التحوالت  حول  وغيره،  الغرب  في 
اإلسهامات البسيطة إال مقدمات ينبغي عليها بجهد منظم يجمع بين النظري 
الوطنية  المصالح  عن  ويدافع  نقدي  بموقف  التحلي  ضرورة  مع  والعملي، 
تسيطر على  التـي  الغربية  المقوالت  استعارة  فخ  في  الوقوع  دون  والقومية 

حقل العالقات الدولية ودراسات األمن. 

املقدمة
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 المحرر





القسم األول 

التقنية وتحوالت الحرب الحديثة 



)١(



ثورة ال تتحقق:

ما هي حدود قدرة التكنولوجيا على

تغيير طبيعة الحرب؟ 

)١(

التكنولوجيا وحدها«.  الحرب ستحدده  أن مستقبل  تصور سائد   »هناك 
أظهرت  حيث  الخليج  وحرب  الباردة،  الحرب  نهاية  مع  التصور  هذا  بدأ 
»الثورة  ويعبر مصطلح  الحربية.  التقنيات  في  نوعًيا  ا 

ً
تفوق الغربية  الجيوش 

في  التكنولوجيا  تحدثها  قد  التـي  التغيرات  عن  العسكرية«  الشؤون  في 
طبيعة الحرب، وتبالغ بعض االتجاهات للتأكيد على أن الذكاء االصطناعي 
والروبوتات وغيرها من تقنيات ستحل محل اإلنسان في إدارة الحرب. إال أن 
القراءة التاريخية لتطور الحرب توضح أنها شأن إنساني بامتياز، وأن التغيرات 
لعوامل  وقعت  المختلفة  الزمانية  الفترات  عبر  الحرب  أساليب  في  الحادثة 
دور  إال  فيها  للتقنيات  يكن  لم  مختلفة،  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية 
ضئيل. لذا، سيكون من الضروري النظر في التطورات الحالية بعين تاريخية 
أوسع ال تركز النظر على التقدم التكنولوجي السريع في السنوات الماضية 
بل في إطار التحوالت األعمق لظاهرة الحرب عبر قرون. على الرغم ما يبدو 
عليه هذا الجدل من طبيعة نظرية، إال أنه يحمل دالالت واسعة على اتخاذ 
القرارات السياسية المتعلقة بالتسليح والتدريب، ومناطق البحث والتطوير 

سواء في األطر العسكرية أو بين أروقة اتخاذ القرار السياسـي.





ثورة ال تتحقق:

ما هي حدود قدرة التكنولوجيا 

على تغيير طبيعة الحرب؟ 

الخيال  أدب  من  مستعارة  صور  الحرب  مستقبل  عن  الحديث  يغلب 
تماًما  تغيرت  الحرب وقد  تبدو  وفيها  الخيالية،  الدرامية  أو األعمال  العلمي 
عما نراه حاليًا من معارك داخل المدن، ويف الصحاري والجبال أو من راكمها. 
وفًقا لتلك التصورات المستقبلية، تبدو الحرب مثل ألعاب الفيديو، نبضات 
لألشعة  مضادة  ألياف  من  كاملة  دروع  للخصم؛  شامل  تدمير  إلكترونية؛ 
أو  الدفاع  عند  عادة  الجنود  يصيب  الذي  الهلع  أو  لأللم  انعدام  القاتلة؛ 
أن  بعد  الشاشات،  تلك  خلف  البشري  العنصر  يتالشـى  ما  وغالبًا  الهجوم. 
نجح في توظيف الروبوتات واآلليات المسيرة عن بعد، أو بعد أن قضت عليه 

تلك اآلالت. 

محمد العربي
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الصور  هواة  من  أو  العسكريين  المحللين  من  سواء  الكثيرون   يتصور 
الوتيرة  االعتبار  في  باألخذ  حتمي  مصير  هذا  أن  الشعبية  المستقبلية 
حديثًا  المبتكرة  التقنيات  قدرات  بها  تتضاعف  التـي  السريعة 
الضخمة  البيانات  وتحليل  االصطناعي  الذكاء  مجاالت  في  خاصة 
وغيرها.  واالستشعارات،  واالتصاالت،  الذاتية(،  )الحركة  واألتمتة 
سيكون  التحول  هذا  أن  االتجاه  هذا  أصحاب  العسكريون   يرى 
 »Revolution in Military Affairs (RMA( العسكرية  الشؤون  في  »ثورة 
ال تقل في خطورتها على موازين القوى ومستقبل الصراعات البشرية عما 

أحدثته الثورة الصناعية من تحوالت امتدت لعقود. 

بيد أن هذه الثورة لم تقع بعد ، على الرغم من أن التبشير بها امتد لعقود. 
هكذا يرى المشككون في قدرة التكنولوجيا على إحداث ثورة أو ضمانها ألداء 
أكثر فاعلية في المعارك، أو لالنتصار النهائي في الحرب. بالنسبة لهذا االتجاه، 
التـي  المركبة  العوامل  من  العديد  يتضمن  عنيف  بشري  كنشاط  فالحرب، 
التكنولوجيا سوى عامل واحد  السياسـي واالقتصادي، وليست  بين   تتراوح 
التطورات  في  النظر  الضروري  من  لذا، سيكون  البشري.  العنف   في ظاهرة 
السريع  التكنولوجي  التقدم  النظر على  تاريخية أوسع ال تركز   الحالية بعين 
عبر  الحرب  لظاهرة  األعمق  التحوالت  إطار  في  بل  الماضية  السنوات  في 
قرون. على الرغم ما يبدو عليه هذا الجدل من طبيعة نظرية، إال أنه يحمل 
 دالالت واسعة على اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بالتسليح والتدريب، 
اتخاذ  أروقة  بين  أو  العسكرية  األطر  في  سواء  والتطوير  البحث   ومناطق 

القرار السياسـي. 
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تصورات  بناء  في  أساسّيًا  عاماًل  الحروب  أدوات  في  التغير  كانت 
وتدريجّيًا  بطيئًا  كان  التغير  هذا  أن  إال  الحرب،  عن  البشرية  المجتمعات 
نتائج.  من  الجديدة  األدوات  تجلبه  قد  الذي  ما  الكثيرون  يلحظ  لم  بحيث 
وبالكاد يتحدث االستراتيجيون القدامى مثل ُصن تزو أو اإلمبراطور موريس 
في  فوارق  من  تحدثه  وما  الجديدة  األسلحة  عن  ميكافيللي  أو  البيزنطي 
للتخطيط  باألساس  قرينًا  االنتصار  كان  لهؤالء،  بالنسبة  الخصوم.  قوة 
وللجنود  الكالسيكي(  المفهوم  في  العسكرية  )القيادة  واالستراتيجية 
 واألمراء. ومع ذلك، كان لرماح الهوبليت اإلسبرطية وأقواس برابرة السهوب 
األورو-آسيوية وللمدافع نتائج حاسمة في معارك كثيرة، وإن لم تغير من طرق 
الحرب من كر وفر وحصار، واستغرق األمور قرونًا حتـى يقر نابليون بأن اهلل 

مع المدافع األقوى. 

الممول  إلى  الحروب  لتكنولوجيا  الثوري  التأثير  عن  حديث  أول  يعود 
القرن  أوائل  في  أوروبا  قراءة  األوسع  الدراسة  صاحب  بلوخ  يان  البولندي 
العشرين عن »مستقبل الحرب وعواقبها االقتصادية« في 1899. شرح بلوخ 
والمدفعية  والميكانيكية  الدخان  عديمة  البنادق  مثل  تقنيات  ستغير  كيف 
والعملياتية  التكتيكية  األبعاد  عسكرية  تقنيات  من  وغيرها  السريعة 
السريعة  الهجمات  عهد  بنهاية  وتنبأ  الصناعية.  للحرب  واالستراتيجية 
إلى  ستتحول  الكبرى  الدول  بين  فالحرب  الفرسان،  سالح  بها  يقوم  التـي 
أنه  إال  التغيرات،  بهذه  يتعلق  فيما  دقيقة  بلوخ  نبوءة  كانت  »تخندق.«  حالة 

القسم األول »اتلقنية وحتوالت احلرب احلديثة«
ثورة ال تتحقق: ما يه حدود قدرة اتلكنولوجيا ىلع تغيري طبيعة احلرب؟
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الفتاكة  األسلحة  نتيجة  للحرب  البشرية  الكلفة  بأن  توقعه  في   كان مخطئًا 
األوىل  العالمية  الحرب  في  حدث  كما  الحروب.  خوض  من  الدول  ستمنع 

 .)1918-1914(

في  النووية  األسلحة  أحدثته  الذي  الهائل  االنقالب  من  الرغم  وعلى 
يروا  لم  العسكريين  أن  إال  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  الدويل  النظام  بنية 
في وجودها ثورة عسكرية في حد ذاتها، إذ ظلت »أسلحة استراتيجية« للردع 
وليست لالستخدام في ميدان الحروب. إال أن المارشال نيكوالي أوغاركوف 
رئيس هيئة األراكن السوفيياتية )1977-1984( قد الحظ بروز أنظمة هجومية 
النووية.  األسلحة  كفاءة  من  يقارب  بما  التدمير  على  قادرة  نووية   غير 
أطلق العسكريون السوفييات على هذه النظم »مركب االستطالع والهجوم« 

وتصوروا أنه قادر على »تثوير« طرق الحرب الحديثة. 

عاد هذا المفهوم إلى الواجهة في أعقاب الحرب الباردة وحرب الخليج 
تجلبها  قد  التـي  المذهلة  النتائج  للعيان  بدا  اتضحت  1991،حيث  الثانية 
التقييم  التكنولوجية للجيوش الحديثة. اتضح هذا في تقرير مكتب  الفجوة 
األمريكية  العمليات  بين  قارن  الذي  األمريكية  الدفاع  لوزارة   التابع 
البريطانيين للدبابات للمرة األوىل في معركة كامبريه  العراق باستخدام  في 
في 1917. سيطر على المنظرون العسكريون األمريكيون في التسعينيات، 
بالدهم  وأن  بالفعل  تحققت  قد  التكنولوجية  العسكرية-  الثورة  بأن  اعتقاد 
لآلمال  مخيبًا  جاء  الثورة  لهذه  األول  االختبار  أن  إال  نتائجها.  جنت   قد 
مع خوض واشنطن للحرب على اإلرهاب في أفغانستان والعراق على التوالي؛ 
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ومليشيات  نظامية  قوات  بين  متماثل  غير  قتال  إلى  الحربان  تطورت  حيث 
في بيئة معادية. كما أن انخفاض موازنة الدفاع بعد 2011، جعل المخططون 
العسكريون في واشنطن يخفضون من سقف توقعاتهم من الثورة العسكرية 

التـي انحسرت. 

مالمح »اثلورة« احلايلة يف الشؤون العسكرية

في كتابه عن »مستقبل الحرب« الصادر في 2017، يلخص عميد الدراسات 
في  الحالية  »الثورة  مقوالت  فريدمان  لورانس  بريطانيا  في  االستراتيجية 
الشؤون العسكرية« بالقول إنها نتاج »أنظمة لجمع ودمج ومعالجة المعلومات 
وتطبيقها على استخدام القوة العسكرية. ويعنـي استخدام القوة من خالل 
في  زال  ما  الذي  العدو  شل  على  التركيز  سيعنـي  التقنية  الثورة  تطبيقات 
حالة ارتباك، بسبب التفاوت المفترض في المعلومات التـي يمتلكها ويقدر 
على استخدامها عسكرّيًا. وبالتالي، سيبقى التدخل الفعلي للقوات والجنود 
السكان  بأمن  المساس  عدم  عن  فضاًل  نطاق،  أقل  في  والخسائر  محدوًدا، 
 Battlefield قتالية  المعارك في ميادين  تدار  لن  الثورة[،  ]مع هذه   المدنيين. 
حيث   ،Multi-dimensional Battlespace األبعاد  متعددة  ساحات  في  بل 
إنجاز  ويصبح  الحقيقي،  الوقت  في  القتالية  البيئة  حول  البيانات   تعالج 

المهام أقرب إلى الكمال.« 

أصبحت هذه الصورة أكثر إلحاًحا في دوائر التخطيط العسكري الغريب 
مع اتجاه القوى الدولية المنافسة خاصة الصين في االستثمار بقوة في تقنيات 
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الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة وبناء تطبيقات عسكرية أصبحت تهدد 
باندالع سباق جديد للتسلح غير النووي. دفع هذا البعض إلى التأكيد إلى أن 
الذكاء االصطناعي سيحدد مستقبل الحرب، أو أن النظم القتالية المعتمدة 
الحديث  يستند  المستقبل.  في  مكان  لها  لن يكون  البشري  العنصر  على 
التقنيات  أن  تفترض  التـي  التكنولوجية  بالحتمية  االعتقاد  الثورة  تلك  عن 
هي المحرك األساسـي للتطور البشري، سواء في الشؤون المدنية والعسكرية. 
التقنية  الشرائح  وتعقد  بزيادة سرعة  القائل  قانون مور  االعتقاد  ويحدو هذا 
مع رخصها، وهو ما يعنـي قلة تكاليف التوسع في استخدامها من قبل كافة 
القوى الدولية، باإلضافة تطور نظم الدفع وزيادة معدل الدقة )ما بين القنابل 

المحولة على صواريخ كروز أو تلك المحمولة على الطائرات المسيرة(. 

وبشكل عام يرى المتفائلون بالثورة التكنولوجية- العسكرية أنها حاليًا 
تتشكل من خالل تيارات تقنية هي: 

القادرة  والخوارزميات  الرياضية  النماذج  وهي  االصطناعي:  الذكاء   -
على معالجة بيانات البيئة العسكرية بسرعات فائقة. وكما في ألعاب 
تضع  أن  العسكرية  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تستطيع  الفيديو، 
سيناريوهات غير نهائية لتحرك الخصوم، ومن ثم قرارات الهجوم أو 

الدفاع؛     

البيانات الضخمة: ومع اتساع نماذج تحليلها، أصبح كل شيء مكشوفًا   -
أمًرا صعبًا مع تطور شبكات االتصال  ومتعقبًا، والتخفي واالختراق 
الشخصي واألقمار الصناعية الرخيصة، تستخدمها الشراكت، واتساع 
نطاق ما يغطيه إنترنت األشياء، وتضاعف البيانات المستخدمة عبر 
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اإلنترنت ثالثة أضعاف بين 2016- 2021(، وهو ما يجعل العام جهاز 
استشعار واحد؛ 

الطائرات  توظيف  في  اتساًعا  الحالية  الصراعات  تشهد  الروبوتات:   -
المعلومات  لجمع  أو  والرصد،  لالستطالع  الموظفة  سواء  المسيرة، 
وتذهب  بها.  أضرار  إللحاق  ربما  أو  المعادية،  األهداف  تحرك  عن 
التصورات المستقبلية عن إمكانية توظيف جنود آليين أو مساعدين 

لألفراد، أو آليات تحركها روبوتات؛     

الوقت  في  العمليات  تدار  حيث  االتصاالت:  وتعقد  واتساع  سرعة   -
والمناطق  الجبال  في  الوحدات  بين  التواصل  ويصبح  الحقيقي، 

المعزولة واإلدارة المركزية في العواصم أكثر يسًرا ووضوًحا؛  

الطباعة  تقنيات  استخدام  في  االتساع  مع  الحيوية:  التكنولوجيا   -
وتقليل  المستلزمات  إنتاج  السهل  من  سيصبح   3-D األبعاد  ثالثية 
خطوط النقل واإلمداد بالطعام والوقود. وقد تغير الحرب في الفضاء 
من كل ما هو معروف عن آليات الحركة والنقل والتموين واإلمداد 

المعروفة على األرض.

تخاطب حساسية  الحرب  »المثالية« من  الصورة  أن هذه  فريدمان  يرى 
الحد من  البشرية حيث تستهدف  الغربية تجاه وقوع الخسائر  المجتمعات 
 أثر األلم والمعاناة النفسية واالجتماعية التـي تسببها المواجهات العسكرية؛ 
حدها  في  العسكريين  أو  المدنيين  من  سواء  الضحايا  أرقام  تصبح  وحيث 
الغرب  شهدها  التـي  الكبرى  الحروب  مواجهات  من  العكس  على  األدنى، 
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ثورات عسكرية غري تكنولوجية

المؤرخ  يبرز   ،2007 اإلنسانية«،  الحضارة  في  »الحرب  عن  كتابه  في 
العسكري اإلسرائيلي عازار غات التاريخ الطويل للحرب كفعل إنساني تمتد 
جذوره إلى المجتمعات ما قبل الزراعية؛ حيث تصارعت التجمعات البشرية 
أدوات  في  واسع  تغير  دون  السنين  آالف  عبر  المختلفة  وأنماطها  بأشكالها 
الحرب. ويالحظ غات أن التطور الهائل في التقنيات العسكرية مع مجيء 
الذي  الثالوث  باعتبارها  الحرب  طبيعة  من  يغير  لم  الصناعية  المجتمعات 
عبر عنه كالوزفيتس عندما تحدث عن كونها »كراهية متأصلة وعدم يقين 

وامتداًدا للسياسة«. 

دفعت هذه القراءة للتاريخ البشري المتشككين في الثورات التكنولوجية 
إلى القول إن الحرب ال تتغير في طبيعتها بل في خصائصها العامة. وحتى هذه 
الخصائص العامة ال تحددها التكنولوجيا وحدها. وإذا ما حاولنا قراءة تطور 
الحديثة  العصور  مع  أي  الماضية،  الخمس  القرون  في  الفترة  في  الحروب 

وبداية االستعمار الغريب، فيمكننا رصد خمس ثورات عسكرية: 

بعد الثورة الصناعية. كذلك، تبشر هذه الصورة، أو ربما تفترض دون وعي أن 
حروب المستقبل لن تقع إال بين دول لديها القدرة على التوظيف النظامي 
لتلك اإلمكانيات التكنولوجية، وهو ما يجعل الحرب أمًرا يخضع لحسابات 
مع  المتماثلة  غير  الحروب  تسم  التـي  الفوضـى  من  بداًل  ودقيقة  متوقعة 

التنظيمات من غير الدول. 
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فعلّيًا  أسست  التـي  وهي  القومية:  الدولة  اختراع  مع  األوىل  الثورة  أ- 
على  االعتماد  من  بداًل  المواطنين  من  نظامة  قوات  لوجود  وقانونيًا 
خالل  من  األرض  أقنان  تجنيد  أو  الموسمين  والجنود  المرتزقة 
االعتماد  أو  األوروبية،  الوسطى  القرون  في  سائًدا  كان  كما  الفرسان 
وقد  العثماني.  العالم  في  وجد  كما  األجانب  من  المقاتلة  القوات  على 
باعتبارها  الحديثة  الدولة  تكوين  أساس  لتصبح  القوات  هذه  تطورت 
لفرض  الشرعي  العنف  ممارسة  يحتكر  الذي  االجتماعي   الكيان 

النظام وحماية الحدود. 

الثورة الثانية مع اندالدع الثورة الفرنسية وما قدمته من سياسات جماهيرية  ب- 
وأصبح بإمكان الدولة أن تنظم قواتها وجيوشها على أساس قومي وجماهيري 
 أوسع، وربما أيًضا منحت الجيوش شعوًرا بوجود غايات سياسية أيديولوجية 
أوسع للقتال؛ حيث برزت الشعارات والعقائد القتالية كتكوين أساسـي 

للجيش الحديث  

التاسع  القرن  في  الصناعية  الثورة  عن  نتجت  التـي  الثالثة  الثورة  ج- 
عشر، والتـي سمحت لجيوش هذه الدول ببناء خطوط إمداد لوجستية 
صبحت 

ً
للجيوش التـي أصبحت تتألف من ماليين الجنود والضباط. وأ

طرق النقل والتموين، كما حدث في مرحلة بناء القوة البروسية في القرن 
التاسع عشر، عنصًرا رئيًسا في تشكيل البيروقراطية العسكرية وإدارة 

العمليات. 

العالمية  المراحل األخيرة من الحرب  التـي حصلت في  الرابعة  الثورة  د- 
األوىل والتـي مكنت الجيوش من تطوير نظام الوحدات الصغيرة متعددة 
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وتقليل  الصمود  القوات على  قدرة  لتعزيز  وذلك  والمناورات؛  األسلحة 
قدرة القوات المعادية على االستهداف والقتل؛  

جعلت  التـي  النووية،  األسلحة  أحدثتها  التـي  هي  الخامسة  الثورة  ه- 
التوازنات  نطاق  في  تدور  العظمى  القوى  بين  خاصة  الحروب 
في  فقط  يجدي  لن  األسلحة  استخدام  أن  اتضح  حيث  االستراتيجية؛ 

كسر إرادة العدو بل أيًضا إلى تدميره أو تدمير الجميع.  

في هذه الثورات، لم يكن لتقنيات السالح في إحداث طفرة سوى في 
العسكرية  الثورات  وقعت  البشري،  التاريخ  أغلب  في  أما  األخيرة.  الحالة 
ومسار  بطبيعة  مرتبطة  وأخرى  وأيديولوجية  واقتصادية  سياسية  ألسباب 

الحروب، وليس بأدواتها. 
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عقبات حقيقية أمام اثلورة اتلكنولوجية احلايلة

لم  ما  وهذا  رأسها،  األمور على  انقالب  إلى  في عمومها  »الثورة«  تشير 
أو العسكرية حتى اآلن على األقل. ويرى  المدنية  التكنولوجيا، سواء  تثبته 
المشككون أنه ال يوجد دليل نظري أو إمبريقي يؤكد وقع مثل هذا االنقالب، 
أما ما تشهده الجيوش الحديثة في الغرب وغيره هو »تحسينات« على تقنيات 
مستخدمة بالفعل. األهم من هذا أن الخبرة التاريخية تؤكد أن التكنولوجيا 
العصور  ففي  العمليات.  إدارة  من  عززت  وإن  العسكري،  التفوق  تضمن  ال 
الكالسيكية، استطاعت نار الروم اإلغريقية أن تصد بعض هجمات »البرابرة« 
تغلب  الوسطى، كانت  العصور  إيقاف زحفهم. ويف  تستطع  لم  أنها  إال  لحين، 
والعراق  وفارس  الصين  في  الكبرى  المدن  تحصينات  على  السهوب  فرسان 
وشرق أوروبا. ويف العصر الحديث، قليل ما غلبت القوات األكثر تطوًرا تلك 
األقل تطوًرا، ألسباب معقدة. ووفًقا لدراسة ستيفن بيدل عن »القوة العسكرية: 
و1992،   1956 عامي  فبين  الحديثة«،  الحرب  في  والهزيمة  االنتصار  تفسير 
اندلعت 16 حرًبا، لم تنتصر األمم المتقدمة تكنولوجّيًا في غير ثمانية فقط. 

العائق  المتماثلة، تبقى حرب المدن الحديثة  ومع اتساع الحروب غير 
الكبير  التطور  من  الرغم  فعلى  التقنية«.  »الثورة  نموذج  تحقيق  أمام  األكبر 
على  قادرة  المدن  زالت  ما  المعلومات،  واستخدام  معالجة  في  وقع  الذي 
البيانات؛  ومعالجة  تحليل  على  فقط  المعتمد  العسكري  التخطيط  تضليل 
والطبوغرافية  المتداخلة  الطرق  وشبكات  المعقدة  الشوارع  تحرم  حيث 
األمور  رؤية  من  البعيدة  المغلقة  الغرف  في  المعارك  مديري  السكانية 
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يراجع  أن  القارئ  على  وليس  الرقمية.  والخرائط  األرقام  خالل  من  أفضل 
النتائج الكارثية التـي أفضت إليها محاوالت السيطرة على مدن مثل هوي 
الجيش  أو  بيروت  الجيش اإلسرائيلي القتحام  أو محاولة  فييتنام  في حرب 
 الروسي السيطرة على غروزين، كي يدرك مدى عجز التكنولوجيا عن تحقيق 
األسود  الصقر  »سقوط  لفيلم  الدقيقة  بالمشاهدة  يكتفي  قد  أفضل.  نتائج 
Black Hawk Down« لريدلي سكوت عن مذبحة الجنود األمريكيين في 

التـي انتصرت لتوها في الحرب  التي أهانت األمة  مقديشيو. تلك المذبحة 
سمح  إذا   ،1996 في  سكاليز  روبرت  الجنرال  أكد  الحادثة  هذه  بعد  الباردة. 
األمريكيون ألنفسهم باالنخراط في حرب المدن، سيكون عليهم االستعداد 

التضحية بكل المزايا العسكرية. 

الحالية  فالتقنيات  نفسها.  التكنولوجية  المزايا  تنفي  ما  غالبًا  كذلك، 
ستستدعي  )أ(  الدولة  قبل  من  الحرب  طبيعة  من  ستغير  أنها  يزعم  التـي 
مضادة  وأدوات  تقنيات  بتطوير  الخصم  )ب(  الدولة  تقوم  أن  بالضرورة 
التقنيات  وكفاءة  فاعلية  يهدد  ما  وهو  العسكري،  التوازن  لحفظ  مغايرة  أو 
القتالية الجديدة، وإن كان يشير إلى استمرار الجيوش في »البحث والتطوير« 
سواء للحفاظ على حد التفوق لديها أو التغلب عليه لمنع الهزيمة أو التراجع 
في ترتيب القوى العسكرية. على سبيل المثال، مع دخول الغواصات للحرب، 
الدبابات،  استخدام  بعيدة، ومع  أعماق  تزرع على  التـي  األلغام  تم اختراع 
نشأت  الطيران،  سالح  ظهور  ومع  للدبابات؛  المضادة  الصواريخ  جاءت 
أسلحة الدفاع الجوي المشكلة من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات. 
ومع التوسع في استخدام الطائرات المسيرة من قبل كافة القوى العسكرية 
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في  األجواء  بسيطرتها على  يهدد  نحو  والصغيرة( على  والمتوسطة  )الكبرى 
أية معارك قادمة، قامت القوات األمريكية بتطوير نظام THOR القادر على 
رصد وإحباط أسراب الطائرات المسيرة. وبافتراض صدق قانون مور، فتطبيق 
التقنيات الرقمية عسكرّيًا سيستدعي من الجميع تطوير تقنيات مضادة تجعل 

الجميع على صعيد واحد. 

ال يعنـي هذا أن التكنولوجيا غير ضرورية لتحسين الكفاءة العسكرية، 
بل هي ضرورة للجيوش النظامية لكيال تتخلف في سباق القوة. إال أن مجرد 
أو  العسكري  األداء  المعركة ال يضمن كفاءة  ميدان  في  وتوظيفها  امتالكها 
االنتصار. فوجود االستراتيجية القادرة على تحديد أهداف سياسية واضحة 
من استخدام القوة هو العامل األهم في تحقيق هذه الكفاءة، وهي ما يجعل 
الدفاعية  النظم  تحديد  على  قادرين  العسكريين  والمخططين  السياسيين 
الرقمية أو غيرها األنسب في كل سياق، فضاًل عن نظم التدريب ورفع كفاءة 
شأنًا  ستبقى  كانت،  كما  فالحرب،  المستويات؛  كافة  على  البشري  العنصر 

بشرّيًا. أو لو استعرنا مقولة نيتشه »إنساني، مغرًق في اإلنسانية«.
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حاضًرا  فاعالً  األمنية  األزمات  باتت   ،2001 سبتمبر  أحداث   منذ 
جدول  في  وبقوة  حاضًرا  األمن  مصطلح  بات  كما  الدويل؛  النظام  بنية   في 
واتساع  التهديد  مصادر  تنوع  بسبب  وذلك  والمنظمات،  الحكومات  أعمال 
الشبكات  أفراد  مع  والتواصل  األسلحة  على  الحصول  وسهولة  نطاقاتها 
اإلرهابية حول العالم دون عائق. وبالتوازي عملت الدول بدورها على تطوير 
أدواتها وامكانياتها األمنية. وبهذا، لم يعد هناك حد أمام استخدام أي رد فعل 
لدرأ تهديد قائم، من أجل حماية األمن القومي والسلم الدويل. وبمعنى أخر 
الفاعلين من  أم  الدول  اآلخر،  يفوز على  إثبات من  هناك صراع على   بات 
إدارة  إلى اضطراب سلسلة  بأنها أحداث مفاجئة تؤدي  الدول. وتعرف  غير 
مع  التعامل  وينقسم  خاًصا.  تعامالً  وتستدعي  المعتادة،  العامة  الشؤون 
واستباقها،  باألزمات  التنبؤ  محاوالت  هو  األول  مستويين،  إلى  األزمات 
والثاني هو معالجة األزمات. ومع تكرار األزمات، الناتجة عن تعقد وتركيب 
برامج  إيجاد  الضروري  من  أصبح  وخارجًيا،  داخلًيا  الحديثة  الدولة  شؤون 
بها والتعامل معها. لقد أصبحت األزمات  لمراقبة األزمات والتنبؤ  وهيئات 
بالنسبة للدولة الحديثة حرًبا بأساليب وأدوات أخرى، وال تحتل فيها القوة 

األمنية إال أقل القليل.
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أن  عليه  واكن  طويلة،  قرون  منذ  اإلنسان  مسيرة  األزمات)1(  رافقت 
يتعامل معها، يكتشفها، فيديرها، ويقوم بوضع الحلول. وبمرور الزمن حدث 
تطور في مستوى حدة األزمة، وحدث تطور بالتبعية في أنماط حياة اإلنسان 
واألدوات التي يستخدمها، سواء على مستوى التطور التكنولوجي، أو التوسع 
هذا  وينطبق  األفكار،  بين  ما  الدائم  االنتقال  أو  الدول،  إلحدى  الجغرافي 
على تلك األزمة التي يواجهها اإلنسان كفرد، أو تلك التي يواجهها النظام 

السياسي ممثاًل في الدولة.

أنه ال يصح وصفها  ينتج عنها دمار شديد إال  الكارثة  الكارثة واألزمة، فرغم أن  tهناك خلط بين مفهوم   )1(
باألزمة، حيث األزمة هي نتاج الكارثة، وبمعنى أخر فإن الكارثة تكون سبب لألزمة، وال تكون هي 

بحد ذاتها األزمة.

أحمد الباز
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اإلنسان  محاوالت  من  واحدة  كانت  التاريخ  فجر  منذ  الهجرة  فحركة 
مع  سواء  مناخية  أزمة  مواجهة  أو  الكأل  ُشح  مثل  كارثية  أزمة  إدارة  بشأن 
اشتداد تجمد مناطق االستيطان أو تعرضها لحرارة زائدة. فمن ضمن البيانات 
تم  عشر  الثامن  القرن  نهاية  النابليوين  اإلحصاء  في  تسجيلها  تم   التـي 
المناطق  نحو  بالموارد  حظاً  األقل  المناطق  من  دوري  انتقال  حركة  تسجيل 
الغنية نحو مناطق الحوض الكبير لبحر الشمال وساحل كاتالونيا وبروفينسا 
الثالثين  حرب  بسبب  النزوح  حركة  الى  باإلضافة  إيطاليا،  شمال  وأرياف 
عن  والبحث  الحرب  اشتعال  بسبب  القائمة  األزمة  السكان  ليتفادى   عاما 
الغذاء  تستهلك  المؤقتة  إقامتها  في  كانت  الجيوش  ألن  أخرى   موارد 

وتدمر الحصاد.

ومنذ مطلع القرن العشرين، بات مصطلح »األزمة« شائع االستخدام في 
حقل العالقات الدولية لإلشارة إلى تهديد حدث أو تهديد قائم، ومثال ذلك 
استخدام المصطلح في كل من: أزمة خليج الخنازير 1962، األزمة االقتصادية 
1929، أزمة الحرب الباردة، األزمة الكورية 1950-1953، أزمة غزو الكويت، 
أزمة السويس 1956، األزمة األوكرانية(. ونظراً لتزايد األزمات، وبالتالي تزايد 
االهتمام بها، فإن وزير الدفاع األمريكي روبرت ماكنمارا وصف هذا األمر 
قائاًل: »لن يدور الحديث بعد األن عن اإلدارة االستراتيجية، وإنما ينبغي أن 

نتحدث عن إدارة األزمات«.

بناًء عليه، فقد ظهرت مدرسة واقعية تتناول العوامل المؤثرة في كيفية 
تحرك الدول ودوافعها. وترى هذه المدرسة أن الدول إنما تسعى لتعظيم »نطاق 
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الدراسات  حقل  في  التوسع  اتجاه  في  دفع  ما  قوتها«،  »نطاق  وليس  أمنها« 
األمنية، وجعل إدارة األزمة األمنية مجال اهتمام رئيسي.

وتركز الدراسات األمنية كثيًرا على الفارق ما بين مسببات األزمة األمنية 
في دول العالم الثالث وبين نظيراتها في باقي أنحاء العالم األكثر استقراًرا. 
فاألمن ضمن سياق العالم الثالث ال يعود دائًما إلى مسببات عسكرية؛ بقدر ما 
يكون بسبب هشاشة النظام االجتماعي واالقتصادي والتدهور اإليكولوجي 
والتشرذم اإلثني. لذا، فمفهوم األمن في الدول النامية ال يمكن فصله عن 
التهديدات غير العسكرية؛ أو ما يعرف بنموذج مالتوس الذي يتناول العالقة 
البيئي وبين األزمات  البيئية واالجهاد  والموارد  السكاني  والنمو  الغذاء  بين 

األمنية واالنقسامات العرقية والسياسية.

حاضًرا  فاعاًل  األمنية  األزمات  باتت   ،2001 سبتمبر  أحداث   ومنذ 
جدول  في  وبقوة  حاضًرا  األمن  مصطلح  بات  كما  الدويل؛  النظام  بنية  في 
واتساع  التهديد  مصادر  تنوع  بسبب  وذلك  والمنظمات،  الحكومات  أعمال 
الشبكات  أفراد  مع  والتواصل  األسلحة  على  الحصول  وسهولة  نطاقاتها 
اإلرهابية حول العالم دون عائق. وبالتوازي عملت الدول بدورها على تطوير 
أدواتها وامكانياتها األمنية. وبهذا، لم يعد هناك حد أمام استخدام أي رد فعل 
 لدرأ تهديد قائم، من أجل حماية األمن القومي والسلم الدويل. وبمعنى أخر 
الفاعلين  أم  الدول  اآلخر،  على  يفوز  من  إثبات  على  صراع  هناك   بات 

من غير الدول.
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الصفة  أن  إال  »عسكرية«.  صفة  عن  مفصولة  ليست  األمنية  واألزمة 
التهديد  يعد  لم  بدأت في االضمحالل؛ حيث  قد  األمنية  العسكرية لألزمة 
عسكرّيًا فقط أو يمكن التعامل معه بوسائل عسكرية وفقط. كذلك، بات 
االنتشار  احتواء  الممكن  فمن  األدوات.  من  مزيج  عبر  الرد  الضروري  من 
طريق  عن  مهاجمته  يمكن  كما  مثاًل،  التصدير  ضوابط  طريق  عن  النووي 
بعض الضغوط السياسية واالقتصادية. ويتطلب التعامل مع أزمة أمنية ناتجة 
والقضائية  والشرطية  االستخباراتية  الوسائل  من  مزيًجا  إرهابية  أعمال  عن 
والفكرية. لذا يجب أن يتم الوضع في االعتبار أن إدارة األزمة األمنية لم تعد 
العديد من  باتت منفتحة على  ما  بقدر  أسلوب واحد؛  أو  أداة واحدة  أسيرة 

الخيارات واألساليب واألدوات.

تعريف األزمة، واألزمة األمنية

مستويات  أعلى  في  مفاجئ  تهديد  وقوع  بأنها  األزمة  تعريف  يمكن 
عنها  وينجم  للنظام،  الُمعتادة  االستقرار  حالة  على  سلباً  يؤثر  بما  الخطورة، 
خسائر في األرواح والممتلكات، متبوعة بحالة من الفوضى التي يكون من 
الصعب السيطرة عليها بالوسائل التقليدية، نظراً لتوافر عوامل: ضيق الوقت، 
المفاجأة، شح اإلمكانيات وضآلة المعلومات المتوافرة عند اندالع األزمة. 

هذا الوضع يستدعي اتخاذ قرارات مصيرية في أسرع وقت ممكن.

العام، حيث يمكن  التعريف  تبتعد األزمة األمنية كثيراً عن هذا  وال 
من  ليس  أنه  إال  أوالً،  األمن  منظومة  يهدد  مفاجئ،  »حدث  بأنها  وصفها 
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الفراشة«)2( بمعنى  أثر  هي  األزمة  لهذه  العامة  السمة  تكون  أن  المستبعد 
المؤسسات  من  العديد  نحو  أثرها  وينتقل  األمنية  المنظومة  بتهديد  تبدأ  أن 

األخرى داخل بنية النظام.

الوقت،  وضيق  المفاجأة،  وهي  خصائص،  عدة  األمنية  األزمة  في  وتتوافر 
ويكون  االنتشار.  وسرعة  والغموض،  والتوسع،  والتداخل،  المعلومات،  وشح 
لحين  أواًل،  العليا  األمن  سلطات  هو  األزمات  من  النوع  هذا  بإدارة  المعني 
أجهزة  استدعاء  ثم  ومن  التعامل  مقترحات  ووضع  التهديد  مصدر  تحديد 
التجارة  برجي  على  الهجوم  ذلك  ومثال  المساندة.  لتقديم  الدولة  من   أخرى 
الهجوم  هذا  في  توافر  حيث  9/11؛  أحداث  في  المتحدة،  الواليات   في 
كل خصائص األزمة بما في ذلك المفاجأة، ضيق الوقت، شح المعلومات والغموض.

ولألزمة بشكل عام متسلسلة نشأة، تبدأ بالمرحلة األوىل، وهي اندالع 
األزمة وهي المرحلة التي تأتي فيها األزمة في توقيت غير متوقع، ومن مكان 
غير متوقع، وبشكل غير متوقع، لتصبح أكثر إبهاًما. ثم تمر بالمرحلة الثانية 
وهي بدء نمو األزمة ومن ثم استفحالها تدريجّيًا؛ حيث تتمدد على السطح في 
ظل وجود فوضى عارمة في معاقل صناعة القرار بسبب الضغوطات المصاحبة 
فاالحتواء،  للكبح؛  الالزمة  القدرات  توافر  تستدعي  التي  المرحلة  لهذه 
فالتحييد وصواًل للمرحلة األخيرة وهي بدء انحسار األزمة ومن ثم تالشيها. 
فمهما استمرت األزمة لن تكون قوة استمرارها بنفس قوة الدفع في لحظاتها 

تأثير الفراشة، هو مصطلح يتم استخدامه في العديد من حقول العلوم اإلنسانية والتطبيقية لوصف أن حدثاُ أولّيًا   )2( 
قد يقع إال أنه يكون متبوعاً بالعديد التأثيرات والتطورات التي تتميز بأنها تكون عادة أكبر من حجم 

الحدث األوىل.
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األوىل؛ حيث تبدأ في االنحسار التدريجي بشرط توافر األدوات والكفاءات 
الالزمة عند مناقشة سبل إدارة األزمة ومن ثم القضاء عليها.

خصائص األزمة األمنية

1-  ذات صفة جاذبة

فقد يقوم ذئب منفرد بعملية إرهابية في إحدى ضواحي باريس، فيتسبب 
ذلك في جذب ذئب منفرد بأمستردام لتكرار نفس األمر خصوًصا إذا نجحت 

عملية باريس.

2-  أهدافها غري مبارشة 

تندلع أزمة أمنية نتيجة اغتيال أحد القضاة، إال أن الهدف ربما يكون 
توجيه ضربة أمنية بشكل غير مباشر للنظام السياسي ككل، أو توجيه إنذار 
لكافة القضاة اآلخرين بأن حيواتهم ُمهددة إذا ما قاموا بالحكم ضد مجموعة 
من اإلرهابيين الموجودين قيد المحاكمة. أو استهداف عدة مصافي نفط من 
أجل إيقاف خط اإلنتاج بما يصيب اإلنتاج النفطي للدولة بشلل، وهو ما قد 
تم بالفعل سابًقا عندما تم استهداف أنابيب نفط بالُخبر وأرامكو السعودية، 
وعندما استهدفت إيران مصافي النفط الكويتية إبان الحرب العراقية اإليرانية.

3-  االنتشار واتلخريب

من أهم سمات األزمة األمنية أنها سريعة االنتشار؛ ألن المسؤولين عن 
اندالعها ال يؤمنون عادة بأية قيم، ما يدفعهم للقيام بكل ما من شأنه تعميق 
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يملكون  ال  ألنهم  أو  المواطنين؛  قتل  أو  العامة  المنشآت  حرق  مثل  األزمة 
أدوات أخرى تمكنهم من السيطرة على زمام األمور سوى الدفع باألزمة نحو 
واحتواء  السيطرة  قدرة على  أية  المعنية  السلطات  تفقد  وبهذا،  االستفحال؛ 
االستراتيجية  وهي  الزمن.  من  فترة  ألطول  التفوق  إدامة  لضمان   االزمة، 
األرض  سياسة  استخدم  عندما  2014؛  عام  منذ  داعش  تنظيم  اتبعها  التي 
غير  التخريب  أشكال  بكل  والقيام  قوة  بكل  واالنتشار  المحروقة 
عبر  فاعل حقيقي  أنه  والتأكيد على  قواعده  تثبيت  من  ليتمكن   المتوقعة 

هذا السلوك.

4-  إطالة أمد األزمة

كان  كلما  االزمة  وقت  إطالة  إلى  األمنية  األزمة  مدبرو  يسعى  ربما 
ذلك ممكنًا وذلك لتمرير رسالة إلى السلطات المعنية بمدى قوتهم، وأنهم ال 
يخشون أي رادع. أى أنهم يستثمرون في الوقت بما يضمن تحقيق مطالبهم. 
ومثال ذلك أزمة الرهائن األمريكيين المحتجزين بالسفارة األمريكية في 
يوًما   444 لمدة  أمريكّيًا  ومواطنًا  دبلوماسـّيًا   52 احتجاز  تم  حيث  طهران، 
داخل السفارة األمريكية بطهران للضغط على واشنطن بشأن تنفيذ العديد 
من المطالب التي أعلنها المسؤولون عن األزمة؛ ما جعل القيادة األمريكية 
النسر  مخلب  عملية  بفشل  انتهى  الذي  الضغط  وهو  شديد  ضغط  تحت 
لتحرير الرهائن بسبب التسرع في بعض الحسابات الفنية تحت ضغط الوقت 

وتداخل القرارات.
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5-  عدوى األزمة

إذا اعتبرنا األزمة األمنية فيروًسا، فإنه من الوارد أن يكون معديًا. ومن 
فيفقد  المدن،  إحدى  في  السياسي  النظام  ضد  تظاهرة  تقوم  أن  المحتمل 
األمن السيطرة عليها، ما يتسبب في حالة من اإلغراء للمواطنين بمدن أخرى 
التوسع  من  حالة  عنها  وينتج  باالنتشار،  العدوى  فتبدأ  األمر،  نفس  لتجربة 
يصعب السيطرة عليها. ومثال ذلك ثورات الربيع العريب؛ حيث بدأت واستمر 

تأثيرها عابًرا للحدود من دولة عربية ألخرى.

إدارة األزمات األمنية

يمكن تعريف إدارة األزمة بأنها تكاتف كل الجهود والخبرات اإلدارية 
والفنية من أجل توليد استجابة ومعالجة متغير طارئ من شأنه إحداث ضرر 

بالغ بالوضع األمني.

يجب على الجهات المعنية أن تسارع في وضع العديد من اإلجراءات 
للتعامل مع األزمة، ويشترط في هذه اإلجراءات أن تكون على نفس القدر 
قوة  تتفوق  أال  لضمان  »األزمة«؛  بهما  تتمتع  اللذين  والمفاجأة«  »السرعة  من 
»إدامة  لضمان  آخر  بمعنى  أو  بالمواجهة،  المعنية  الجهات  أداء  على  األزمة 
األحوال  أسوء  في  أو  األزمة  مع  بالتوازي  السير  االقل  أو على  الجهة  تفوق« 

بعدها بخطوة.
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مستويات إدارة األزمات األمنية

أوالً: مستوى اتلنبؤ، ما قبل األزمة

الذي من شأنه  المبكر  اإلنذار  فاعلية  المرحلة على مدى  تعتمد هذه 
التنبؤ بوجود أزمة على الطريق. وبمجرد وصول إشارات اإلنذار المبكر، فمن 
الواجب التحول إلى حالة الوقاية لبذل كل الجهود المطلوبة من أجل تجنب 
الوقائية  باإلدارة  المرحلة  هذه  وتعرف  ممكنًا.  ذلك  كان  كلما  األزمة  وقوع 
لألزمة. من الممكن إذا قامت إدارة اإلنذار المبكر بتقديم تقييمها أن تمنع 
األزمة قبل وقوعها وتتفادي اآلثار السلبية الناتجة عنها. ومثال ذلك إخفاق 
إدارة اإلنذار المبكر بالوحدة 8200 اإلسرائيلية، إبان حرب 1973، في إيصال 
قيادة  إلى  ثم  ومن  اإلسرائيلية  العسكرية  المخابرات  هيئة  إلى  المعلومات 
األراكن بشأن احتماالت وقوع الهجوم المصري بعد 20 ساعة؛ األمر الذي نتج 

عنه أزمة بالنسبة للجانب اإلسرائيلي.

الخسائر  تقلل  كونها  في  تكمن  األزمة  قبل  ما  مرحلة  أهمية  تكمن 
المفترض  من  التي  المؤسسات  من  العديد  جهود  وتحفظ  كبيرة،  بنسبة 
األمم  اتفاقية  صكت  فقد  ألهميتها،  ونظًرا  األزمة.  وقعت  إذا  استدعاؤها 
أجل  من  اإلرهابية(  لألفعال  )التحضير  مصطلح  الفساد  لمكافحة  المتحدة 
مجلس  قرار  صدر  كما  إرهابية.  ألفعال  التحضير  لمواجهة  التدابير  وضع 
اآلمن رقم 1373 الذي يدفع الدول إلى »أن تتحقق من أي شخص يشارك في 
تمويل أو تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية أو دعم أعمال إرهابية بأن يقدم 
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للعدالة«، كما اعتبر القرار أن »التحضير لجريمة هو تحضير أدوات ارتكابها 
أو تهيئة الظروف الرتكابها«.

وينقسم مستوى اتلنبؤ ما قبل األزمة إىل عدة مراحل، ويه:

1- مرحلة حرص عنارص األزمات األمنية

المهم أن تعمل  القائم، فمن  بالخطر  الجهات األمنية أكثر وعيًا  لتصبح 
أبعادها، وسرعة  على  للتعرف  وقت،  أسرع  في  األزمة  عناصر  حصر  على 
حركتها، والقائمين عليها، ومصادر التغذية، في الداخل والخارج واألهداف؛ 
األزمة.   هذه  عن  ستنتج  التي  باالحتماالت  أولية  قائمة  وضع  إلى  باإلضافة 
باتت العديد من دول أوروبا مثاًل أكثر اهتماًما بالحصول على تقنيات تتيح 
لديهم قاعدة  البالد ليصبح  التعرف على وجوه اإلرهابيين حال دخولهم  لها 

معلومات كافية في حال وقوع هجوم.

2-  مرحلة حتجيم األزمات األمنية

األزمة،  تحجيم  شأنه  من  ما  بكل  المعنية  األجهزة  تقوم  أن  يجب 
نطاق ممكن لضمان  أقل  أن تظل في  والتوسع لضمان  االنتشار  ومنعها من 
سيطرة وإدارة ناجحة عليها. فأثناء هجمات باريس الدموية 13 نوفمبر 2015، 
األزمة  تفشي  لمنع  الممكنة  اإلجراءات  كافة  الفرنسية  السلطات   اتخذت 
بعمليات  القيام  ذلك  ومثال  فرنسية،  منشآت  على  أخرى  هجمات  ووقوع 
تفتيش والمداهمة اإلدارية للمنازل - أي بدون إذن قضائي - حيث تم توقيف 
16 شخص، وإلزام 118 شخص على اإلقامة الجبرية، واستمرت السلطات في 
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الممكنة متعقبين  الوسائل  السالم« بكافة  المتهم »صالح عبد  البحث عن 
أي آثر ممكن له بسبب وجود احتماالت قيامه بترتيب هجوم جديد على 
األراضي الفرنسية. ما يمكن اعتبار هذا التحرك أحد أدوات تحجيم األزمة 

بكل الوسائل الممكنة.

3-  مرحلة حتييد األزمة األمنية

أهم  من  واحدة  لتفقد  األمنية  األزمة  تحييد  على  العمل  المهم  من 
خصائصها وهي )العدوى(؛ حيث يمكن القول إنه كلما تفاقمت األزمة على 
أخرى  نطاقات  نحو  تتوسع  أن  من  أفضل  ذلك  فإن  واحد  نطاق  في  تظل  أن 
األزمة  دفع  األمنية على  األجهزة  تعمل  أن  آخر يجب  وبمعنى  أفقي.  بشكل 

نحو صفة »المشي داخل الحذاء«.

ثانًيا: مستوى اتلعامل مع األزمة

بهدف  الميدان  إلى  بالنزول  األمنية  االجهزة  تبدأ  المرحلة،  هذه  في 
والوصول  تحقيقه  تم  ما  على  باالعتماد  لألزمة  ملموسة  إدارة  نحو  التحول 
إليه بالمرحلة السابقة، أي )المعلومات، الحصر، التحييد(، ويمكن تقسيم 

مستوى التعامل مع األزمة إلى عدة مراحل:   
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1-  مرحلة الرمزية األمنية 

من المهم أن تبدأ االجهزة األمنية بالظهور التدريجي، سواء في الشارع 
أو عبر اإلعالم، ويكون الغرض من ذلك إيصال رسالة للقائمين على األزمة 
والتعامل  بها وبدأ في مراقبتها  بمواجهة األزمة قد علم  المعنى  الطرف  بأن 
معها. فمع افتراض أن هناك حالة احتجاز رهائن أو أن مجموعة إرهابية تعمل 
على فرض نفوذها بأحد نطاقات الدولة، فمن المهم أن تظل الرمزية البصرية 
منه  القلق  لتمكين  اإلرهابي  التنظيم  خيال  في  حاضرة  األمنية   لألجهزة 
ووضعه تحت ضغط بما يدفعه الرتكاب أخطاء تصب في صالح خطة عمل 

األجهزة األمنية.

يقول صن تزو »أن تبقى هادئًا ومنضبًطا خالل انتظارك أن تعم الفوضى 
صفوف أعدائك، فهذا هو فن السيطرة على النفس«

2-  مرحلة اتلعامل األمين املبارش

تبدأ األجهزة األمنية المعنية بوضع خططها بشكل يمكنها من تويل زمام 
المبادرة والمباغتة بداًل من أن تكون في موقع الراصد والمراقب، وتكون 
هذه المرحلة مشمولة بالتوسع في دائرة االشتباه المحسوب، وتطوير المباغتة 
إلى مستويات متدرجة، على أن تكون هذه االستراتيجية مرنه بحيث تكون 
قابلة إلعادة الضبط مع المستجد من األحداث. بشرط أن يكون هذا التطوير 
األمني ملتزًما بالمدونة األخالقية والقانوين والسيادي لضمان الحصول على 
الدعم الجماهيري وعدم وقوع أية أزمات في مناطق أخرى نتيجة الخروج 
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عن هذا المدونة التنظيمية بما يجعل األزمة تستفحل بسبب أخطاء سلوكية 
لدى األجهزة األمنية عند المواجهة.

3-  مرحلة اقتالع جذور اتلهديد

ربما تحتاج هذه المرحلة إلى أيام أو شهور أو حتى سنين، وذلك على 
حسب قوة التهديد، من حيث مصادر تغذيته، تمويله، األفكار وعدد الفاعلين 
باألزمة. فعلى سبيل المثال، كانت أزمة موسم الحج عام 1987 تتمتع بصفة 
األزمة قصيرة األمد وذلك عندما قام الحجاج اإليرانيين بتنظيم تظاهرات في 
بالنظام  أخل  بما  المتظاهرين  وبين  األمن  بين رجال  اشتباكات  مكة ووقوع 
وخلق أزمة في وقت حساس وعسير. إال أن هكذا أزمة لم تستغرق شهوًرا أو 
أياًما للتعامل معها حيث تم وأدها في مهدها. وذلك على عكس االزمة األمنية 
الواقعة في سيناء المصرية بسبب تواجد معاقل لإلرهابيين هناك، فعلى الرغم 
أن  إال  بدايته،  التهديد منذ  التعامل مع  بدأ في  المصري قد  الجيش  أن  من 
للوصول  التهديد قد احتاج بضع سنوات  اقتالع جذور  التحول نحو مرحلة 
إلى قرار ما عرف بـإطالق »العملية الشاملة« 2018 من أجل القضاء النهائي 
على معاقل اإلرهاب بسيناء، وما يزال مستمًرا. وتكون صفة هذه المرحلة 
قيد  العناصر  لمحاكمة  القانون  وإعمال  الحاسمة،  المواجهات  استمرار  هي 

االتهام، باإلضافة إلى رصد ومتابعة تحراكت كل المشتبه فيهم.
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4-  مرحلة ما بعد األزمة

يمكن وصف هذه المرحلة بأنها مرحلة استعادة النشاط والترميم، فمن 
الوارد أن يكون قد ترتب على األزمة العديد من اإلشكاليات والخسائر. كما 
ال يجب إغالف ملف األزمة األمنية التي تم التعامل معها قبل إعادة ضبط 
األخيرة  التجربة  على  باالعتماد  الالزمة  التعديالت  وإضافة  السيناريوهات 
المرحلة  القادمة. لذا، يمكن وصف هذه  وذلك من أجل االستعداد لألزمة 
بأنها مرحلة »التعلم من السابق والتدريب على الالحق«. ومثال ذلك عملية 
قتل أسامة بن الدن، التي اعتبرتها واشنطن نهاية ألزمة أو لمرحلة قائمة تبعها 
أن  إال  ستتضاءل،  القاعدة  من  ستخرج  التي  التهديدات  مستوى  بأن  تصور 
تنظيم  أن  مفاده  واشنطن على تصور مسبق  اتكأت  لم يحدث؛ حيث  ذلك 
القاعدة سينهار بوفاة بن الدن. وبمعنى آخر، لم تقم الواليات المتحدة بالتعلم 

من األزمة السابقة ولم تقم بإعادة تعديل السيناريوهات.

يوصي صن تزو القادة في الميدان بأن يضعوا بعض القواعد في االعتبار 
عند عقد المداوالت لترتيب إدارة المعركة. وهي )القانون األخالقي - السماء 

واألرض - القائد - المنهج - الضبط والربط(
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أسباب اإلخفاق يف إدارة األزمة األمنية

1- اتللكس األمين

من الوارد أن تكون حالة االستقرار األمني نقمة؛ حيث تدفع هذه الحالة 
إلى تحول الجهات األمنية إلى مؤسسات نمطية غير مهتمة بتجديد األسلوب 
إلى  باإلضافة  تهديد مفاجئ.  اخفاقًا في مواجهة  أكثر  يجعلها  ما  واألدوات، 
أسلوب  قراءة  المعادية  األطراف  على  السهل  من  يجعل  األمني  الجمود  أن 
األجهزة األمنية ما يمكنها من المناورة وإجادة توجيه الضربات؛ نظراً ألن هذه 
المتكلس  األمني  الجهاز  بها  سيقوم  التي  القادمة«  »الخطوة  تعلم  األطراف 
هناك  يكون  أخر  وبمعنى  التفوق«،  »إدامة  ميزة  األمنية  األجهزة  وفقدان 
فجوة بين تطور األساليب التي يتبعها الطرف المعادي في ظل جمود أساليب 

األجهزة األمنية المعنية.

المسلحة  القوات  بها  قامت  التي  االستنزاف  حرب  إن  القول  ويمكن 
الوصول  المصرية لضمان عدم  القيادة  المصرية كانت مدفوعة بمحاولة من 
إلى حالة »جمود في القوات وانكشاف في الخطط«، فلو أن القوات المسلحة 
المصرية كانت قد قررت عدم القيام بهجمات خاطفة محدودة المهام داخل 
عمق العدو، لكان هذا القرار قد أثر سلبًا على كفاءة ولياقة وجاهزية القوات 
التي مكن الحصول عليها عن حالة جبهة  المعلومات  المصرية، وستصبح 
تطوير  من  المصرية  المسلحة  القوات  تتمكن  ولن  للغاية،  شحيحة  العدو 
إبقاء  يعني  ما  العدو،  يعرفه  قديم  أسلوب  استخدام  في  واستمرارها  أساليبها 
أزمة االحتالل كما هي عليه نتيجة التكلس في الخطط واألساليب والجهود.
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كما الحظت المؤسسات األمنية في أوروبا أن التنظيمات اإلرهابية تقوم 
الهجمات  نجاح  في  تسبب  الذي  األمر  تكتيكاتها،  وتغيير  بتطوير  دائًما 
اإلرهابية بعدة مدن أوروبية، ما دفع »اليوروبول- البوليس األورويب« إلى وضع 
خطط من أجل تطوير أداء الجهاز كتأسيس مركز لمكافحة اإلرهاب ومركز 
والخطط  السيناريوهات  وضع  عن   

ً
مسؤوال مشترك يكون  أورويب  عملياتي 

دول  بين  والشرطية  االستخباراتية  المعلومات  تبادل  شح  ثغرة  سد  أجل  من 
أوروبا.

2- اتلداخل بني األمين واجلماهريي

التي  القرارات  معظم  في  اآلراء  إبداء  عن  الجماهير  يتوقف  ال  عادة 
صحّيًا  أمر  هذا  كان  وإن  األمنية،  األجهزة  وغير  االمنية  األجهزة  تتخذها 
ومطلوًبا تحت مظلة »النقاش الُمجتمعي«، إال أنه إذا تخطى هذه المظلة نحو 
الوصول إلى موقف جماهيري رافض لتعامل األجهزة األمنية مع أزمة أمنية 
األجهزة  تلك  فإن  الكاملة،  ظروفها  عن  اإلفصاح  يصعب  وخطيرة  حساسة 
الرافضة  الجماهيرية  القيود  من  العديد  تحت  واقعة  باتت  قد  بأنها  تشعر 
يتم استدعاء مؤسسات دولية من طرف  للتعامل األمني بهذا الشكل. وربما 
بعض التيارات السياسية من أجل الوقوف على أسلوب تعامل الجهات األمنية 
يجبرها  قد  الذي  الضغط  تحت  األمنية  األجهزة  فتقع  القائمة؛  األزمة  مع 
إقناع  أو محاولة  اإلفصاح عنها  تود  لم تكن  معلومات  اإلفصاح عن  على 
العام بجدوى وأهمية األسلوب األمني المستخدم. ومثال ذلك األزمة  الرأي 
األمنية المتفاقمة ناحية حدود مصر الغربية، فنظًرا إلى أن ليبيا تمثل العمق 
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متطرفة  جماعات  قبل  من  تهديد  لوجود  ونظراً  لمصر،  الغريب  االستراتيجي 
المصرية  األمنية  األجهزة  فإن  ليبيا،  في  السلطة  رأس  على  للجلوس  تسعى 
كان البد لها من التدخل لمنع هكذا تهديد بكل الوسائل الممكنة، وبعض 
هذه الوسائل ربما ال تكون مفهومة لقطاع من الرأي العام الذي سيوجه لها 

االنتقادات.

بنية مركز إدارة األزمات

بمجرد اندالع األزمة، يصبح من الضروري إنشاء مركز إلدارتها. يكون 
الغرض منه هو تشكيل خلية عمل في مكان واحد. إال أن هذا المركز يعتمد 
في تدشينه وأسلوب إدارته على الكثير من الترتيبات السابقة في وقت الال 
أزمة؛ حيث يجب على األجهزة المعنية أن تكون مهتمة طوال الوقت ببناء 
الُمحتملة،  األزمات  فروع  في  المتخصصين  أمهر  كافة  تضم  بيانات  قاعدة 
وضمان  االحتماالت  ووضع  والمعلومات  وجمع  المبكر  باإلنذار  واالهتمام 
إلى  باإلضافة  األمني،  بالجهاز  المختصة  اإلدارات  إلى  المعلومات  سيولة 
وضع السيناريوهات وأساليب المحاكاة لضمان التدريب المستمر واالستعداد 
السابقة  األزمات  ومراجعة  األزمة،  اندالع  عند  البديلة  والحلول  بالحلول 
عند  لتفاديها  اإلخفاق  نقاط  وتحديد  معها  التعامل  آليات  على  والوقوف 
اندالع األزمة القادمة، وضرورة أن تكون قاعدة البيانات شاملة لكافة أسماء 
ومساندة  دعم  تقدم  أن  الممكن  من  التي  والمنشآت  والعيادات  المشافي 
عند اندالع األزمة مع تحديد أفضل وأسرع طرق الوصول إليها، باإلضافة إلى 
البالد لضمان سهولة  أنحاء  المشتركة في كافة  االتصال  تيسير عمل مراكز 
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نطاق ألخر.  من  األزمة  انتقال عدوى  حالة  في  المستجدات  االطالع على 
ويضاف لهذا التنسيق بين كافة الجهات األمنية رأسّيًا وأفقّيًا.

قبل  العمل  طريقة  عن  يختلف  األزمة  إدارة  مركز  عمل  طريقة  أن  إال 
فريق  المحتم على  من  فإنه  قائمة،  أزمة  بوجود  افترضنا  فإذا  األزمة.  اندالع 
التعامل األويل تحقيق  ما من شأنه في لحظات  يقوم بكل  أن  األزمة  إدارة 
تحجيم  األزمة،  عناصر  حصر  وهي  شرحها،  السابق  األزمة  إدارة  عناصر 
األزمة، تحييد األزمة؛ حيث أنه في حالة النجاح في تحقيق هذه المهام فإن 
احتماالت القضاء على األزمة يكون كبير جداً، حيث سيساعد هذا النجاح 
في انتقال األجهزة األمنية من حالة التعامل مع تهديد »غامض« إلى التعامل 
مع تهديد »واضح« ، ويتم هذا األمر من خالل االطالع على كافة المعلومات 
المتاحة بشأن األزمة، بما يمكن من إعادة ضبط السيناريوهات لتتحول إلى 
فإن حالة  المعلومات  الميدانية، ويف حالة شح  المستجدات  خطط في ضوء 
أو خطط غير عملية طالما  أية توصيات  قائمة، وستكون  التوتر ستكون  من 

ال تتوافر المعلومات الكافية. ويف هذه االثناء يكون الوقت أخذ فى النفاذ.

بعد فترة من انكفائه على نفسه لبحث أفضل الخطط والسبل لمواجهة 
بتوفير  إدارة األزمة في إعطاء وجهه للجميع؛ حيث يقوم  يبدأ مركز  األزمة، 
الدعم  لتقديم  األخرى  األجهزة  مع  والتواصل  القرار،  لمتخذ  السيناريوهات 
والمساندة، بشرط تحديد األدوار لضمان عدم الوقوع في فخ الفوضى، وضمان 
استمرار عمل غرفة االتصاالت وغرف االتصاالت المشتركة في كافة أنحاء 

البالد لغرض الوصول الى تقارير المتابعة بالسرعة والكفاءة الالزمة.
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اهلرم اتلنظييم إلدارة األزمة األمنية

يجب الوضع في االعتبار أن االلتزام بوجود هرم تنظيمي إلدارة األزمة 
األمنية أمر من شأنه تيسير التصدي لها ووأدها في أسرع وقت، بشرط التزام 
رأس  من  الهرم  ويبدأ  إليها،  المولكة  والمهام  التراتبية  من  بموقعها  جهة  كل 
التي  التوصيات  كل  على  بناء  القرار  اتخاذ  بها  والمنوط  السياسية  السلطة 
سيقدمها له صناع القرار من كل هذه الهيئات، مع التنويه على أن توصيات 
اللجوء ألهل  القرار، ورغم ذلك يُفضل  القرار غير ملزمة لدى متخذ  صانع 

التخصص وأصحاب الخبرة.

التدخل،  قوات  الرئيسية؛  األمنية  المؤسسات  من  الهرم  هذا  يتشكل 
واالستخبارات،  التفاوض،  كمجموعة  الرديفة  المجموعات  من  والعديد 
كل  استعداد  ضرورة  إلى  باإلضافة  واالتصاالت،  واالستطالع،  والتنسيق، 

الهيئات اللوجستية كالمرور والدفاع المدني والمستشفيات.

أسايلب إدارة األزمة األمنية

تكون  الخيارات  معظم  فإن  األزمة،  إدارة  أساليب  عن  الحديث  عند 
مطروحة على الطاولة، ويكون من المطلوب ترتيب أولويات استخدام خطوة 

عن غيرها تباًعا، ومن هذه األساليب:
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1- األسلوب العنيف

يعتمد هذا األسلوب على استخدام القوة القاهرة من أجل إجبار الطرف 
المعادي على الرضوخ وإشاعة الخوف لديه، مع عدم الرضوخ ألي مطلب من 

مطالب الخصم مهما كان حجم التهديد.

2- اتلهديد اللفظي

حالة عدم  في  أنه  إال  المعادي،  للطرف  لفظية  تهديدات  توجيه  بمعنى 
التزام الجهاز األمني بتنفيذ تهديداته اللفظية فإنه سيفقد قيمته عند الخصم.

3- األسلوب اتلفاويض 

تعتمد  التي  والتصريحات  التحراكت  من  مجموعة  األسلوب  هذا  يمثل 
على التفاوض من أجل الوصول إلى حل بخصوص أزمة أمنية، كأزمة رهائن 
مثاًل؛ حيث يبدأ الطرفان المعادي والجهاز األمني بتقديم تنازالت متساوية 
من أجل القضاء على األزمة. ففي إبريل 2011 دفعت شركة شحن بحري فدية 
اتفاق  الى  الوصول  بعد  الصوماليين  القراصنة  إلى  دوالر  مليون   13 قدرها 

 .Irene sl يقضى بإطالق سراح ناقلة النفط

ال يكون الغرض من هذا األسلوب هو الرضوخ للطرف المعادي بقدر 
ما يكون هو الحصول على معلومات عن الوضع القائم واالتصال مع الطرف 
أن  الوارد  النفسية وأغراضه. كما من  البنية  الوقوف على  المعادي من أجل 
على  القبض  من  تمكنهم  آللية  األمنية  الجهات  توصل  إلى  التفاوض  يؤدى 
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بعض من أفراد الجهة المعادية بما يمثل ذلك كنز من المعلومات أو تقديمهم 
للمحاكمة بما يؤدى الى إشاعة حالة من الراحة لدى الرأي العام بمشاهدتهم 

أطراف معادية أضرت بأوطانهم تحت المحاكمة.

وبين كل هذه األساليب فإن متخذ القرار تقع عليه كل المسؤولية في 
اتخاذ قراره النهائي، لذا يجب أن يكون متمتًعا بكل من الحزم والمرونة 
بما يؤهله من التجاوب مع الوضع القائم ومستجداته والتحول من حاله إلى 
أخرى. هذه المرونة والحزم في آن واحد هي عصب ما يعرف بــ«فن إدارة 

األزمات«.

4- االسرتضاء

الوحدات  أو  الدول  بين  محصوًرا  األسلوب  هذا  يكون  أن  المهم  من 
السياسية الرسمية فقط. ويتم استخدام أسلوب االسترضاء من أجل منع وقوع 
أزمة أو صراع بين دولتين أو أكثر، أو تحييد دولة ما عن االنخراط في حلف 
ضدك، وهو ما قام به صدام حسين أثناء الحرب العراقية اإليرانية عندما عمل 
على إصدار »اإلعالن القومي العريب« في فبراير 1980 كمحاولة لكسب صف 

الدول العربية والخليجية إلى صفه في الحرب.
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توصيات ختامية

باألمر  ليست  الخصوص  وجه  على  األمنية  واألزمة  عموًما  االزمات 
الضروري  من  أنه  إال  والداخلية.  الدولية  الساحة  على  الحاصل  الجديد 
تطوير آليات مواجهة األزمة األمنية والوصول إلى القدر الكافي من المرونة 
والتعاون بين األجهزة المختلفة؛ وإعادة ضبط برامج إدارة األزمات األمنية 
المعادية، مع أهمية  التفوق على األطراف  بما يضمن للجهات األمنية إدامة 
الدعم والمساندة وذلك  العام ألغراض  الرأي  اإلبقاء على طريق مفتوح مع 
عن طريق االلتزام بمدونة أخالقية وتنظيمية عند التعامل مع المشتبه بهم، 
حيث ينتج عن هذا االلتزام إمكانية تجنيد الرأي العام والشارع لصالح دعم 
إدارة  عند  المهم  ومن  محتملة.  مخاطر  أية  عن  التبليغ  في  األمنية  األجهزة 
العمل  لسلسة  تنظيمي  هرم  أو  تنظيمية  يتم وضع خريطة  أن  األمنية  األزمة 
بما يضمن كفاءة التواصل والتعاون وعدم تداخل المهام بما يستهلك كفاءة 

الجهات األمنية في غير محلها.
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كيف سيؤثر الذكاء االصطناعي 

على صراعات الشرق األوسط؟

)3(

تتعدد تعريفات الذكاء االصطناعي، وهو ببساطة محاكاة عمل الذهن 
البشري في وسيط آلي. وعّرفته مؤسسة راند لألبحاث على سبيل المثال بأنه 
م مستقل غير بيولوجي، ويعكس التعريف األخير الموجة الحالية 

ُّ
نظام تَعل

 .»Machine learning« م اآللة
ُّ
من الذكاء االصطناعي القائمة على تقنية تعل

جميًعا  وربطها  البيانات،  من  كبير  عدد  تخزين  على  التقنية  هذه  وتقوم 
تعددت  وقد  صحيحة.  استنتاجات  إلى  الوصول  تحاول  ُمعينة  بخوارزميات 
تطبيقات استخدام الذكاء االصطناعي في التقنيات العسكرية. وهناك تنافس 
بين دول الشرق األوسط في هذا المضمار، وعلى األخص بين إسرائيل ودول 
الذكاء  لتأثير  سيناريوهات  ثالثة  استشراف  يمكن  وبهذا  العريب.  الخليج 
التغيير  أو  الجذري  التغير  إما  المنطقة،  في  الصراعات  على  االصطناعي 
المتوقع  من  عام،  وبشكل  ومحدودة.  نوعية  تغيرات  نحو  القفز  أو  الطفيف 
 أال تتغير طبيعة الحرب كأحد أدوات السياسة في عصر الذكاء االصطناعي، 
لألدوات  السياسي  الضبط  تعزيز  في  فقط  التكنولوجيا  هذه  تساُهم  وقد 
العسكرية بسبب تخفيض دور العنصر البشري؛ باإلضافة إلى تحسين قدرات 
دول اإلقليم في مواجهة نشاط الجماعات اإلرهابية، بسبب تطوراتها المتعلقة 
بمجال األمن والمراقبة. وبالمقابل، تُمّثِل هذه التقنية محل خطورة على أمن 
الدول، ويعود هذا إلى اتساع نطاق المخاطر، وتنويع أنماط الهجمات الضارة 

التي قد يقوم بها الخصوم.



سمير رمزي



المسلحة. ودائًما  الصراعات  التكنولوجيا دوًرا حاسًما في أغلب  تلعب 
ما أدى تفوق أحد األطراف في تطوير التكنولوجيا وتطويعها إلى ميل ميزان 
القوى لصالحه.  لقد حّولت الثورة الصناعية استراتيجيات الحروب وأدواتها، 
البريطانية على بقاع كثيرة من  ولعبت دوًرا رئيًسا في هيمنة اإلمبراطورية 
العالم، واكنت الحرب العالمية الثانية مسرًحا الستعراض التقدم التكنولوجي؛ 
وهي المسألة التي تم حسمها بعد تفوق دول الحلفاء على المحور في مجال 
مشهد  في  النووية،  للقنبلة  المتحدة  الواليات  واستخدام  الجوية،  السيادة 
حاسم صاغ ُمقدمات المرحلة التالية لصالح أكثر األطراف تطوًرا من الناحية 

التكنولوجية.

كيف سيؤثر الذكاء االصطناعي

على صراعات الشرق األوسط؟

سمير رمزي
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وربما كان  التقنية،  التطورات  بعيًدا عن هذه  األوسط  الشرق  لم يكن 
الصراع بين بلدان المنطقة والغرب منذ الحقبة االستعمارية امتداًدا للخلل 
في الميزان التكنولوجي بين الشرق الذي وقع ضحية للغزو والغرب الغازي. 
كذلك انعكست حقبة السالح النووي على الشرق األوسط أيضاً، وبعد قرون 
من سيطرة قوى أجنبية على الُسلطة في اإلقليم، ظهرت موجة الدول الُمستقلة 
الجديدة خالل النصف الثاني من القرن العشرين. كما ظهرت إسرائيل كقوة 
نووية تَتفّوق في موازين القوى بالمنطقة. ثم أدى تطور تكنولوجي في مجال 
التنقيب عن النفط إلى تحقيق تغيير جديد في موازين القوى؛ حيث أصبحت 
مساحة  على  النفطية  القوى  فيه  تُسيطر  قوة  لميزان  أسيرة  الغربية  المنطقة 
التعاون  مجلس  دول  تأثير  مدى  اليوم  نلمس  أن  ونستطيع  بقليلة.  ليست 
زال  ما  صراع  وهو  األوسط،  بالشرق  الُمختلفة  الصراع  بؤر  على  الخليجي 
ويتضمن كذلك  العسكرية،  المواجهات  باألساس على  يقوم  تقليديًّا؛ حيث 
لة مثل االقتصاد واألسلحة الكيمائية وحروب  أدوات أخرى تلعب أدواًرا ُمكّمً
المعلومات والسيبرانية؛ في نمط يُفضل البعض تسميته بـ »الحرب الهجينة 

.»Hybrid war

ألقت أزمة فيروس كورونا بظاللها على صراعات المنطقة؛ لتفتح الباب 
أمام أسئلة جديدة حول  التحوالت التـي قد تطرأ على طبيعة الصراعات في 
النفط  ومستقبل  البيولوجية  الحروب  حول  أسئلة  ومنها  القريب؛  المستقبل 
بقضية  الُمتعلقة  هي  رواًجا  األكثر  األسئلة  من  واكن  المنطقة،  واقتصاديات 
الذكاء االصطناعي، سيما مع قيام العديد من الدول بالترويج الستخدام هذه 
التكنولوجيا في مواجهة الفيروس، ومنها؛ حيث كثفت األزمة من اتجاه لدول 
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يعنـي  ما  وهو  األزمة،  تداعيات  مع  للتعامل  ذكية  وآليات  لتقنيات  المنطقة 
إمكانية نقلها إلى المجال العسكري. وبالتالي، أصبح استشراف مدى تأثير 
هذه التكنولوجيا على مستقبل الصراعات في المنطقة قضية ضرورية، سواء 
على صعيد طبيعة الصراع وأطرافه، أو أدواته وتقنياته، وهو ما نحاول بحثه 
في هذا الفصل بشكل مبدئي باستخدام السيناريوهات المستقبلية الحدسية، 
المعطيات  تحليل  ضوء  في  المستقبل  استشراف  محاولة  على  تقوم  والتي 

الحالية.

 الوضع الراهن للعالقة بني اذلاكء االصطنايع 
والرصاع يف الرشق األوسط

الذهن  ببساطة محاكاة عمل  الذكاء االصطناعي، وهو  تعريفات  تتعدد 
البشري في وسيط آلي. وعّرفته مؤسسة راند لألبحاث على سبيل المثال بانه 
الحالية  الموجة  األخير  التعريف  بيولوجي، ويعكس  تَعلُّم مستقل غير  نظام 
 .»Machine learning« من الذكاء االصطناعي القائمة على تقنية تعلُّم اآللة
جميًعا  وربطها  البيانات،  من  كبير  عدد  تخزين  على  التقنية  هذه  وتقوم 
اآللة  وتعمل  صحيحة،  استنتاجات  إلى  الوصول  تحاول  ُمعينة  بخوارزميات 
تلقائيا على تصحيح محاوالتها الخاطئة، في تطبيق لمنهج التجربة والخطأ 
الذي يعتمده العقل البيولوجي. ومن أشهر تطبيقات هذه التقنية هو التعّرُف 
التلقائي على الوجوه، فتتم هذه العملية من خالل عدد كبير من الصور لنفس 
اآللة  تستطيع  وتنميطها؛  وأبعاده  الوجه  بيانات  تخزين  ومن خالل  الشخص، 

التعُرف على الشخص دونما مساعدة خارجية في أي صورة أخرى.
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منها  متعددة،  أدواًرا  االصطناعي  الذكاء  يلعب  السياسي،  المجال  ويف 
التي  االتجاهات  تحديد  على  يقوم  الذي  التحليلي  االستشرافي  الدور 
البيانات  لتحليل  وفًقا  متعددة،  اختيارات  بين  من  األطراف  أحد  سيتخذها 

السابقة المتوفرة عن الحالة المدروسة.

 كما يمتد تأثير هذه التقنية إلى جميع مجاالت الحرب ومستوياتها بال 
بدون  تعمل  التي  اآلليات  في  الراهنة  المرحلة  خالل  إدخالها  ويتم  مبالغة، 
قائد مثل الطائرات بدون طيار، باإلضافة إلى نظم المراقبة واألمن السيبراني 
والداخلي والخدمات اللوجستية، فضاًل عن مساعي تطوير اآللي الُمقاتل أو 

»الروبوت«.

ويميز الخبراء بين ثالثة أنماط من تطبيقات الذكاء االصطناعي، األول 
من  اإلشراف  هو  والثاني  Man in The Loop؛  لآللة  اإلنساني  التوجيه  هو 
بعيد وتصحيح األخطاء حال حدوثها Man on The loop. أما النمط الثالث 
هو Man out The loop والذي يُشير إلى غياب كامل لدور اإلنسان، والزال 
المستقلة  األنظمة  تحل  أن  الُمستهدف  ومن  المنال.  بعيد  األخير  النمط 
محل البشر في المهام التي تعتبر خطيرة، مثل الكشف عن األلغام أو جمع 
القرار  اتخاذ  عملية  تسريع  عن  فضاًل  االنتحارية،  العمليات  أو  المعلومات 

اثناء المعركة، وربما اتخاذ القرار في األنظمة كاملة االستقاللية.

مشروع  االصطناعي  للذكاء  الراهنة  العسكرية  التطبيقات  أشهر  ومن 
نجاح  بنسبة  األوسط  الشرق  في  األمريكي  الجيش  نفذه  والذي   Maven

الطائرات  تعّرف  لتطوير   Google شركة  مع  فيه  تعاون  مشروع  وهو   ،%80
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بدون طيار على األهداف اإلرهابية. كما استطاع الجيش األمريكي تنفيذ 
هبوط الطائرة بدون طيار X-47B التابعة للبحرية األمريكية بشكل مستقل، 
التدخل  واقتصر  أيًضا،  آلي  بشكل  بالوقود  التزود  في  الطائرة  هذه  ونجحت 
البشري على إعطاء األمر فقط.  وبالمقابل، نجحت الصين في تنفيذ تحليق 

جوي لـعدد 119 طائرة بدون طيار متصلة في نفس الوقت.

وتملك دول بالشرق األوسط طموًحا كبيًرا في هذا الصدد، وعلى رأسها 
إسرائيل التي قطعت أشواط في مجال التطبيقات األمنية والعسكرية، ومن 
التخلي  من  كبير  حد  إلى  اقتربت  والتي   ،Harpy طائرة  ُمنتجاتها  أشهر 
عكس  على  ومهاجمتها  األهداف  تحديد  لها  وُيترك  البشري،  التدخل  عن 
الجوية  الدفاعات  لتدمير  الطائرة  وُصممت  األخرى،  طيار  بدون  الطائرات 

بشكل انتحاري.

الذكاء  مجال  في  ناشئة  شركة   950 من  أكثر  حاليًا  إسرائيل  في  وتعمل 
االصطناعي، ونجحت بالفعل في تحقيق تفوق نسبي في تقنية التَعّرُف على 
الوجه، ما دفع شركة إنتل األمريكية الشهيرة في ديسمبر 2019 إلى شراء أحد 
األميركية  الشركة  وتعمل  دوالر،  مليار   2 مقابل  اإلسرائيلية  التقنية  شراكت 
بإسرائيل منذ عام 1974، ويصل إجمالي موظفيها حالياً هناك 12800 شخص 
بإجمالي استثمارات يتخطى 10 مليار دوالر. واعترضت الواليات المتحدة في 
أكثر من مناسبة على التعاون الصيني اإلسرائيلي في بعض مجاالت الذكاء 
االصطناعي تخوفًا من حيازة الصين تكنولوجيا ُمتقدمة؛ ما يعني أن إسرائيل 
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باتت تملك تأثيًرا واضًحا على هرمية القوى في النظام الدويل بسبب تفوقها 
في هذا المجال.

الصدد،  هذا  في  طموًحا  مشروًعا  تملك  التي  وحدها  إسرائيل  ليست 
تمتلك دولة اإلمارات أيضاً استراتيجية ُكبرى تم الكشف عنها في عام 2017، 
وتستهدف الوصول إلجمالي استثمارات بحلول عام 2025 إلى 50 مليار دوالر 
أمريكي، بغية جعل اإلمارات رائدة إقليميًا وعالميًا في هذا المجال. وقامت 
الحكومة اإلماراتية بتعيين أول وزير للذكاء االصطناعي في العالم لتحقيق 
هذا الغرض. كما تم اإلعالن عن جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي 
لتحسين  اإلماراتية  االستراتيجية  وتسعى  متخصصة،  عالمية  جامعة  كأول 

العديد من القطاعات الحياتية عبر دمج حلول الذكاء االصطناعي.

إلى  تصل  باستثمارات  »نيوم«  مشروع  بدورها  السعودية  دولة  وتتبنى 
ويتضمن  الحالي.  العقد  المملكة خالل  استراتيجية  ضمن  دوالر  مليار   500
المشروع إنشاء مدينة للذكاء االصطناعي في تعاون مشترك مع مصر واألردن، 
العسكرية، وتتعاون مع  الذكاء االصطناعي  باستخدامات  الرياض  تهتم  كما 

.Pterodactyl الصين في مجال الطائرات بدون طيار

وال تبدو إيران بعيدة عن المنافسة اإلقليمية والعالمية، ووفق تقديرات 
صحيفة Nature البريطانية احتلت إيران المركز السابع عالميًا من حيث إنتاج 
نظيرتها  اإليرانية  التكنولوجيا  وقارعت  المجال.  هذا  في  العلمية  المقاالت 
األمريكية في المجاالت العسكرية، وشهد عام 2011 إعالن األوىل سيطرتها 
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على إحدى طائرات التجسس األميركية بدون طيار. ومن الُمفيد القول بأن 
هذه التقنيات ليست حكًرا على الدولة في إقليم الشرق األوسط، وسبق وأن 
أعلنت الميليشيات الحوثية مسئوليتها عن استخدام طائرات بدون طيار من 

طراز دلتا األمريكي في شن هجمات جوية على السعودية.

بعد هذا االستعراض الموجز، يتضح أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
سيكون لها أثار متعددة على المجاالت السياسية والعسكرية، لما تسببه من 
تطوير في أدوات الصراع، ودورها في استبدال العامل البشري بغية الوصول 
لنتائج أكثر دقة وسرعة وانضباًطا بالشكل الذي قد يساهم في منح ميزة نسبية 
ألحد األطراف. وهو ما سيترك أثًرا على خريطة الصراع. وقد يمتد التأثير إلى 
طبيعة الصراع نفسه في ظل اتساع نطاق التأثيرات المتوقعة لهذه التكنولوجيا 
على مجاالت مختلفة من الحياة، سيما في حال التوسع في تمكين اآلالت 
داخل العمليات العسكرية، كما أصبح السعي نحو امتالك البيانات والعقول 
والمواد الالزمة مجااًل جديداً للتصارع في عالم الذكاء االصطناعي، ليضيف 

بذلك إلى معايير القوة الشاملة النسبية معياًرا جديًدا.

 وزمنّيًا، من الممكن تقسيم مراحل الصراع إلى مرحلتين رئيسيتين، 
ان  التكنولوجيا األعلى ويمكن  التنافس على حيازة  بمرحلة  تتعلق  األوىل 
التطبيقية  المرحلة  هي  التالية  والمرحلة  التأسيسية،  المرحلة  عليها  نُطلق 
واالقتصادية  العسكرية  التطبيقات  إنتاج  في  التوسع  خاللها  سيتم  والتي 
والمجاالت الحياتية األخرى. وتستهدف الدول أن تنتهي المالمح التأسيسية 

لهذا الصراع خالل العقد الحالي.
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بتطورات  ستتأثر  رئيسية  مستويات  ثالثة  بين  التمييز  يُمكن  كما 
سيما  الدولية،  القوى  مع  العالقة  مستوى  هو  األول  السابقتين،  المرحلتين 
مع وقوع اإلقليم مرمي المنافسة بين الواليات المتحدة والصين؛ والمستوى 
الثاني هو موازين القوى اإلقليمية؛ والمستوى األخير يتعلق بتطورات العملية 

السياسية محلياً.

الصراع  على  االصطناعي  الذكاء  تأثير  درجة  تتوقف  سبق،  لما  ووفًقا 
بالشرق األوسط على أربعة محددات رئيسية وهي؛ مدى نجاح دولة أو أكثر 
في حيازة مصادر القوة خالل المرحلة التأسيسية ومدى توسعها في استخدام 
الُمتعلقة  والتنافس  التطوير  عملية  من  الدولية  القوى  موقف  التطبيقات؛ 
جراء  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  الجدوى  المصادر؛  هذه  بحيازة 
عملية التطوير؛ وأخيًرا استخدامات الفاعلين من غير الدول لتقنيات الذكاء 
االصطناعي. وهو ما يقودنا إلى توقع ثالثة سيناريوهات لمستقبل تأثير الذكاء 

االصطناعي على الصراع بالشرق األوسط. 

السيناريو األول: حتوالت جذرية لطبيعة وأدوات الرصاع يف ظل اذلاكء االصطنايع

يفترض هذا السيناريو أن تقود تكنولوجيا الذكاء االصطناعي مختلف 
التوسع في  بالمنطقة، ويتطلب هذا  الراهنة  القوى  لتغيير موازين  المجريات 
غير  اإلقليم  دول  إلحدى  تفوق  وتحقيق  التقنية،  هذه  تطبيقات  استخدام 
النووي  التفوق  الذي يمنحها نقاط قوة في مواجهة  بالشكل  الُمهيمنة حاليًا، 
اإلسرائيلي، على سبيل المثال، أو تحقيق تفوق اقتصادي غير قائم على إنتاج 
الفاعلين من غير  أدوات  تطوير  أيًضا  السيناريو  ويندرج تحت هذا  الطاقة. 
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الدولة في مجال الذكاء االصطناعي، بالشكل الذي يجعل من اإلقليم ساحة 
تطبيقية لالستخدامات العسكرية لُمنتجات هذه التكنولوجيا.

األوسط  الشرق  في  الصراع  السيناريو على مالمح  ينعكس هذا  وربما 
التحالفات  نمط جديد من  وانبثاق  المنطقة،  أقطاب تكنولوجية في  بظهور 
والُمعارضين  المؤيدين  أساس  على  قامت  التي  التحالفات  مثل  اإلقليمية 
لظهور قوى نووية جديدة بالمنطقة بخالف إسرائيل، بالشكل الذي يقود لبناء 
مجال جديد من االستقطاب اإلقليمي، ويتطلب هذا السيناريو عدم ممانعة 

القوى الدولية كالصين وأمريكا لتفوق إحدى الدول في هذا المجال.

انتشار استخدام  إلى  السيناريو  يقود هذا  الصراع،  أدوات  وعلى صعيد 
السيطرة على مساحات  الذكاء االصطناعي لتشمل مجاالت مثل  تطبيقات 
الفضاء اإللكتروين للتأثير في الرأي العام لمواطني اإلقليم بصفة عامة. وقد 
اإلقليم  في  الحالي  الحروب  نمط  تواري  إلى  أيًضا  السيناريو  هذا  يتضمن 
من  المعرفية  القدرات  يُحرر  الذي  بالشكل  المعرفية،  الحروب  لحساب 
فتعطيل  الملموسة،  المادية  القوة  في  الُمتمثلة  التقليدية  العسكرية  الهيمنة 
بُعد،  عن  حدوثه  الممكن  من  الدول  إحدى  داخل  الكهربائية  االمدادات 
الهجمات  من  أكبر  تكون  ربما  واالقتصاد  األرواح  في  خسائر  يُسبب  وقد 

العسكرية.

التقليدي  العسكري  النمط  بسيطرة  السيناريو  هذا  يتقيد  وبالمقابل، 
على مجاالت الصراع، وعجز أغلب الدول عن توظيف قدراتها المحلية في 
الالزمة. فضاًل  القوة  لجميع مصادر  الغرض بسبب عدم حيازتها حالياً  هذا 
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عن إظهار القوى الدولية كالصين وأمريكا رغبتهما باحتكار التفوق في هذه 
التكنولوجيا، كما ينتج عن هذا السيناريو بعض المخاطر التي تتعلق باتساع 

التهديدات التي تتعلق باألمن القومي واإلقليمي.

السيناريو اثلاين: اخنفاض تأثري اذلاكء االصطنايع ىلع الرصااعت باإلقليم

الصراع كنتيجة  الُمعاصر من  النمط  استمرار  في  السيناريو  يتمثل هذا 
لتخلي الدول عن تطوير هذه التكنولوجيا، بسبب عوامل مثل ارتفاع التكلفة 
عن العائد، أو تزايُد ضغوط القوى الدولية، أو ظهور بعض المخاطر العسكرية 
يمكن  ما  وهو  إليها،  المولكة  المهام  تنفيذ  عن  اآلالت  عجز  في  المتمثلة 
منظومة  في  تقنـي  خرق  وقوع  أو  للبيانات،  الخاطئة  القراءة  نتيجة  حدوثه 
إنتاج  على  المسيطرة  الخارجية  األطراف  قبل  من  العسكرية  البيانات  أمن 
إلى  العسكرية اإللكترونية. وقد تصل عواقب مثل هذا االختراق  المنظومة 

حد الكوارث األمنية.

وتتعزز احتماالت تحقيق هذا التوجه في حال ثبوت أن تقنيات الذكاء 
بالنسبة  خاصة  البشري،  العنصر  من  أفضل  إنتاجية  تعطي  لن  االصطناعي 
ذلك محتماًل  ويبدو  المواطنين.  من  كبيرة  أعداد  بالفعل  تملك  التي  للدول 
الواليات  َطبّقَت  إذ  المثال،  سبيل  على  األمنية.  التوقعات  مجال  في  بالفعل 
المسجونين  أحد  يلجأ  أن  احتمال  توّقُع  خاللها  من  يُمكن  تقنية  المتحدة 
مجدًدا لمخالفة القانون في حال اإلفراج عنه وفقاً لتحليل بيانات عن سجله 
القضية  هذه  في  االصطناعي  الذكاء  يحقق  ولم  الشخصية.  وسماته  الجنائي 
حوالي  إلى  التوقع  في  النجاح  نسبة  وتقاربت  البشري،  العنصر  على  تفوقًا 
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الجريمة  معدالت  ارتفاع  إلى  قادت  قد  التقنية  هذه  أن  األكثر  فقط،   %65
في الواليات المتحدة بسبب اإلفراج عن عناصر إجرامية لجأت إلى مخالفة 
يُعد هذا  بالرغم من أن اآلالت قد توقعت عكس ذلك. وال  القانون مجدداً 
السيناريو ُمستبعًدا تماًما كما يبدو؛ فقد تراجعت بالفعل اهتمامات القطاعات 
لصالح  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تطوير  مجال  في  بالمنافسة  العسكرية 
يلجأ  المثال،  سبيل  على  البنتاجون،  ونجد  الُمختلفة.  التجارية  القطاعات 
إلى التعاون مع شركة جوجل لتطوير أنظمة الطائرات بدون طيار. كما تهتم 
شراكت التكنولوجيا الفائقة بالُمنتجات ذات البُعد التجاري، خاصة فيما يتعلق 
بمجاالت المعلومات واالتصاالت واإلنترنت، ويفتح ذلك الباب أمام تراُجع 

اهتمام المؤسسات الرسمية باإلنفاق على تقنيات الذكاء االصطناعي.

أبرزها  ومن  المخاطر،  من  العديد  على  يحتوي  السيناريو  هذا  أن  غير 
االصطناعي،  الذكاء  منتجات  من  ألي  اإلرهابية  الجماعات  وصول  احتمال 
ومن ثم توجيهها ضد إحدى الدولة غير المستعدة تقنّيًا. وبصفة عامة، يتقيد 
حدوث هذا السيناريو بعوامل مثل انطالق التنافس بالفعل في اإلقليم حول 
تطوير الذكاء االصطناعي، وتعاون القوى الدولية مع دول اإلقليم في تطوير 
هذه التكنولوجيا، كما أثبتت تقنيات الذكاء االصطناعي بعض النجاحات في 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  استثمارات  وتلعب  العسكرية،  القطاعات 
ترجيح  إلى  يقودنا  ما  وهو  التقنية.  هذه  عن  التخلي  لعدم  ُمحفًزا  عاماًل 

السيناريو الثالث.
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السيناريو اثلالث: تأثري ات متفاوتة ىلع الرصاع بالرشق األوسط

من  الحالي  النمط  أدوات  تطوير  في  االصطناعي  الذكاء  ُمساهمة  تعد 
تغيير  أثره على  يمتد  أن  دون  السيناريو،  لهذا  الرئيسي  الملمح  الصراع هي 
على  للتركيز  الدول  ستتجه  لهذا،  ووفًقا  وأطرافه.  وطبيعته  الصراع  قضايا 
في  واالعتماد  إنتاجها،  من  بداًل  بعضها  استيراد  أو  التطبيقات  بعض  تطوير 
هذا على التعاون مع األطراف الخارجية في ظل استمرار النمط الحالي من 

مواقف القوى الدولية حيال عملية التطوير.

وترتفع احتماالت تحقق هذا السيناريو في حال انخفاض توقعات ُصّنَاع 
القرار لفوائد الذكاء االصطناعي كنتيجة لظهور بعض التباطؤ في تطوير هذه 
التقنيات، سيما مع استمرار عجز األخيرة عن تصميم استجابات آلية تلقائية 
التلقائي”،  الفعل  “رد  تسميته  يُمكن  ما  أو  الطبيعية  كالبيئة  فوضوية  لبيئة 
وهي ميزة الزالت حصرية لدى العقل البيولوجي، حيث تُعيق عملية التنميط 
التي تتبعها هذه التقنيات تطوير مثل هذه الخاصية. وعلى سبيل المثال، لم يتم 
التوسع في استخدامات السيارة بدون سائق حتى األن بسبب عدم القدرة على 
ضبط استجابات اآللة للعوارض المرورية المختلفة مثل مرور المارة المفاجئ.

التعقيد،  من  كبير  قدر  البشري على  الذهن  زالت عملية محاكاة  وما 
وتصل تكلفة إنشاء تقنية تقوم بأربع عمليات في الثانية- على غرار العقل 
ُغرف  مساحات  من  قريب  بحجم  دوالر  مليون   200 من  أكثر  إلى  البشري- 
المعيشة، وبطاقة كهربائية تصل تكلفتها إلى 5 مليون دوالر سنوّيًا. ويتوقع 
بشكل  كفاءة  أكثر  خوارزميات  وصياغة  األحجام  هذه  تصغير  أن  الخبراء 
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متسارع قد يصل إلى ذكاء اصطناعي يستطيع القيام بجميع المهام البشرية 
بحلول عام 2060، أو 2045 في أقصى السيناريوهات تفاؤاًل.

كما تزداد فُرص تحقيق هذا التباطؤ، إذا استرشدنا بارتفاع التوقعات عن 
عمل الحاسب اآللي في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. إال أن ثمة 
بطئًا في عملية التطور قد قادنا إلى تعميم استخدام التقنيات اإللكترونية في 

مطلع األلفية الجديدة، أي بعد خمسين عاًما تقريبًا.

األمنية  التطبيقات  على  للتركيز  القرار  صناع  السابقة  العوامل  وتدفع 
تزايد  بسبب  وذلك  الصحية،  أو  االقتصادية  نظيرتها  من  أكثر  والعسكرية 
من  األخير  العقد  خالل  بالمنطقة  األمني  واالضطراب  االحتجاج  موجات 
ناحية. ومن ناحية أخرى، تتوفر هذه التقنيات بالفعل لدى دول مثل الصين 
الضفة  على  السيطرة  إلى  يرمي  مشروًعا  حاليًا  األخيرة  وتتبنى  وإسرائيل، 
وتعتمد  الوجوه،  على  التعّرُف  بتقنية  الفلسطينيين  تتبع  عبر  أمنيًا  الغربية 
في ذلك على تركيب 1700 كاميرا مراقبة، كما تمتاًل شوارع ومنازل البلدان 
العربية حاليًا بكاميرات الُمراقبة التي ُستيسر من مهام توظيفها أمنيًا، وتُبدى 
دول اإلقليم اهتماًما كبيًرا بتقنيات المراقبة الفردية والجماعية بصفة عامة. 
إال أن هذا االعتماد على الذكاء االصطناعي في المجال األمني والعسكري 

سيمضي جنبًا إلى جنب مع تطوير العنصر البشري ولن يحل محله. 
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سعى هذا الفصل إلى وضع مالمح تصور مبدئي لما يمكن أن تقود إليه 
تأثيرات الذكاء االصطناعي على الصراع داخل اإلقليم، وذلك عبر استقراء 
موجز لتطورات الماضي والحاضر ووضع مالمح للمستقبل. وعلى الرغم من 
تفاوت التقديرات المتوقعة لمدى هذه التأثيرات، فمن الُمرّجح أن يقود الذكاء 
وأدواتها؛  وكثافتها  الصراعات  درجة  في  اختالف  إحداث  إلى  االصطناعي 
وموازين القوى في أقصى تقدير. لكن لن يمتد للتأثير في طبيعتها ومبادئها 
اإلنسان  إخراج  في  التوسع  لعدم  رهينة  ذلك  ويظل  المنظور،  المستقبل  في 
من حلقة العمليات؛ سواء بسبب صعوبة تحقيق ذلك تكنولوجياً، أو ِحرص 
العنصر البشري على استمرار هيمنته على المجاالت العسكرية والسياسية.

السياسة في عصر  أدوات  الحرب كأحد  تتغير طبيعة  أال  المتوقع  ومن 
الضبط  تعزيز  في  فقط  التكنولوجيا  هذه  تساُهم  وقد  االصطناعي،  الذكاء 
السياسي لألدوات العسكرية بسبب تخفيض دور العنصر البشري؛ باإلضافة 
اإلرهابية،  الجماعات  نشاط  مواجهة  في  اإلقليم  دول  قدرات  تحسين  إلى 
بسبب تطوراتها المتعلقة بمجال األمن والمراقبة. وبالمقابل، تُمّثِل هذه التقنية 
محل خطورة على أمن الدول، ويعود هذا إلى اتساع نطاق المخاطر، وتنويع 

أنماط الهجمات الضارة التي قد يقوم بها الخصوم.

في  التنافس  ساحة  ترك  عدم  الدول  مختلف  على  يجب  وبالتالي، 
القوة  عناصر  حيازة  إلى  تهدف  دولية  تعاونية  برامج  وتطوير  المجال،  هذا 

اخلاتمة
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في  التوسع  إلى  باإلضافة  االصطناعي،  الذكاء  استخدامات  وضبط  الالزمة، 
إعداد الكادر البشري وتطوير البُنى التحتية بشكل يتيح تطوير هذه التقنيات 
الُكبرى  الشراكت  ب  تجّذِ التي  االقتصادية  السياسات  وصياغة  وتطبيقاتها، 
والمنظمات  المدني  المجتمع  دور  دعم  فضاًل عن  المجال،  هذا  في  العاملة 
التقنيات، وطرح برامج بحثية الستشراف  الدولية في مراقبة استخدام هذه 

مستقبل هذه التقنيات بغرض تخفيف تداعياتها غير المواتية.





الدولية  للعالقات  الملكي  المركز  عن  الصادر  التقرير  يركز 
االحتماالت  على   2019 أغسطس  في  هاوس  بتشاتام  المعروف 
الممكنة الستخدام الذكاء االصطناعي في مواجهة الحراكت اإلرهابية 
دول  من  للعديد  األساسـي  األمنـي  الهاجس  تتمثل  التـي  المتطرفة 
أجهزة  أنشطة  لدعم  المؤتمتة  البيانات  تحليالت  تُستخدم  العالم. 
المصورة.  حيث  البيانات  خالل  من  سيما  ال  واألمن،  المخابرات 
بشكل  وتقّيم  بهم،  المشتبه  لإلرهابيين  األولوية  الخوارزميات  تعطي 
يمكن  أنه  كما  بالطائرات.  المسافرين  من  المحتمل  الخطر  روتيني 
جمع المعلومات وتخزينها بشكل افتراضي، وذلك لتحليلها في وقت 
الحق بهدف الكشف عن األنماط والروابط التي تكشف الشبكات 
التعلم  تتيح مناهج  تالية،  المشبوهة. ويف خطوة  أو األنشطة  اإلرهابية 
كميات  في  إليها  الوصول  يتعذر  التي  األنماط  وتحليل  تفسير  اآللي 
وتحليل  التصفية،  المناهج  هذه  تتضمن  قد  البيانات.  من  كبيرة 
الصور  للتعرف على  تعقيًدا  أكثر  وسائل  أو  الكيانات،  بين  العالقات 

أو الصوت.

ملحق)١(

 تشاتام هاوس: هل يمكن توظيف الذكاء االصطناعي 
في مواجهة اإلرهاب؟
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ال تعتبر واكالت المخابرات وخدمات األمن الوحيدة التي تدرك 
السلطات  تقوم  حيث  تحقيقها.  وتحاول  للبيانات  التنبؤية  القيمة 
المدنية ومنها جهاز الشرطة باستخدام هذه القدرات أيضاَ. مثل تحليل 
على  التنبيه  وأنظمة  الحضرية،  للعصابات  االجتماعية  الشبكات 
مستوى المدينة، والتنبؤ بنقاط الجريمة، ووسائل صنع القرار المتعلقة 
بفترة الحجز، كلها أمثلة على األدوات التنبؤية التي يدعمها الذكاء 
تستخدمها  والتي  اإلرهاب  مكافحة  على  تنطبق  والتي  االصطناعي 

واكالت إنفاذ القانون بالفعل.

في  االصطناعي  الذكاء  استخدام  يدخل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
باتخاذ  الحكومات  مطالبة  نتيجة  أحيانًا  أيًضا،  التجارية  اإلجراءات 
النشاط  واستبعاد  لرصد  االتصاالت  خدمات  مقدمي  من  إجراءات 
اإلرهابي على منصاتهم الخاصة. من جهة أخرى تستخدم بعض شراكت 
التكنولوجيا مزيًجا من الخبرة البشرية واإلجراءات التنبؤية المعقدة 
بشكل متزايد لرصد وتعطيل النشاط اإلرهابي من داخل منصاته. كما 
أن المستقبل يمكن أن يشهد مشاركة متزايدة من هذه األنواع من 
شراكت التكنولوجيا في محاولة التصدي لإلرهاب بأنفسها، بداًل من 
مجرد إغالق المواقع غير المقبولة أو ملفات تعريف المستخدم. أما 
من الناحية المالية، فقد تطّور استخدام الذكاء االصطناعي في قطاع 
الخدمات المالية من خالل اإلبالغ اإللزامي عن النشاط المشبوه في 
المعامالت المالية. وتشارك شراكت القطاع الخاص أيًضا بشكل كبير 
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يستخدمها  حتى  البيانات  مجموعات  وإتاحة  البرمجيات  تطوير  في 
القطاع العام في مجال تطبيق القانون.

أجهزة  تقوم  اإلرهاب،  مكافحة  حالة  ففي  هاوس،  لتشاتام  وفًقا 
االستخبارات واألمن بشكل تقليدي باتباع أساليب التحقيق المطبقة 
قبل وقوع الهجوم. بشكل عام، تركز هذه األساليب على العمل نحو 
الخارج الكتشاف المؤامرات بشكل جزيئ أو الكشف عن المشتبه 
أخرى  أطراف  على  العثور  أجل  من  سابقة  سجالت  لهم  الذين  بهم 
معنية أو لتحديد الروابط المؤدية إلى منظمات إرهابية. ويتوقف منح 
الوصول إلى البيانات المتعلقة بفرد معين على ارتباطه بتحقيق واحد 
أو أكثر. يتوقف منح الوصول إلى البيانات المتعلقة بفرد معين ما إذا 

كان له عالقة بهذه التحقيقات أو أكثر.

التنبؤ  حالة  في  األفراد  لجميع  الروتيني  النشاط  تحليل  يُعد 
هو  ما  تمييز  خالل  من  اإلرهابيين،  تحديد  أو  اإلرهابية،  باألحداث 
مميز في نشاط مجموعة فرعية معينة، من العوامل التي تم تحديدها 
ما  أن  إلى  باإلضافة  الذكاء االصطناعي.  في  التطورات  بسبب  مؤخًرا 
الفرد  يدخلها  التي  الرقمية  المعلومات  من  الهائل  الكم  هذا  يعنيه 
الروتيني من خالل  النشاط  هذا  من  المزيد  فهم  يمكن  أنه  العادي 
لالتصاالت  الوصفية  البيانات  المصادر  وتتضمن  البيانات.  تحليل 
المواقع  تتبع  إلى  أيًضا  تمتد  ولكنها  اإلنترنت،  اتصال  وسجالت 
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الكثير  االجتماعي.  التواصل  وسائل  ونشاط  والمشتريات  والنشاط 
من هذه المعلومات ليست في أيدي المخابرات واألمن، مما يعني أن 
الجهات الفاعلة التي تشترك في استغالله هذه البيانات غير محدودة. 

يتم وصف بعض حاالت االستخدام القليلة في األمثلة أدناه.

اتلنبؤ بموقع اهلجمات

لتطوير  األكاديمية،  األوساط  من  وخاصة  كبيرة،  جهود  ُكرست 
األساليب  تضمنت  وتوقيتها.  اإلرهابية  الهجمات  بموقع  تتنبأ  نماذج 
حدث  وقوع  فرصة  تزداد  حيث  االرتدادية«؛  الهزة  »تأثير  األساسية 
أيًضا مع جرائم  تتم مالحظتها  الهجوم )وهي ظاهرة  آخر في أعقاب 
الهجمات  حول  مدهش  بشكل  دقيقة  تنبؤات  لتقديم  السطو(  مثل 
مثل   – الخارجية  العوامل  بتأثير  أخرى  أساليب  تنبأت  اإلرهابية. 
الظروف السياسية – في وقوع الهجمات. على سبيل المثال، في عام 
PredictifyMe الناشئة للتكنولوجيا أن نموذجها،  2015، ادعت شركة 
التنبؤ  على  قادًرا  كان  بيانات،  نقطة   170 من  أكثر  يحسب  الذي 

بالهجمات االنتحارية بدقة %72. 

التحقق من صحة هذا االدعاء، لكن  الحقيقة، ال يمكن  في 
تجدر اإلشارة إلى أن الشركة الناشئة المذكورة قد انهارت فيما بعد. 
القائمة  المتطورة  النماذج  حققت  أخرى،  حاالت  في  ذلك،  ومع 
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بأنواع  التنبؤ  إلى  تهدف  والتي  المصدر  مفتوحة  المعلومات  على 
النماذج بشكل متزايد  باهرة. تتضمن هذه  نتائج  أخرى من األحداث 
بيانات مفتوحة المصدر تم إنشاؤها بواسطة األفراد الذين يستخدمون 
الوسائط االجتماعية والتطبيقات على هواتفهم المحمولة. أحد األمثلة 
النموذج  إلى  المستندة  المبكر على األحداث  التعرف  على ذلك هو 
تنبؤية  نماذج  نتائج  يتضمن  والذي   ،)EMBERS( نظام  باستخدام 
األمراض  تفشي  مثل  باألحداث  التنبؤ  أجل  من  مختلفة  منفصلة 
وأحداث االضطرابات المدنية. المشروع عبارة عن تعاون بين األوساط 
األكاديمية والتجارية كما أنه يُدعم من خالل برنامج مؤشرات المصادر 
المفتوحة لالستخبارات األمريكية )IARPA(. من بين أمور أخرى، 
والمدونات  األخبار  مواقع  من  البيانات  خالصات  المدخالت  تشمل 
األحداث  تويتر، وصفحات  موقع  تغريدات من  اإلخبارية، وخالصات 

على مواقع الشبكات االجتماعية وتطبيقات حجز المطاعم

اتلعرض للتطرف

واجبات  متزايد  بشكل  تتوىل  التكنولوجيا  شراكت  ألن  نظًرا 
االنتحار  خطر  تحدد  التي  األدوات  فإن  مستخدميها،  بحماية  تتعلق 
أو التعرض لقضايا الصحة العقلية لديها إمكانيات إلعادة استخدامها 
مع  عنيفة.  متطرفة  إيديولوجيات  وجود  قابلية  تقييم  يمكنها  كأدوات 
أخذ التطرف بالتحديد في االعتبار، فإن شركة Jigsaw التابعة لشركة 

ملحق )1(
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رؤية  لديها   )Google Ideas باسم  سابًقا  )المعروفة   .alphabet Inc

بشأن تبني التكنولوجيا لمعالجة بعض أصعب تحديات األمن العالمي 
اإلنترنت  عبر  التطرف  تعطيل  طريق  عن  المثال  سبيل  على  اليوم، 
التي  المشاريع  بين  من  التوجيه”  إعادة  “طريقة  كانت  له.  والدعاية 
عملت عليها شركة Jigsaw، وهي تستهدف مستخدمي مواقع مشاركة 
الفيديو التي قد تكون عرضة للدعاية من الجماعات اإلرهابية مثل 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وتعيد توجيهها إلى مقاطع الفيديو 

تتبنى رواية مضادة موثوقة.

اتلعرف ىلع اإلرهابيني

األمن  لواكلة  التابعة  نت  سكاي  لشبكة  الُمَسّربة  التفاصيل  إن 
باكستان  في  استُخدمت  أنها  يُزعم  والتي  األمريكية،  القومي 
التورط  الكمية  األساليب  توقع  طريقة  توضيح  في  مفيدة   ،2007 عام 
الخوارزميات  اُستخدمت  فقد  قبل،  من  ذكرنا  وكما  اإلرهاب.  في 
لتحليل البيانات الوصفية من 55 مليون مستخدم للهواتف المحمولة 
الباكستانية المحلية. كان هذا نموذًجا للتعلم اآللي تم بناؤه من خالل 
مجموعتين  إلى  الهاتف  مستخدمي  ُصنف  البيانات؛  لهذه  التعرض 
مجموعة  نمط  يطابق  استخدام  نمط  أحدهما  أظهرت  منفصلتين، 
صغيرة من األشخاص المعروفين بأنهم خادمو اإلرهاب، واألخرى تضم 
بقية مستخدمي الهواتف المحمولة. كان النموذج المبني قادًرا على 
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تعريف  تم  قد  أنه  عن  اإلبالغ  وتم  للسكان،  الكبير  الحجم  تضييق 
األفراد زوًرا بأنهم خادمون محتملون في 0.008% فقط من الحاالت. 

البيانات  مجموعة  حجم  أن  نالحظ  أن  المهم  من  ذلك،  ومع 
ذلك  )في  باكستان  في  السكان  عدد  بإجمالي  يتعلق  فيما  األولية 
الوقت يقترب من 200 مليون( يعني أن معدل إيجابي غير دقيق بمقدار 
0.008% سيؤدي إلى تحديد خاطئ لحوالي 15000 فرًدا حسب االهتمام. 
عالوة على ذلك، ال يمكن تحقيق معدل إيجابي غير دقيق بمقدار 
0.008% إال مع معدل دقة يصل إلى 50% لتحديد الخادمين المعروفين 
النموذج.  باستخدام  نصفهم  تحديد  يمكن  أنه  يعني  مما  لإلرهاب، 
وفًقا لهذه األرقام، من الواضح أن النموذج المستخدم لم يكن فعااًل 
في حد ذاته، لكنه يوضح كيف أن البيانات التي تبدو غير حساسة قد 
يكون لها قيمة تنبؤية عند تحديد الروابط الوثيقة باإلرهاب أو القيمة 

االستخباراتية المحتملة.

تشير هذه األمثلة المحدودة لحاالت استخدام الذكاء االصطناعي 
التنبؤي في مواجهة اإلرهاب إلى االحتماالت، لكنها ال تقدم أي دليل 
 

ً
موثوق به. ليس من الواقعي توقع أن تقدم منظمة العفو الدولية حلوال

فورية لألسئلة المعقدة. اكتشفت إدارة الهجرة والجمارك األمريكية 
هذا عند محاولة استخدام نماذج التعلم اآللي في استخراج البيانات 
المتقدمين  فحص  في  للمساعدة  المختلفة  اإلنترنت  مصادر  عبر 
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للحصول على التأشيرة. وقد توقف السعي إلى حل تقني لهذه المهمة 
بعد أن أصبح من الواضح أنها غير متوفرة بشكل فوري.

يختتم التقرير بالقول إن هناك بالفعل العديد من نماذج الذكاء 
االصطناعي التي تتنبأ باإلرهاب، أو بعض جوانب اإلرهاب. لكن في 
كثير من األحيان، تقع القدرة على تطوير أدوات الذكاء االصطناعي 
لهذا الغرض على عاتق من لديه حق الوصول إلى البيانات، أو األمناء 
عليها بحكم الخدمة التي يقدمونها. عندما يكون الذكاء االصطناعي 
التنبؤي مفيًدا لقوات الشرطة والسلطات األخرى )مثل واكالت حرس 
الحدود(، غالبًا ما يتم تطويرها من خالل االستعانة بمصادر خارجية 
وبافتراض  للرقمنة،  االتجاه  استمرار  بافتراض  البرمجيات.  لصناعة 
تحسن اداء الذكاء االصطناعي، سيكون هناك مجال أكبر الستخراج 
المستقبل،  في  االصطناعي  الذكاء  من  اإلرهاب  حول  دقيقة  تنبؤات 
ومن المرجح أن يزداد استيعابه عند استخدامه في مكافحة اإلرهاب.

- Kathleen McKendrick, Artificial Intelligence Prediction 
and Counterterrorism, Chatham House, August 2019,   
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-08-
07-AICounterterrorism.pdf

المرجع

الَعريف االستراتيجي

كيف تغير دور الجنود في الحروب الحديثة؟
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من  الرغم  على  األقل،  والرتب  الجنود  على  تعتمد  الحروب  زالت  ما 
االستراتيجي«  »العريف  نظرية  تظهر  السياق،  هذا  ويف  التكنولوجي.  التقدم 
التـي قدمها الجنرال األمريكي جيمس كروالك في التسعينيات. تشير هذه 
الفكرة إلى أن الجنود أصبحوا يخوضون حرًبا في قطاعات ثالثة، في إشارة 
إلى تعقد نمط الحرب الحديثة؛ حتـى في نطاق جغرافي ضيق مثل "المدينة"، 
للتعامل  مضطرين  أنفسهم  الجنود  من  ومجموعته  »العريف«  فيه  يجد  قد 
مع موقف لتقديم المساعدة اإلنسانية للنازحين أو المتضررين من الصراع 
المجاور، قد يكون عليهم  القطاع  المدينة. ويف  األهلي في أحد قطاعات 
التعامل مع عملية حفظ السالم من خالل منع االشتباكات بين المليشيات 
المجاور. ويف  القطاع  في  المقاتلين  بين  الوساطة  أو  التفاوض  أو  المسلحة 
على  متمردة  عناصر  مع  االشتباك  عليهم  سيكون  المدنية،  من  آخر  قطاع 
الجنود  على  يصبح  وبالتالي،  للتهدئة.  معادية  أو  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
والعرفاء امتالك وعي استراتيجي يتجاوز مجرد الطاعة وتنفيذ األوامر. إال 
استراتيجّيًا، فضالً عن  العرفاء والجنود  تربية  إمكانية  أن هناك حدود على 
ميدان  االطالع على  في  العليا  للقيادات  أكبر  دوًرا  التقنيات  منحت  هذا، 

المعارك والتدخل في تكتيكات الحرب.
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على مدار تاريخ الحرب، كان الجنود وقود الحرب. وبقدر ما اعتمدت 
تتضمنه من عوامل  الهزيمة على االستراتيجية وما  أو  النصر  الحرب،  نتائج 
تخطيطية، فقد كان للجنود األقل مرتبة الدور األبرز في تحديد هذه النتائج.

الحرب  صورة  على  التكنولوجية  التطورات  هيمنة  من  الرغم  وعلى 
الحديثة، فقد ازدادت األهمية البالغة لعمليات التدريب والتعليم العسكري 
لمختلف درجات السلك العسكري، خاصة للجنود األكثر اتصااًل باألدوات 

التقنية.

إظهار  فقط  الجنود  من  مطلوًبا  يعد  لم  الحرب،  خصائص  تغير  ومع 
القدرات القتالية، بل أيًضا المشاركة في إدارة الشؤون المدنية وقت األزمات، 
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تستهدف  التـي  المسؤوليات  من  ذلك  وغير  اإلنسانية،  المساعدات  وتقديم 
إقرار النظام واالستقرار في المناطق التـي تشهد عمليات قتالية.

وعلى الرغم من أهمية »االنضباط وإطاعة األوامر« كقيم عسكرية في 
إنجاح العمليات العسكرية، إال أن الخبرات القتالية الحديثة تتطلب اتخاذ 
قرارات متوالية وسريعة، وقدرة الوحدات العسكرية األدنى على حسن التقدير 
والتصرف. وهو ما أدى إلى منحها المزيد من الالمركزية وحرية القرار. وهو 
ما يعنـي ضرورة تحلي أعضائها من الرتب بقدرات تتجاوز مجرد االنصياع 
واالنضباط والتنفيذ. وهو ما يتضح في نظرية »العريف االستراتيجي« التـي 

صاغها الجنرال جيمس كروالك.

طرح كروالك نظرية القطاعات الثالثة في مجلة المارينز العدد الصادر 
في يناير 1999 من خالل قصة خيالية للعريف هرينانديز الذي يقود مجموعة 
تعاني من  أفريقيا  المارينز داخل مدينة في دولة منهارة في وسط  من مشاة 

الحرب األهلية.

التراتبية  في  قيادية  درجة  أدنى  وهو  أن العريف،  كروالك  ويرى 
العسكرية، حيث يقود ما بين 3- 10 جنود، غالبًا ما يقود مجموعته في أماكن 
يعنـي ضرورة  ما  وهو  األعلى،  القيادات  مع  التواصل  فيها  يتعذر  قد  خطرة، 
اتخاذ قرارات قد يكون لها طابع استراتيجي، بما يعنـي ضرورة إعداد الجنود 
وضباط الصف والقيادات األصغر لالضطالع بالمسؤوليات المتعددة التـي 

تسم حروب القرن الحادي والعشرين.
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»حرب  عن  كروالك  بنظرية  االستراتيجي  العريف  فكرة  ارتبطت 
التسعينيات  عقد  نهاية  في   »Three Block Warfare الثالثة القطاعات 
العرقية  والصراعات  األهلية  للحروب  كثافة  األكثر  الموجة  شهدت  والتـي 

والتـي تدخلت فيها الواليات المتحدة، كما حدث في الصومال ثم البلقان.

بيئة  االعتيادية  غير  الحرب  من  الشكل  هذا  خلق  لكروالك،  بالنسبة 
مركبة بالنسبة لقوات المارينز حيث وجدت أن عليها االنخراط في العمليات 
على  والحفاظ  واإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  جانب  إلى  القتالية 

السالم.

التغطية  بشيوع  اآلن  حتـى  تالها  وما  الفترة  هذه  ارتبطت  كذلك، 
اإلعالمية المباشرة للعمليات العسكرية. فمع اتساع نطاق التغطية اإلعالمية 
على اإلنترنت وأدواتها الموجودة في متناول أيدي الجميع، أصبح من الممكن 

تعزيز أو فضح تصرفات الجنود خاصة في ساحات القتال فيما وراء البحار.

الجنود  ارتكبها  التـي  الفظائع  ذلك  على  مثال  أبرز  يكون  وربما 
األمريكيون في معتقل أبو غريب العراقي، وسجن قاعدة جوانتانامو. ويرى 
يعنيه  بما  للحرب.  البشري  البعد  الحاجة في االستثمار في  كروالك ضرورة 
هذا االستثمار من التأهيل المستمر بما يمكن المستويات األقل من القيادات 

فضاًل عن الجنود في تحقيق الغايات االستراتيجية للعمليات العسكرية. 
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نموذج للقطااعت اثلالثة

حتـى  الحديثة  الحرب  نمط  تعقد  إلى  الثالثة  القطاعات  فكرة  تشير 
ومجموعته  »العريف«  فيه  يجد  قد  »المدينة«،  مثل  ضيق  جغرافي  نطاق  في 
من الجنود أنفسهم مضطرين للتعامل مع موقف لتقديم المساعدة اإلنسانية 
المدينة. ويف  الصراع األهلي في أحد قطاعات  المتضررين من  أو  للنازحين 
من  السالم  حفظ  عملية  مع  التعامل  عليهم  يكون  قد  المجاور،  القطاع 
خالل منع االشتباكات بين المليشيات المسلحة أو التفاوض أو الوساطة بين 
عليهم  المدنية، سيكون  من  آخر  قطاع  ويف  المجاور.  القطاع  في  المقاتلين 
االشتباك مع عناصر متمردة على اتفاق وقف إطالق النار أو معادية للتهدئة.

في هذه الحال، يصبح للعرفاء والقيادات األدنى هامش أوسع للتصرف 
بأدوات  النحو  هذا  على  واالستجابة  قطاع  كل  متطلبات  بين  للتفرقة  بثقة 
تتراوح بين استخدام القوة وتوزيع المساعدات وحفظ النظام وحل المنازعات. 
ويستدعي هذا الوضع درجة قصوى من المرونة في االنتقال السريع من أداة 

ألخرى.

إلى  الضغط  يصل  القتال،  أجواء  من  المتولد  الضغط  إلى  وباإلضافة 
الحالة القصوى مع وصول تصرف هذه المجموعات الصغيرة إلى الرأي العام 
فالقرار  وبالتالي،  أوسع.  نطاق  وتصرفاتهم على  سلوكياتهم  إذاعة  مع سهولة 
التدخل  أهداف  يخدم  قد  المقاتل  الفرد  أو  العريف  يتخذه  الذي  الصائب 

واالستراتيجية العسكرية أو قد يقوض ويشوه العملية برمتها.
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يرى  النظامية،  الجيوش  لدى  االستراتيجي  العريف  قدرات  ولتطوير 
كروالك أن هناك ثالثة أولويات من الضروري العمل عليها:

على  التأكيد  خالل  من  المقاتلين  لدى  األخالقية  الروح  غرس   أوالً: 
في  المقاتلين  يواجه  الذي  المعنوي«  »االرتباك  يقلل  ما  وهو  الشخصية  بناء 

القطاعات الثالثة.

ثانًيا: توفير التعليم العسكري عالي الجودة للمستويات األدنى في القيادة 
وهو ما يعزز نمو المهارات التقنية والتكتيكية والصالبة الجسدية والذهنية 

لدى األفراد المقاتلين.

المقاتلون  بها  يقتضـي  التـي  األخالقية«  »القدوة  تقديم  ضرورة  ثالًثا: 
والقيادات الصغيرة.

القطااعت اثلالثة واحلرب اهلجينة

التغير في  الثالثة« تؤشر على  القطاعات  إلى أن »حرب  ذهب كروالك 
نمط الحرب في القرن الحادي والعشرين، بحيث ستظهر عمليات عسكرية 
الوحدات  أن  Military-Operations-Other-Than-War أي  الحرب  تشبه  ال 
التـي  المتماثلة  الحرب  لمستوى  ترىق  ال  عمليات  في  ستنخرط  المقاتلة 

يتواجه فيها خصمان من الجيوش النظامية لهما نفس القدرات.

 »Hybrid Warfare وبهذا تداخل هذا المفهوم مع مفهوم »الحرب الهجينة
مثل  المتماثلة،  غير  الحروب  من  مختلفة  أنماط  إلى  يشير  والذي  األوسع 
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عمليات مكافحة التمرد Counter-insurgency وعمليات مكافحة اإلرهاب 
Counter-Terrorism أو ربما أيًضا مكافحة الجريمة المنظمة.

وتشترك هذه النماذج في أن الخصم فيها من جماعات غير نظامية تتمثل 
في مليشيات أو شبكات إرهابية محلية أو عابرة للحدود وشبكات إجرامية. 
إلى  القتالية  العمليات  مجرد  تتجاوز  مرونة  أكثر  استراتيجية  يستدعي  بما 
محاولة كسب الجمهور المحلي )كسب القلوب والعقول(، وتفكيك القاعدة 

االقتصادية للمليشيات والجماعات اإلرهابية.

هذه  نمط  أن  إال  الهجينة،  الحرب  مصطلح  حداثة  من  الرغم  على 
الحروب يمكن إيجاده في حروب االستعمار وحراكت التحرر من االستعمار 
النمط مرة أخرى مع تعثر  الثالث. لكّن عودة هذا  العالم  في مختلف دول 
الغربيين  االستراتيجيين  دفع  والعراق  أفغانستان  في  العسكرية  العمليات 
والتعليم  التدريب  عمليات  في  تضمينها  ومحاولة  أخرى،  مرة  دراستها  إلى 

العسكريين في مختلف درجات التسلسل القيادي في الجيوش الحديثة.

تطوير  في  دوًرا  السيبرانية  الحرب  وخطورة  أهمية  لتزايد  كان  كذلك، 
نظرية كروالك على يد الجنرال جيمس ماتيس، وزير الخارجية األمريكي 
»القطاع  فكرة  بطرح  هوفمان  فرانك  والكولونيل  ترامب،  إدارة  في  األسبق 

الرابع« في مقالهما عن »حرب المستقبل: صعود الحروب الهجينة« في 2005.

يشير القطاع الرابع إلى الحرب النفسية وحرب المعلومات. وعلى الرغم 
من عدة دقة المجاز الذي استخدمه ماتيس هوفمان بالنسبة لنظرية كروالك، 
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الزائفة«  أنه بمرو الوقت اتضح أهمية هذا البعد؛ مع تفاقم أزمة »األخبار  إال 
المكثف  اإلرهابية  التنظيمات  واستخدام  االجتماعي«  »اإلعالم  وتسليح 
لإلعالم اإللكتروين للبروباغندا والتجنيد. وهو ما تطلب درجات أعلى من 

إعداد القيادات األدنى للتعامل مع هذه المخاطر المستجدة.

خالل  من  الثالثة  القطاعات  نظرية  تطوير  الكندي  الجيش  وحاول 
التأكيد على قدرة الضباط واألفراد على االنخراط في »القتال في الصراع 
اإلنسانية«،  المساعدات  وتقديم  المسلحة  التمردات  ومكافحة  المكثف، 
أثناء  هيللر  ريك  الجنرال  طوره  الذي  اإلرشادي  الكتاب  خالل  من  وذلك 
عمل القوات الكندية ضمن القوات الدولية في أفغانستان. إال أنه اتضح عدم 
إمكانية القيام بالمهام الثالثة في الوقت نفسه، خاصة مع احتدام القتال ضمن 
صراع واسع ومفتوح. واتضحت كارثية هذا التطبيق في تضاعف معدالت 
قتلى القوات الكندية على يد مقاتلي حركة طالبان في قندهار في الفترة من 
المنخرطة في  البريطانية واألمريكية  القوات  بقتلى  إلى 2007 مقارنة   2006

نفس العملية.

حدود وخماطر »العريف االسرتاتييج«

التـي  بالصيغة  االستراتيجي،  العريف  نظرية  أهمية  من  الرغم  على 
تغير  وللجدل حول  العسكري،  والتعليم  التدريب  لعمليات  قدمها كروالك، 
طبيعة الحرب في القرن الحادي والعشرين، إال أنها واجهت انتقادات واسعة، 
وشكك بعض الضباط والمراقبين في إمكانية تنفيذها وتضمينها في التخطيط 

االستراتيجي للعمليات القتالية.
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المدن  وحرب  البرية«  »الحرب  مركزية  حقيقة  االنتقاد األول من  جاء 
في هذه النظرية. فهي تفترض أن أغلب العمليات العسكرية تقع في سياق 
»الحضر« وعلى األرض، وال تقدم أي شـيء عن إمكانية تطبيقها في العمليات 
العسكرية الجوية أو البحرية. ويرتبط بهذا الصمت بصعوبة إعادة هيكلة أو 

إحداث »ال مركزية« في اتخاذ القرار في الحرب الجوية مثاًل.

العمليات  مجريات  عن  الهائلة  المعلومات  تدفق  منح  ربما  ثانًيا، 
أنه  إال  والجنود.  األدنى  القيادات  قدرات  لتطوير  فرصة  للنظرية  العسكرية، 
اتضح، في التجربة البريطانية على سبيل المثال، أن معظم هذه البيانات يتم 
في  الموجودة  المركزية  القيادات  خالل  من  وكثافة  بسرعة  وتحليلها  جمعها 
للعمليات على  العليا  القيادة  قدرة  المعلومات  تدفق  يسر  العواصم. كذلك، 
التوصل إلى القيادات األدنى، وبالتالي كثف من قدرتها على التحكم في 
قرارات المجموعات الصغيرة. وبهذا عزز تدفق المعلومات من نمط القيادة 

المركزية.

بين  العالقة  في  مفارقة  أحدث  هذا  أن  البريطانيين  الضباط  أحد  يرى 
المستويات القيادية حيث تدهور دور »العريف االستراتيجي« في مقابل صعد 
دور »الوزير التكتيكي«، أي الوزير الذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في 

تصرفات الجنود.)1( 

البريطانية  القوات  على  االستراتيجي  العريف  نظرية  تطبيق  على  »توم«  البريطاني  الضابط  تعليق  انظر   )1(
العاملة في الخارج

 https://wavellroom.com/2017/04/23/mission-command-the-fall-of-the-strategic-corporal-rise-of-
the-tactical-minister/
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المتحدة  الواليات  خاضتها  التـي  الطويلة  الحروب  خبرة  أدت  ثالًثا، 
في العراق، وما زالت تخضوها في أفغانستان، وما نتج خاللها من تصرفات 
»الالمركزية«  النظر في نمط  إلى إعادة  أدنى  اقترفها جنود وقيادات  »شائنة« 

والتأكيد على مراقبة القيادات األعلى لتصرفات القيادات األدنى بدقة.

وربما كانت فضيحة سجن أبو غريب هي المثال األبرز على هذا االتجاه. 
حيث اتضح في هذه الحادثة النتائج الكارثية النتهاك القيادات األدنى لقانون 
الحرب، وتعمدهم انتهاك حقوق اإلنسان في البالد المهزومة وانتهاك الثقافة 

اإلسالمية.

وتردد صدى هذه الحادثة في دليل عمليات مكافحة التمرد الذي طوره 
الجنرال ديفيد باتريوس في 2006 على واقع التجربة العراقية. حيث اعترف 
الدليل بمزايا »لعريف االستراتيجي« إال أنه أكد على ضرورة مراقبة القيادات 
العاملة  القوات  أي صدام بين  لتجنب  األدنى  القيادات  لتصرفات  المركزية 

والمجتمعات المحلية من الممكن أن يتطور لمقاومة لعملها.

الكولونيل توماس  درس  االستراتيجي«،  »العريف  نظرية  على  رده  ويف 
فيلتاي التداعيات الكارثية بعيدة المدى للحوادث التـي تصرف فيها العرفاء 
والجنود بعيًدا عن »قيادة العمليات«. وأبرز هذه الحاالت، إلى جانب أبو غريب، 
مذبحة ماي الي في حرب فييتنام عام 1968، وجرائم القتل واالغتصاب في 

مدينة المحمودية العراقية في 2006، ومذبحة بانچوي في قندهار في 2012.
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في هذه الحاالت، قام الجنود بارتكاب فظائع وعمليات قتل واغتصاب 
بحق مدنيين دون أدنى وعي أو اهتمام بتداعيات تصرفاتهم على األهداف 
االستراتيجية للحرب، وأدت إلى تحول الكثير من األهالي إلى رفض وجودهم 

وتصاعد المقاومة المسلحة.

ويرى فيلتاي أن تجنب وقوع هذه الحوادث مستقباًل ضرورة االلتزام 
بالتسلسل القيادي واالنضباط في الحرب. أما إذا كان على القيادات األدنى 
المستويات  بين  الثقة  من  إطار  في  هذا  يكون  أن  فينبغي  قراًرا،  تتخذ  أن 
المختلفة من القيادة. ربما يتضح إخفاق »العريف االستراتيجي« في حاالت 
لدى  فقط  ليس  االستراتيجي،  والوعي  التوجيه  افتقدت  التـي  الحروب 
الحروب  حاالت  ففي  األعلى.  المستويات  لدى  أيًضا  بل  األدنى  القيادات 
وأفغانستان،  العراق  حريب  خاصة  األوسط،  الشرق  في  األخيرة  األمريكية 
من  الهدف  من  الحروب  تلك  خاصوا  من  لدى  وإيمان  ثقة  هناك  تكن  لم 
وجودهم، حيث تواجدوا في بيئات معادية ازدادت اضطرابًا بوجودهم دون أن 
القتال من خالل عقيدة  أهمية  يتضح  هنا  ومن  معينة.  عليا  أهداف  تحقيق 
عسكرية قوية، وهو ما يمكن أن يعزز الثقة بين الجنود والعرفاء من ناحية 

والقيادات األعلى من ناحية أخرى. 

»العريف االسرتاتييج« يف سياق الرشق األوسط

قد يكون من الصعب تحديد نماذج لنمط »العريف االستراتيجي« في 
الجيوش العربية والشرق أوسطية نظًرا لعدم وجود أدبيات تدرس هذا البعد 
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من  المنطقة  تخلو  ال  ذلك،  ومع  األدنى.  القيادات  وتدريب  تعليم  تطور  في 
تجارب ثرية تستدعي الدراسة.

ربما يكون النموذج األوىل هو نمط التدريب والتعليم العسكري لدى 
قوات حزب اهلل اللبناني الذي أشير في غير ذي موضع إلى تمتع قياداته برزت 
في  الالعبين  أبرز  باعتبارها  بوتين،  قيادة  األخيرة، تحت  المرحلة  في  روسيا 
ميدان الحروب الهجينة، وهو نمط من الحروب تتجنب فيه الدول المواجهة 
لزعزعة  ودعائية  واقتصادية  سياسية  ألدوات  وتلجأ  التقليدية،  العسكرية 
استقرار العدو. وقد اتبعت روسيا تكتيكات الحرب الهجينة في العديد من 
جزيرة  شبه  من  كل  في  حدودها،  عن  البعيد  أو  القريب  بالخارج  تحراكتها 
العقيدة  في  تحول  حدث  المتحدة.  والواليات  وألمانيا،  وجورجيا،  القرم، 
السوفيتي، حيث  االتحاد  وسقوط  التسعينات  مطلع  منذ  الروسية  العسكرية 
التي  الدولية  المتغيرات  وظروف  قدراتها  بحدود  معرفة  أكثر  موسكو  باتت 
الكبيرة  المعارك  وتجنب خوض  بحرص،  التوسع  استراتيجية  لتطبيق  دفعتها 
واإلغارات  واإلنكار  والتمويه  الخداع  تكتيكات  على  بذلك  مستعيضة 
 )maskirovka(السريعة، فيما يُعرف في االستراتيجية العسكرية الروسية بــ
تبتعد  التي ال  االستراتيجية  »اإلخفاء« وهي  لمصطلح  الروسية  الترجمة  وهي 
لتكتيكات  استخدامها  حيث  من  الهجينة  للحرب  مرادفًا  كونها  عن  كثيًرا 
العام عبر وسائل اإلعالم،  الرأي  والتأثير على  والتضليل،  الخداع،  التمويه، 

والعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات مجهولة تابعة لروسيا. 
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األدنى بقدرة أوسع على التصرف واتخاذ القرار خاصة في حرب لبنان 
في 2006 في مواجهة إسرائيل، وكذلك انخراطه في عملية مكافحة التمرد في 
الحزب  مقاتلي  تمكين  استدعت  اليوم، وهي عملية  2011 حتـى  منذ  سوريا 
من القيام بعمليات هجينة شملت القتال ومساعدة المدنيين والمساهمة في 

إعادة إعمار المناطق المصابة بالحرب.

كذلك، من الضروري دراسة نمط تأثير حروب مكافحة اإلرهاب والتمرد 
على  ومصر  وسوريا  العراق  في  العربية  الجيوش  تخوضها  زالت  ما  التـي 
عمليات تدريب وتعليم قيادات الصف األدنى والجنود. فمن المؤكد أن هذه 
المعنوي  »التوجيه  أهمية  على  أكدت  قد  بطبيعتها،  األمد  طويلة  الحروب، 
تناقض  بعقيدة  يبشرون  إرهابيين  أعداء  مواجهة  في  للجنود  واالستراتيجي« 
العقيدة الوطنية التـي تدافع عنها الجيوش، فضاًل عن أن المواجهة تجاوزت 
وإعادة  اإلرهابية  الجماعات  دعاية  مكافحة  وشملت  القتال  ساحات  حدود 
قلوبهم  المحلين وكسب  السكان  إدماج  المتضررة ومحاولة  المناطق  تأهيل 

وعقولهم.

ويف كل األحوال، يستدعي نمط تغير الحرب الحديثة من صعود للحروب 
الهجينة واستمرار مخاطر الحرب التقليدية، وتشابك أبعاد الحرب السيبرانية 
والدعائية مع الصراعات السياسية، االهتمام بتأهيل وتدريب مقاتلي الجيوش 
المقاتلين  وعي  لزيادة  العسكري  التثقيف  أنماط  تعميق  وربما  العربية 

باألهداف االستراتيجية للعمليات وامتثالهم لها.
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الحرب الهجينة..

كيف تقاتل روسيا بدون جنود

وتنتصر من غير معارك؟

)5(

أبرز  باعتبارها  بوتين،  قيادة  تحت  األخيرة،  المرحلة  في  روسيا  برزت 
الالعبين في ميدان الحروب الهجينة، وهو نمط من الحروب تتجنب فيه الدول 
المواجهة العسكرية التقليدية، وتلجأ إلى أدوات سياسية واقتصادية ودعائية 
في  الهجينة  الحرب  تكتيكات  روسيا  اتبعت  وقد  العدو.  استقرار  لزعزعة 
العديد من تحراكتها بالخارج القريب أو البعيد عن حدودها، في كل من شبه 
جزيرة القرم، وجورجيا، وألمانيا، والواليات المتحدة. حدث تحول في العقيدة 
العسكرية الروسية منذ مطلع التسعينات وسقوط االتحاد السوفيتي؛ حيث 
التي  الدولية  المتغيرات  وظروف  قدراتها  بحدود  معرفة  أكثر  موسكو  باتت 
الكبيرة  المعارك  التوسع بحرص، وتجنب خوض  دفعتها لتطبيق استراتيجية 
واإلغارات  واإلنكار  والتمويه  الخداع  تكتيكات  على  بذلك  مستعيضة 
 )maskirovka(السريعة، فيما يُعرف في االستراتيجية العسكرية الروسية بــ
تبتعد  التي ال  "اإلخفاء" وهي االستراتيجية  الروسية لمصطلح  الترجمة  وهي 
لتكتيكات  استخدامها  حيث  من  الهجينة  للحرب  ا 

ً
مرادف كونها  عن  كثيًرا 

العام عبر وسائل اإلعالم،  الرأي  والتأثير على  والتضليل،  الخداع،  التمويه، 
والعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات مجهولة تابعة لروسيا. 





ما يه احلرب اهلجينة؟

غير  الهجومية  التكتيكات  من  مزيج  الهجينة بأنها  تُعرف الحرب 
التقليدية عبر وسائل مختلفة منها: الهجوم المعلوماتي، فيما يعرف بالحرب 
اإللكترونية؛ والدعاية والتدخل في توجيه الرأي العام، فيما يعرف بالتخريب 
السياسي؛ ومحاولة النيل من اقتصاد الدولة، فيما يعرف بالتخريب االقتصادي؛ 

والحرب بالواكلة، واستخدام العرقيات واألقليات داخل الدولة المستهدفة.

»التدريع«  عبر  التقليدية  غير  الهجومية  الوسائل  هذه  مساندة  تتم  وقد 
العسكري التقليدي الذي يكون على أهبة االستعداد للتدخل لو استدعى 

الحرب الهجينة..  

كيف تقاتل روسيا بدون جنود

وتنتصر من غير معارك؟

أحمد الباز
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األمر. ويكون الهدف الرئيسي لهذه الحرب هو إحداث أكبر قدر من التأثير 
حتى  أو  المستهدفة،  للدولة  والخارجية  الداخلية  السياسات  على  السلبي 

اإلطاحة بالنظام.

هناك توسع في استخدام تكتيكات الحرب الهجينة؛ ألنها تكتيكات 
قابلة لإلنكار، هذه  فإنها تحراكت  لذا  غير مرئية، يصعب رصدها بسهولة، 
القابلية لإلنكار تجعل الدول والمؤسسات الدولية في حيرة من أمرها لعدم 
قدرتها على التثبت من قيام دولة ما بالهجوم. لذا يكون من الصعب الوصول 

إلى إجماع بشأن اتخاذ قرار أممي بإدانة الهجوم المعادي.

وقد اتبعت روسيا تكتيكات الحرب الهجينة في العديد من تحراكتها 
القرم،  جزيرة  شبه  من  كل  في  حدودها،  عن  البعيد  أو  القريب  بالخارج 

وجورجيا، وألمانيا، والواليات المتحدة.

حرب روسيا اهلجينة يف القرم.. االستيالء عن بُعد

قامت روسيا بالسيطرة على شبه جزيرة القرم، من خالل »أفراد مسلحين 
مؤيدين لروسيا«، يرتدون مالبس مجهولة ال توضح أي صفة عسكرية لهم. 
ومبنى  البرلمان  مبنى  من  كل  على  االستيالء  هي  األوىل  الخطوة  واكنت 
باالستيالء  اتهامها  من  التملص  على  قادرة  بذلك  روسيا  لتكون  الحكومة، 
على مقار حكومية، عبر استخدام قوة غير رسمية وليست تابعة لها من داخل 

شبه جزيرة القرم.
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تقوم  القرم  جزيرة  شبه  في  الروسية  القومية  كانت  األثناء،  هذه  ويف 
بدورها المخطط له بتنظيم تظاهرات تنديد بالقيادة األوكرانية، وهو ما أشاعته 
المحطات الروسية، بأنه رفض شعبي أوكراني للحكومة، ليبدو كل شيء وكأنه 
أمر يخص الداخل األوكراني دون أي شبهة ارتباط بروسيا، وحتى تنأى روسيا 
بنفسها عن أي محاولة بشأن قيام حلف شمال األطلسي بتوجيه أو التهديد 

بتوجيه إنذار لروسيا. 

واكنت الخطوة األخيرة من الخطة الروسية القيام بتنصيب حكومة جديدة 
في القرم، بشرط أن تكون موالية لموسكو؛ وهو ما تم بالفعل عبر تنصيب 
»سيرجي أكسينوف« رئيًسا لهذه الحكومة، ما من شأنه االدعاء والترويج بأن 
للقرم حكومة مستقلة. لذلك، يمكن وصف التدخل الروسي في القرم بأنه 
غير  الهجينة  الحرب  أدوات  عبر  تنفيذه  وتم  ُمسبًقا،  له  التخطيط  تم  تسلل 

التقليدية التي اشتملت في هذا النموذج على:

1-  استغالل العرقيات والوكالء.

2-  الدعاية الروسية ضد الحكومة األوكرانية.

3-  التدريع العسكري المساند: حيث كان األالف من الجنود الروس قد 
تم استدعاؤهم للقواعد العسكرية الروسية.

وقد تمتعت كل هذه التحراكت الروسية في القرم بصفة »اإلنكار« التي 
تميز تكتيكات الحرب الهجينة، في الوقت الذي توصف فيه هذه العملية 

بأنها أسلس وأسرع عملية تدخل في العصر الحديث.
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حرب روسيا اهلجينة يف إستونيا أوكرانيا.. املزج بني اتلكتياكت 
اتلقليدية وغري اتلقليدية

في عام 2007 وفرت روسيا غطاء إعالمّيًا لدعم احتجاجات اندلعت في 
إستونيا -التي كانت في غالبيتها منظمة على يد شباب ينتمون إلى العرقية 
بتأييدها  الروسية  اإلعالم  وسائل  قامت  التي  االحتجاجات  وهي  الروسية- 
إلكتروين ضخم،  بموازاة ذلك وقع هجوم  لها.  وتوفير غطاء إعالمي ودعائي 
الوقت،  الهجوم اإللكتروين على إستونيا وأهميته في نفس  ولمعرفة خطورة 
يلزمنا أن نعرف أن إستونيا كانت من أكثر الدول توسًعا في استخدام نظام 
 E- الحكومة اإللكترونية«، لدرجة أنها باتت تعرف بــ »إستونيا اإللكترونية«
STONIA. ونتج عن هذا الهجوم توقف أجهزة الكمبيوتر في معظم المصالح 

المهاجمون يقومون بنشر  الفينة واألخرى، كان  البالد، وبين  الحكومية في 
الفلسفة  مع  متسقة  تبدو  وعبارات  السوفيتية،  الحقبة  من  لمقاتلين  صور 
السياسية التي كانت شائعة في االتحاد السوفيتي، وقد ُعرفت هذه الهجمات 

في ذلك الوقت بأنها »الحرب اإللكترونية األويل«.

الهجينة«،  »الحرب  في  األهم  بالميزة  اآلخر  هو  الهجوم  هذا  تميز  وقد 
وهي: »القدرة على اإلنكار والتملص خاصة أن المجتمع الدويل لن يكون 
اإلستونية  الحكومة  أن  هو  ذلك  على  الدليل  الردع«.  أو  اإلدانة  قادًرا على 
الرابعة  للمادة   

ً
إعماال المهاجمين،  على  للرد  الناتو  إلى  بطلب  تقدمت 

والخامسة من معاهدة الحلف التي تتضمن: الرد على أي هجمات تُشن ضد 
لتشمل  تم تحديثها  قد  لم يكن  المواد  أن هذه  إال  الدول األعضاء،  أي من 
»الهجوم اإللكتروين«، فلم يتم »إثبات صفة المهاجم«. وهكذا، ربحت روسيا 
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رسمي  إثبات  أي  دون  الهجينة  الحرب  تكتيكات  ُمستخدمة  أخرى  حرًبا 
على كونها الطرف الُمعتدى.

وعليه، ال يمكن القول إن »الحرب الهجينة« ال تتضمن مشاركة القوات 
المسلحة ضمن تكتيكات هذا النوع من الحرب، فكما تم توضيحه أعاله 
فإن القوات المسلحة تظل على أهبة االستعداد للمشاركة واإلسناد لو أخفقت 
التكتيكات غير التقليدية في إنجاز مهامها، وهو ما حدث عندما اضطرت 
روسيا للتدخل عسكرّيًا بعد أن أصبحت القوات االنفصالية المدعومة روسّيًا 
الذي   2014 أغسطس  في  األوكراني  الجيش  من  هزيمة  تلقي  وشك  على 
المدفعية  من  ضربات  أوكرانيا  تلقت  حيث  صفوفه:  تنظيم  إعادة  استطاع 
في  روسيا  توسعت  كما  األوكرانية،  من الحدود  بالقرب  المرابطة  الروسية 
إمداد القوات االنفصالية باألسلحة وبعض المقاتلين بما يسهل تنفيذ حرب 

عصابات.

توجيه الرأي العام كأحد تكتياكت حرب روسيا اهلجينة

من المعروف أن لروسيا باًعا طوياًل في محاوالت توجيه الرأي العام لصالح 
طرف موالي لها أو ضد حكومة أجنبية مناوئة. بخالف التدخل الروسي في 
االنتخابات األمريكية، فقد كان لروسيا دور مشابه في ألمانيا عندما حاولت 
موسكو دعم حزب البديل من أجل ألمانيا والمعروف بقربه من روسيا، فقد 
جرت لقاءات بين أعضاء من حزب البديل وأعضاء من تيار الشباب في حزب 
الروسية  الدعاية  قامت  حيث  2017؛  فبراير  في  بالكرملين  المتحدة«  »روسيا 
بدعم هذا الحزب من خالل اللعب بورقة الالجئين، هذه الورقة هي األرضية 
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التي ينطلق منها »حزب البديل من أجل ألمانيا«، في ترويج نفسه كمن يحاول 
الحفاظ على ألمانيا التي باتت مشاًعا وأقل استقراًرا بسبب سياسات ميرلك. 
وقد روجت وسائل اإلعالم الروسية قصًصا مثل اختطاف الجئين المرأة روسية 
واسًعا  انتشاًرا  القى  خبر  ترويج  إلى  باإلضافة  واغتصابها،  برلين  مدينة  في 
الالجئون في مدينة كولن  بها  قام  عن وجود حمالت تحرش جنسي واسعة 

األلمانية ليلة رأس السنة.

في  بالروسية«،  والناطقين  »العرقية  استغالل  على  روسيا  عملت  كما 
حمالت دعاية لصالح حزب البديل، ومنها »الجمعية األلمانية لآلباء الناطقين 
نسب  أعلى  على  ألمانيا  أجل  من  البديل  حزب  حصل  وبالفعل  بالروسية«، 

تصويت في المناطق األلمانية التي يسكنها ناطقون بالروسية

تعتمد روسيا- من ضمن ما تعتمد عليه بشأن توجيه الرأي العام وتصدير 
»التصيد«  برامج  على  خصوًصا-  وبوتين  عموًما  روسيا  عن  إيجابية  صورة 
بالصورة  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلنترنت  إغراق  شأنها  من  التي   troll

التدخالت  اكتشاف  عدم  ضمان  وألجل  الكرملين.  فيها  يرغب  التي 
األوتوماتيكية، فإن روسيا تقوم أيضاَ بتوظيف مجموعات من األفراد ألغراض 
التدخل اليدوي في توجيه الرأي العام والنيل من الحكومات، عبر منصات 
 Savushkina 55( التواصل االجتماعي. واكن من ضمن هذه النماذج مجموعة
Street(، وهو عنوان ألحد المباني في موسكو والذي يمكن وصفه بقاعدة 

إلحدى الكتائب اإللكترونية الروسية التي يكون هدفها استخدام حسابات 
التواصل االجتماعي بشكل يبدو طبيعّيًا، »كأن تنشر إحدى الموظفات طريقة 
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عمل الكيك والمشروبات الطبيعية، ثم تقوم في وسط التعليقات بفتح نقاش 
الهجينة  الحرب  بعدها  لتبدأ  األوكرانية،  كييف‘   ’ حكومة  سلبًا  يستهدف 

الروسية ضد أوكرانيا من هذه النقطة«.

حرب روسيا اهلجينة يف سوريا.. اإلخفاء وصناعة االنتصار عرب ادلاعية

تسعى روسيا دائًما لترويج نفسها كطرف منتصر في معاركها بالخارج، 
عبر معادلة »انتصارات كبيرة، خسائر قليلة، قتلى أقل«، وقد كان استخدام 
المقاتلين المرتزقة غير التابعين لقواتها المسلحة وسيلة لتأكيد هذه الفكرة، 
حيث استعانت روسيا ببعض الشراكت والمقاولين ممن يوفرون مقاتلين بأجر. 
واكن منهم فرقة »فاغنر« و»الفيلق السالفي« التابع لفرقة »توران« التي أسسها 
متقاعدون أمنيون روس، وهما فرقتان تضمان مقاتلين يتقاضون راتبًا بشرط 
السياسة  هذه  من  روسيا  وتستفيد  الروسي،  بالجيش  ارتباطهم  إثبات  عدم 

بالشكل التالي:
العسكرية  للعملية  الروسي  الداخل  في  رفض  وجود  عدم  ضمان   -1
في سوريا ، باعتبار أن المقاتلين ليسوا تابعين لقوات البالد المسلحة؛

الصراع،  الروسي يسعى جاهًدا نحو تجنب  الجيش  أن  تصدير فكرة   -2
وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية على الدوام؛

ترويج معلومات بشأن أن عدد قتلى الجيش الروسي قليل جًدا، نظًرا   -3
ألن القتلى من المرتزقة ال يتم إدراجهم ضمن سجالت قتلى القوات 

المسلحة.
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كل هذه االستراتيجيات، تضمن لروسيا »القدرة على اإلنكار والتملص« 
من أي تحراكت تقوم بها هذه القوات، باعتبار أنها غير تابعة للقوات المسلحة 
ا  الروسية رسمّيًا، وكما تم توضحيه أعاله فإن »اإلنكار والتملص« ركن هام جّدً
أنه سيكون حاضًرا في كل تحراكتها  الروسية، ويبدو  العسكرية  العقيدة  في 

خارج الحدود.

الحرب  تكتيكات  تحت  يندرج  الذي  المقاتلين،  من  النمط  هذا 
الهجينة له مميزات أخرى، فهي قوات غير ملتزمة باالستراتيجيات والخطط 
أنماط  تنويع  على  وتعمل  غامضة،  تحراكتها  يجعل  ما  المعروفة،  العسكرية 
بالخطوة  التنبؤ  الصعب  من  يجعل  ما   )asymmetrical attack( هجماتها 

القادمة، وما يترتب على ذلك من تحقيق االنتصارات المرجوة في الميدان.

 حدث في العقيدة العسكرية الروسية منذ مطلع 
ً

ويمكن القول إن تحوال
التسعينات وسقوط االتحاد السوفيتي، حيث باتت موسكو أكثر معرفة بحدود 
التوسع  استراتيجية  لتطبيق  دفعتها  التي  الدولية  المتغيرات  قدراتها وظروف 
بذلك على تكتيكات  الكبيرة مستعيضة  المعارك  وتجنب خوض  بحرص، 
الخداع والتمويه واإلنكار واإلغارات السريعة، فيما يُعرف في االستراتيجية 
لمصطلح  الروسية  الترجمة  وهي   )maskirovka(الروسية بــ العسكرية 
للحرب  مرادفًا  تبتعد كثيًرا عن كونها  التي ال  االستراتيجية  »اإلخفاء« وهي 
والتضليل،  الخداع،  التمويه،  لتكتيكات  استخدامها  حيث  من  الهجينة 
التي  العسكرية  والعمليات  اإلعالم،  وسائل  عبر  العام  الرأي  على  والتأثير 

تقوم بها قوات مجهولة تابعة لروسيا.
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من المفارقات أن عمليات الحرب الهجينة من شأنها أن تسهم في تهدئة 
صراع موسع من الممكن أن يندلع بين قوى كبرى، حيث كان من المحتمل 
إنكار  في سوريا لوال  وأمريكا  روسيا  بين  موسع  عسكري  نزاع  نشوب 
أمريكية  قوات  استهدف  الذي  الهجوم  بشأن  شيئًا  تعلم  ال  بأنها  موسكو 
الزور السورية في فبراير 2018، حيث قامت به قوات  بالقرب من قاعدة دير 
مرتزقة تعمل بشكل غير رسمي لصالح روسيا. هذا اإلنكار الروسي كان محل 
جيمس  األمريكي  الدفاع  وزير  قال  حيث  المتحدة،  الواليات  لدى  قبول 
ماتيس: »نحن نعلم أن هناك بعض العناصر في تلك الحرب المعقدة، ال يملك 
الجانب الروسي السيطرة عليها«. وهو التصريح الذي حفظ ماء وجه الواليات 
المتحدة، كون روسيا أنكرت مسؤوليتها عن الهجوم، وكونه بالفعل وقع على 
يد قوات غير رسمية، باإلضافة إلى أنه وحسب التقدير األمريكي فإن الوضع 
في الميدان لم يكن يتحمل الدخول في مواجهة مع روسيا، وهو القرار الذي 
كان من المستحيل اتخاذه لو أن قوات روسية رسمية هي التي هاجمت القوات 
آخر  بمعنى  عسكرّيًا،  الرد  أمريكا  على  سيتوجب  كان  حيث  األمريكية، 
حرب،  اندالع  على  الفرصة  تفويت  في  هام  دور  هنا  الهجينة  للحرب  كان 
ودور أيضاَ في الحفاظ على ماء وجه واشنطن، حيث ساهمت صفة »اإلخفاء 
واإلنكار« التي تتمتع بها الحرب الهجينة في توفير مخرج ألزمة محتدمة 

محتملة.

وألغراض تصدير صورة المنتصر دائًما، فإن روسيا تعمل على تكثيف 
بالتوسع  اهتمت موسكو  بشأن عملياتها في سوريا، حيث  الدعاية اإلعالمية 
انطالقًا  »تدمر«  مدينة  على  للسيطرة  السوري  الجيش  استعادة  تغطية  في 
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التاريخية للمدينة، على أساس أن عودة تدمر ألحضان السيادة  من األهمية 
الكرملين،  باسم  المتحدث  أمًرا مستحياًل، حسب تصريحات  السورية كان 
قال  الذي  األسد  بشار  تصريح  مع  بالتوازي  جاء  الذي  التصريح   وهو 

»إن استعادة تدمر لم تكن لتتم لوال الدعم الجوي من األصدقاء الروس«.

دائًما  والتي  االعتيادية  »المخاطر« غير  نطاق  الهجينة في  الحروب  تقع 
تمثلها  التي  التقليدية  المخاطر االستراتيجية  لون يخالف  أنها  تصنف على 
و»الحروب  الصغيرة«  »الحروب  ألوان  وتشمل  الدول،  من  الخصوم  جيوش 
المحلية« و»التمردات العنيفة« و»اإلرهاب« أو التطرف العنيف . على الرغم 
حقبة  في  خاصة  الهجينة  الحروب  من  كثيًرا  المتحدة  الواليات  خوض  من 
الحرب الباردة، تشـي الصراعات العديدة التـي خاضتها في الشرق األوسط 
»الحروب  استراتيجية عسكرية مالئمة الستيعاب  بعدم قدرتها على تطوير 
الهجينة« في نطاق حرب العراق والحرب على تنظيم داعش والحروب التـي 

خلفتها الثورات العربية في سوريا واليمن وليبيا.   

وعليه، يمكن القول إن هذه الصياغات وعمليات الدعاية التي صاحبت 
ُكلها في ترويج فكرة أن روسيا 

ُ
تحرير تدمر من سيطرة تنظيم داعش، قد آتت أ

تنظيم  معاقل  هام من  القضاء على معقل  في  إنساني وحضاري  بدور  قامت 
داعش، واستعادت واحدة من أهم المدن التاريخية في الشرق األوسط. 

الفرق  أعرق  من  واحدة  فإن  الروسية  الدعاية  محاولة  تكتمل  وحتى 
الموسيقية الروسية، وهي فرقة )Mariinsky Orchestra( قد وجدت لها مكانًا 
بعالم  االحتفاء  وتم  المدينة،  استعادة  بعد  تدمر  في  الروماني  المسرح  على 
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اآلثار السوري »خالد األسعد« مدير آثار تدمر الذي كانت قد تم ذبحه على 
يد تنظيم داعش. ويف هذه األثناء، كان بوتين يلقي خطابًا في البحر األسود؛ 
عابرة  تهنئة  تقديم  ينس  ولم  لإلرهاب،  التصدي  ضرورة  على  أكد  حيث 
للبحار موجهة لحاضري حفل الفرقة الموسيقية في تدمر. هكذا تم الترويج 
لروسيا، بأنها حامية الحضارة، في الوقت الذي أخفقت باقي القوى الكبرى 

في حمايتها. 

مستقبل احلرب اهلجينة

لم  والعسكرية  السياسية  التدخالت  أن  الهجينة،  الحرب  نتائج  أثبتت 
تعد تحتاج مجهوًدا ضخًما أو تكلفة عالية كتكلفة الحروب التقليدية، وهو 
التوسع،  الهجينة. إال أن هذا  التكتيكات  اتباع  التوسع في  ما يرشح إمكانية 
سيترتب عليه توسع مضاد في وسائل الردع والحماية التي ستتخذها الدول 
والمنظمات لمواجهة هذا الخطر، فحلف شمال األطلسي، كان قد أكد على 
ويجب  الحروب،  من  النوع  هذا  لمواجهة  مالئمة  تعد  لم  استراتيجياته  أن 
إعادة هيكلة خططه، بينما أكدت أنجيال ميرلك أثناء لقاءها بالجنود األلمان 
مكافحة  وحدة  إنشاء  على  تعمل  بالدها  أن  لتوانيا،  في  الناتو  لقوة  التابعين 

متخصصة لمواجهة الحرب الهجينة.

تقوم  كي  الخاصة  األمنية  للشراكت  اللجوء  في  توسع  هناك  وسيكون 
أي  توجيه  عدم  يضمن  بما  الرسمية،  المسلحة  القوات  عن  نيابة  بالعمليات 
النزاع  في  وخصوًصا  النزاعات  في  المؤثرة  الدول  وستلجأ  للدول.  اتهامات 
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في  عنها  لإلنابة  بعينها  مسلحة  مجموعات  دعم  في  التوسع  إلى  السوري 
هذه الحرب المعقدة، بسبب ما تتمتع به هذه المجموعات من معرفة عميقة 
بظروف الميدان والمجتمع واللغة هناك. وسيكون هناك كذلك توسع في إنتاج 
طيار،  بدون  كالطائرات  بعد،  عن  قيادتها  يمكن  التي  العسكرية  المعدات 
والدبابات. فقد أكدت روسيا أنها صنعت دبابة يمكن قيادتها عن بعد وهي 
الدبابة )Platforma-M( بما يضمن أقل عدد من الجنود والخسائر مقابل أكبر 
قدر من النتائج، أو بمعنى آخر، فنحن أمام تحول مستقبلي سيجعل الحروب 
تركز على »النوع« وليس »الكم«، وهو ما تستطيع الحروب الهجينة تحقيقه 

بالفعل.

المراجع
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حروب الواليات المتحدة الهجينة

في الشرق األوسط 

)6(

»المخاطر« غير االعتيادية والتي دائًما  تقع الحروب الهجينة في نطاق 
التي تمثلها  التقليدية  المخاطر االستراتيجية  أنها لون يخالف  تصنف على 
»الحروب  و  الصغيرة«  »الحروب  ألوان  وتشمل  الدول،  من  الخصوم  جيوش 
الرغم  العنيف. على  التطرف  أو  العنيفة« و"اإلرهاب«  المحلية« و»التمردات 
حقبة  في  خاصة  الهجينة  الحروب  من  كثيًرا  المتحدة  الواليات  خوض  من 
الحرب الباردة، تشـي الصراعات العديدة التـي خاضتها في الشرق األوسط 
»الحروب  بعدم قدرتها على تطوير استراتيجية عسكرية مالئمة الستيعاب 
الهجينة« في نطاق حرب العراق والحرب على تنظيم داعش والحروب التـي 

خلفتها الثورات العربية في سوريا واليمن وليبيا.  





 حروب الواليات المتحدة الهجينة 
في الشرق األوسط 

محمد العربي

 

والعسكرية  االستراتيجية  الدوائر  في  الهجينة  بالحروب  االهتمام  برز 
الخاطفة  االنتصارات  أن  اتضح  بعدما  عقد.  عن  يزيد  ما  منذ  األمريكية 
السابقة التي حققها الجيش األمريكي في أفغانستان والعراق على التوالي 
قد استحالت إلى حروب صغيرة مطولة استطاعت فيها الجماعات المتمردة 
تحقيق  تعوق  أن  البلدين  في  واشنطن  نصبتها  التي  السياسية  السلطة  على 
األهداف السياسية لالستراتيجية األمريكية، وأن تكبد القوات األمريكية 
التفكير  تعيد  أن  واشنطن  الحتمي على  من  نحو جعل  فادحة على  خسائر 
في نوعية الحروب التي تخوضها في البلدين. وزاد من تعقد الصورة اختالط 
التمردات العسكرية في أفغانستان والعراق بصعود عابر للحدود للتنظيمات 
اإلرهابية التي خاضت معاركها مباشرة ضد القوات األمريكية، وباستخدام 
القوى اإلقليمية المناوئة، وعلى رأسها إيران، للوجود األمريكي في الشرق 

األوسط ألدوات حرب الواكلة والتكتيكات غير النظامية. 
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الهجينة،  الحروب  في  التفكير  األمريكيين  االستراتيجيين  إعادة  مع 
الصينية  الهند  حروب  في  األمريكية  العسكرية  الخبرات  استدعاء  جرى 
وفييتنام )1964ـ 1975( باعتبار أن تلك الحرب التي أعادت تشكيل الفكر 
الحروب  أنماط  مع  موسعة  مواجهة  أول  كانت  األمريكية  االستراتيجي 
النوع  الخبرة األمريكية مع هذا  بيد أن طول  الصغيرة والمركبة والهجينة. 
المستوى  على  المفهوم  اتضاح  إلى  يؤد  لم  الحروب  من  االعتيادي«  »غير 
التكتيكات،  أو  العمليات  مستوى  على  تفعيله  عن  فضاًل  االستراتيجي 
هذا  يحاول  الحرب.  طبيعة  في  المتسارعة  التغيرات  خلفية  على  خاصة 
الفصل االقتراب من مفهوم الدوائر العسكرية واالستراتيجية األمريكية من 
»الحرب الهجينة« والحاالت التي خيضت بها تلك الحرب في الشرق األوسط 
منذ الغزو األمريكي للعراق في مارس 2003 حتى اندالع الحرب السورية 
)2011 حتى يومنا( مروًرا بحرب الواليات المتحدة وحلفائها ضد تنظيم الدولة 

اإلسالمية في العراق وسوريا »داعش«

احلروب اهلجينة يف اتلصور االسرتاتييج األمريكي

والتي  االعتيادية  غير  »المخاطر«  نطاق  في  الهجينة  الحروب  تقع 
التقليدية  االستراتيجية  المخاطر  يخالف  لون  أنها  على  تصنف  دائًما 
الصغيرة«  »الحروب  ألوان  وتشمل  الدول،  من  الخصوم  جيوش  تمثلها   التي 
و»الحروب المحلية« و»التمردات العنيفة« و»اإلرهاب« أو التطرف العنيف)1(. 
حرب  في  األمريكيين  القادة  أحد  منصور  بيتر  المتقاعد  الكولونيل  يرى 
التـي  الصراعات  »تلك  هي  الهجينة  الحروب  أن   »2011 »2003ـ  العراق 

t Wither, James K., Making Sense of Hybrid Warfare, Connections QJ 15, no.2 (2016): 73-87 )1(
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 تتشكل من مزيج من القوات العسكرية التقليدية والمقاتلين غير النظاميين 
اإلرهابية(  والجماعات  العصابات  حرب  في  المسلحين  المتمردين  )مثل 
تحقيق  تهدف  والتـي  الدول،  وغير  الدول  من  الفاعلين  تتضمن  قد  والتـي 

غايات سياسية مشتركة.«)2(

الهجينة بظاهرة جديدة، بل إن  الحروب  الواسع، ليست  المفهوم  وبهذا 
جذوًرا عميقة تمتد إلى حروب المدن اإلغريقية وحروب الدويالت الصينية 
التـي أثرت في كتابات صن تزو في القرن الخامس قبل الميالد، وصواًل إلى 
قوات المليشيات التـي قاتلت إلى جانب جيش نابليون الكبير والفيرماخت 
األلماني في الحرب العالمية الثانية، أو حروب التحرير في العالم الثالث في 
مع  التقليدية  الحرب  أساليب  امتزجت  الحروب،  تلك  في  التالية.  المرحلة 
العمليات  وقيادة  االستراتيجية  تنفيذ  مستوى  على  »نظامية«  غير  أساليب 
هذا  الكبرى،  القوى  من  وغيرها  المتحدة،  الواليات  خاضت  والتكتيكات. 
اللون من الحروب على امتداد المسرح الدويل من أمريكا الالتينية حتـى 
الهند الصينية. لكن هذه الصراعات كانت ظالاًل فرعية من الحرب الباردة 
النظام  على  الهيمنة  أجل  من  السوفيياتي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  بين 
الدويل، وما تفرع عنها من حروب إقليمية، ومحلية في مواجهة فاعلين من 

غير الدول. 

في سياق الحرب الباردة، غالبًا ما صنفت الحروب الهجينة على المستوى 
 .»Low Intensity conflict الكثافة  أنها »صراعات منخفضة   المحلي على 
 tPeter R. Mansoor, “Hybrid War in History,” in Hybrid Warfare: Fighting ComplexOpponents from the )2(
 Ancient World to the Present, ed. Williamson Murray and PeterR. Mansoor (Cambridge: Cambridge
University Press, 2012), 2.
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لذا لم تؤد إلى تغير طبيعة االستراتيجية األمريكية العسكرية التـي اتسمت 
بالجمود والتركيز على الصراعات الكبرى وما صاحبها من صراعات »مرتفعة 
اآللة  نجاح  عدم  مفارقة  خلق  ما  وهو   »High Intensity Conflict الكثافة 
العسكرية األمريكية الهائلة في التعامل مع الصراعات المحلية المحدودة 
التي حلت محل الحرب الباردة، على النحو الجلي في معركة مقديشيو 1993، 
دفع  لقد  قبلية.  مليشيات  مواجهة  في  لهزيمة مذلة  واشنطن  تعرضت  حيث 
الهجينة  الحرب  أدواته ومسارحه  الدويل مع تعقد  الصراع  التغير في طبيعة 
إلى المقدمة بحيث لم تعد ظالاًل لحروب أكبر. ومع ذلك، تطلب األمر من 
واشنطن أن تتعثر في حريب العراق وأفغانستان كي تبدأ في إيالء االعتبار إلى 

»الحروب الهجينة«. 

القومي  األمن  استراتيجية  عليه  ركزت  ما  أهم  كان   ،2005 العام  في 
التهديدات  على  التركيز  من  فبداًل  الحديثة.«  »التهديدات  هو  األمريكية 
المرتكزة على الدول، تحدثت االستراتيجية عن نطاق واسع من التحديات 
التـي تتراوح بين تلك التقليدية واإلرهابية والتخريبية. أكدت الوثيقة على 
المتحدة  الواليات  بهشاشة وضع  واعترفت  المخاطر،  تلك  احتمالية«  »تزايد 
النمط  في  فيه«  »المبالغ  الدفاع  وزارة  استثمار  إلى  عزته  ما  وهو  إزائها؛ 
إلى  واالنتباه  الموارد  توجيه  إعادة  ضرورة  إلى  ودعت  للحرب،  التقليدي 
المخاطر الجديدة. ويف الفترة ما بين عامي 2008 و2010، استخدم كبار الضباط 
األمريكيين مصطلح »الحرب الهجينة« في شهاداتهم أمام الكونغرس لوصف 
األساليب التـي يستخدمها خصوم الواليات المتحدة في العراق وأفغانستان، 
وهي األساليب التـي أكدوا أنها ستكون النمط السائد في المستقبل، حيث 
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ستكون الحرب مزيًجا من الطرق التقليدية وغير المعتادة. لقد كان انخراط 
الجيوش األمريكية في حربين محليتين في العراق وأفغانستان، مع تعثر إعادة 
البلدين، وما خلفته هاتان الحربان من آثار على األمن اإلقليمي  البناء في 
التي  المتحدة لحروبها الجديدة،  الواليات  والدويل، دافًعا إلى إعادة تعريف 
تواجه فيها الجيوش النظامية هائلة التسليح والعتاد ذات الهيراركية األفقية 

شبكات من الجماعات المسلحة ذات الوالءات القبلية والعابرة للحدود.

يركز فرانك هوفمان، أحد أهم المتخصصين األمريكيين في الحروب 
كونها  جانب  فإلى  الصراعات؛  لتلك  التقنية«  »الجوانب  على  الهجينة 
المحلية  الصراعات  واستدامة  الدول  بين  الحروب  تدميرية  بين  ما  تمزج 
اختالفهم( من  المستقبل )على  في  المتحاربون  االعتيادية، سيتمكن  غير 
القيادة المشفرة  استخدام اإلمكانيات العسكرية الحديثة بما في ذلك نظم 
وصواريخ جوـ أرض المحمولة، كما ستشيع التمردات المسلحة التـي توظف 
الكمائن والعبوات الناسفة بدائية الصنع، واالغتياالت السياسية. لن تكون 
هذه األساليب قاصرة على »المتمردين« من غير الدول، فالدول ستجد نفسها، 
وحروب  السيبرانية  الحرب  أدوات  تستخدم  نفسها،  وجدت  باألحرى  أو 
مصادر  وتقويض  بالخصوم،  خسائر  إليقاع  الزائفة  واألخبار  المعلومات 

تمويلهم، ودوائر تأثيرهم. 

الدوائر  في  شيوًعا  األكثر  هو  للحرب  المركب  المفهوم  هذا  أصبح 
األمريكية  للقوات  المشتركة  القيادة  األمريكية؛ حيث عرفت  العسكرية 
المخاطر الهجينة على أنها تلك التـي يمثلها خصوم يستخدمون على نحو 
المعهودة  واألنشطة  األدوات  من  مصمًما  مزيًجا  تكيفي  وبأسلوب  متزامن 
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نفسه  المعنـى  العمليات.  ساحة  في  واإلرهابية  اإلجرامية  االعتيادية  وغير 
الهجينة،  الحرب  في  الجوية  القوة  حول  إيشروود  مايكل  دراسة  في  ورد 
بين  تتراوح  مركبة  جغرافية  نطاقات  في  تخاض  صراعات  لكونها  باإلضافة 
المناطق الحضرية واألراضـي المعزولة. وجاء في وثيقة االستراتيجية الوطنية 
العسكرية للواليات المتحدة الصادرة عام 2015، أن احتمالية اندالع صراع 
بين الواليات المتحدة وإحدى الدول المناوئة منخفضة، لكنها قد تتصاعد. 
المخاطر  أما  وخيمة.  نتائجها  فستكون  »المعتادة«  الحرب  تلك  وقعت  وإن 
األكثر احتمااًل، فهي تلك التـي تمثلها »جماعات التطرف العنيف«، لكن 
نتائج هذا الصراع ليست وخيمة، من ناحية التدمير Lethality. وبين هذين 
العنيفة  الدول والجماعات  الهجينة« والتـي تخوضها  النطاقين تقع »الحرب 
وقائمة  محتملة،  صراعات  وهي  األدوات.  فيها  وتتداخل  السواء،  حد  على 
أوكرانيا،  القرم،  في  الروسية  الحرب  نموذج  كان  العواقب.  ومتوسطة  فعاًل، 
والصراع مع تنظم »الدولة اإلسالمية« في العراق وسوريا، هو ما حرض الدوائر 
التـي  األدوات  في  التفكير  إعادة  على  األمريكية  والسياسية  العسكرية 
تستخدمها في إدارة تحراكتها على مستوى وضع االستراتيجية العسكرية وما 

تتضمنه من عمليات وتكتيكات وأدوات. 

لعل أهم التغيرات التـي جلبها التفكير في »الحروب الهجينة« كنمط 
النتهاء  كمؤشر  النهائي«  »النصر  في  النظر  إعادة  هو  الدويل  للصراع  سائد 
إن  الـذكر  سالفة  األمريكية  العسكرية  االستراتيجية  وثيقة  تقول   الصراع. 
»هزيمة الجماعات المتطرفة المسلحة يتطلب توفير األمن والفرص االقتصادية 
للجماعات المحلية المهددة. وهو ما يعنـي أن على القوات األمريكية أن 
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الدولية  المؤسسات  إلى  باإلضافة  المعنية،  األمريكية  األجهزة  مع  تتعاون 
كي تساعد الحكومات المحلية على معالجة األسباب الجذرية للصراعات. 
اإلنسانية  المساعدات  بتقديم  األمريكي  الجيش  يقوم  أن  يعنـى  ما  وهو 
إليهم.«  األمل  وإعادة  معاناتهم  وإزالة  المنكوبين  السكان  إلغاثة  الضرورية 
عن  عموًما  والغريب  األمريكي  المفهوم  بعيد  حد  إلى  المعنـى  هذا  يشبه 
استراتيجية »مكافحة التمردات المسلحة COIN« والتـي يشير إلى الصراع 

مع الجماعات المتمردة على أنه معركة لكسب »القلوب والعقول.«

من المالحظ أن التصور االستراتيجي األمريكي للحرب الهجينة إنما 
يعتمد مفهوًما ضيًقا لها يقوم أساًسا على خلق بدائل من الفاعلين من غير 
تبنيها  القوات على األرض، من حيث  النظر في طبيعة عمل  الدول، وإعادة 
النظامية.  غير  العسكرية  بالتشكيالت  ترتبط  ما  غالبًا  وأدوات  تكتيكات 
وربما يختلف هذا التصور، ومن ثم التطبيق، للحرب الهجينة، عن ذلك السائد 
في الدوائر اإلعالمية التـي تنظر للمفهوم في ضوء ما تمثله روسيا من خطر 
استراتيجي داهم على األمن األورويب، وما تقوم به روسيا من أساليب اختراقية 
واألخبار  السيبرانية  والحرب  التجسس،  عمليات  عبر  األوروبية  للسياسة 
القول  يمكن  الضيق،  التصور  وبهذا  »اتصالية«.  أدوات  من  وغيرها  الزائفة، 
إن الواليات المتحدة قد خاضت حربين مهجنتين في الشرق األوسط منذ أن 
أعادت التمركز المباشر لقواتها في المنطقة مع اجتياح العراق في العام 2003. 
كانت األوىل هي محاولة إخماد التمرد في المناطق السنية العراقية، والثانية 
العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  للقضاء على  دويل  لتحالف  قيادتها  هي 

والشام، »داعش.« 
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ماكفحة اتلمرد يف العراق كحرب هجينة

أنها  العراق  لغزو  تخطيطها  عند  االبن  بوش  جورج  إدارة  تتصور  لم 
ستحتاج إلى استراتيجية حرب محلية فوجئت باندالعها في أواخر العام 2003 
في شكل تمرد واسع النطاق شمل أغلب المناطق السنية وبعض التنظيمات 
وضعت  والتـي  العراقي،  الجيش  في  البعثيين  الضباط  وجماعات  الشيعية، 
نصب أعينها تقويض الحكومة الموالية لالحتالل والقوات األمريكية. لقد 
أدى تزعزع الوضع األمنـي وزيادة االنقسام االجتماعي بين المكونات السنية 
آالف  قوامها  قبل جماعات سلفية جهادية  من  البالد  اختراق  إلى  والشيعية 
المقاتلين األجانب الذين أعلنوا والءهم لتنظيم القاعدة، وهو ما زاد من حالة 
الفوضى األمنية التـي بدا أن قوات التحالف الدويل غير قادرة على التعامل 

معها، ومع ما خلفته من »حرب أهلية طائفية مريرة« بحلول العام 2006.  

اختالفاتها  اتساع  على  العراق،  في  المتمردة  الجماعات  مثلت 
ولقوات  األمريكيين  للعسكريين  تحديًّا  والطائفية،  والقبلية  األيديولوجية 
التحالف، حيث مثلت حالة فريدة في التمرد. فمن ناحية، اتسم أغلب هذه 
التنظيمات ببنية »هجينة« تجمع بين التسلسل القيادي وعدم المركزية. من 
ناحية أخرى، أظهرت معظم هذه التنظيمات قدرة على »تخصيص الوظائف« 
بين عناصرها حيث أفاد الكثير منها من خبرات الضباط البعثيين وما حظوا 
به من قدرات بيروقراطية وتمويلية جعلتهم قادرين على القيام بعمليات ذات 
بها  تقوم  التـي  المعقدة  والغارات  البسيطة  الكمائن  بين  تتراوح  نطاق واسع 

وحدات متخصصة لها طبيعة عنقودية. 
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في المقابل، افتقدت القوات األمريكية في المرحلة األوىل من التمرد 
على  المركبة،  وطبيعته  العراقي  المجتمع  فهم  على  القدرة   )2006  -2003(
تلقيهم  وعدم  األمريكيين،  الجنود  تعداد  نقص  وأدى  العمليات،  مستوى 
التدريب الكافي للتعامل مع »التمردات« المحلية وحرب المدن، إلى االعتماد 
على  النارية  للقوة  المحسوب  وغير  المكثف  االستخدام  على  كبير  بشكل 
نحو خلق عداءات مع كافة مكونات الشعب العراقي خارج نطاق »المنطقة 
الخضراء«. مع بداية العام التالي، أخذت إدارة بوش تعالج فشل استراتيجية 
العاملة، وأسندت  القوات  التـي استهدفت زيادة عدد   Surge بتبنـي عملية 
تهدئة  في  كفاءته  أثبت  الذي  باتريوس  ديفيد  الجنرال  إلى  القوات  قيادة 
التمرد«  »مكافحة  بأدبيات  تأثر  الذي  باتريوس،  أدرك  الموصل.  في  األوضاع 
التقليدية،  الحرب  نطاق  من  الخروج  ضرورة  االستعمار،  فترة  في  الفرنسية 
األرض.  على  السيطرة  من  بداًل  المحليين  السكان  وقلوب«  »عقول  وكسب 
ومع تصاعد العنف الذي مثلته التنظيمات السلفية الجهادية، وجدت القوات 
األمريكية ضالتها في زعماء القبائل السنية في »األنبار« الذين أرادوا الحد 
من النفوذ الجماعات التابعة للقاعدة خاصة في مدينة الرمادي التـي تحولت 

إلى مركز التمرد السنـي. 

القوات  الستراتيجية  تحول  بمثابة  الصحوات«  »مجالس  دعم  كان 
والسالح  بالمال  دعم  تقديم  الضروري  من  أنه  وجدت  التـي  األمريكية 
 »Local Concerned Citizens المعنيين  المحليين  »المواطنين  لمن أسمتهم 
لتحجيم نفوذ الجماعات الجهادية التـي أخذ بعضها في التبرؤ من الممارسات 
الوحشية لتنظيم القاعدة في العراق. وبالفعل نجحت الصحوات في القضاء 
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على نفوذ القاعدة في محافظات األنبار وصالح الدين ونينوى وديالي وبعض 
مناطق بغداد، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات العنف بحلول العام 2008. 

عودة  مع  خاصة  هشاشة،  حالة  في  األمنـي  الوضع  بقي  ذلك،  ومع 
بغداد  في  المالكي  نوري  حكومة  بين  »الطائفية«  الطبيعة  ذات  الخالفات 
 100 إلى  حجمها  ووصل  العراق«  »أبناء  إلى  اسمها  تحول  التـي  والصحوات 
ألف مقاتل الغالبية الكاسحة منهم من السنة. ولم تحاول واشنطن في ترتيبها 
إلى  أعادت  التـي  الخالفات  تلك  عالج  العراق  من  الخروج  الستراتيجية 
بيئة  العراقي، وأعادت تخصيب  المجتمع  العريضة في  الواجهة االنقسامات 

التمرد مرة أخرى. 

احلرب اهلجينة ضد تنظيم »ادلولة اإلسالمية«

كان صعود تنظيم »الدولة اإلسالمية« في العراق وسوريا، إلى حد بعيد، 
نتيجة إخفاق اإلدارة األمريكية في عالج تداعيات تمرد المناطق السنية في 
العراق، واندالع الحرب األهلية في سوريا، وما صاحبها من تعثر الغرب في 
»نواة دولة  إلى  التنظيم اإلرهابي  إلى اآلن. كان تحول  الممتدة  األزمة  إدارة 
Proto-state« لها قواتها المسلحة وأجهزة تمويل وإعالم وخدمات على منطقة 

متسعة من العراق وسوريا مؤشًرا على تداخل الحدود الفاصلة بين الفاعلين 
على  الصدمة  وقع  له  كان  الذي  التحول  وهو  الدول.  غير  ومن  الدول  من 
السريع  التنظيم  اجتياح  مع  خاصة  واشنطن،  في  االستراتيجيين  المخططين 
لشمال غريب العراق وإعالنه السريع لعودة الخالفة اإلسالمية في يونيو 2014.  
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دون أن تسميها، أعلنت واشنطن مع تأسيس التحالف الدويل المناهض 
ما  قوامها  هجينة«  »حرب  استراتيجية  عن   ،2014 سبتمبر  في  الدولة  لتنظيم 
أعلنه الرئيس السابق باراك أوباما قبيل بدء العمليات. أوضح أوباما أن هذه 
مع  والتنسيق  العراقية،  الحكومة  مع  التعاون  )أ(  على  تقوم  االستراتيجية 
القوات العراقية التذي تستهدف مواقع التنظيم؛ )ب( دعم الفصائل المسلحة 
العراق، وهو  التنظيم دون االنخراط في صراعات أخرى داخل  التـي تقاتل 
ما يعنـي الفصل النزاعات على مستوى العمليات؛ مع زيادة الدعم للقوات 
الكردية بالتدريب والمعدات والمعلومات االستخباراتية، مع دعم المجتمعات 
السنية كي تبقى معزولة عن تأثير التنظيم؛ )ج( االستمرار في تعزيز عمليات 
مصادر  لقطع  الشراكء  مع  والعمل  التنظيم.  هجمات  لمنع  اإلرهاب  مكافحة 
أيديولوجيته  مواجهة  مع  بالتنظيم  األجانب  المقاتلين  التحاق  ومنع  التمويل 

المتطرفة. 

كارتر  أشتون  األسبق  األمريكي  الدفاع  وزير  تحدث   ،2015 يونيو  ويف 
عن خطوط استراتيجية أكثر تفصياًل حول الصراع مع تنظيم »داعش.« تتمثل 
هذه الخطوط في )أ( الخط السياسـي الذي تقوده وزارة الخارجية ويدور حول 
بناء حكومة عراقية أكثر كفاءة وتمثياًل ومتعددة الطوائف؛ )ب( منع تنظيم 
داعش من الحصول على مالجئ آمنة؛ )ج( بناء قدرات للشراكء في العراق 
التنظيم  لمواقع  الدفاع من خالل حملة قصف  وزارة  تقوده  ما  وهو  وسوريا، 
ودعم قوات األمن العراقية على األرض؛ )د( تعزيز عملية جمع المعلومات 
اإلرهاب؛  لمكافحة  القومي  المركز  خالل  من  التنظيم  حول  االستخباراتية 
إعاقة خطوط  التنظيم؛ )و(  والتجنيد عن  والتمويل  الدعم  )ه( قطع خطوط 
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)ز(  اإلرهاب؛  الدفاع ومركز مكافحة  وزارة  به  تقوم  ما  التنظيم وهو  اتصال 
توفير المساعدات اإلنسانية لضحايا التنظيم؛ )ح( عمل وزارة األمن الوطنـي 

ومكتب التحقيقات الفيدرالي لحماية الداخل من التهديدات اإلرهابية. 

للوهلة األوىل، بدا أن هذه االستراتيجية بخطوطها الواضحة قادرة على 
التحالف  جهود  إلى  دولة   40 حوالي  انضمام  مع  خاصة  التنظيم،  اجتثاث 
الدويل، كما أن هدفها العريض قد تحقق مع استعادة القوات العراقية مدينة 
التنظيم  من  العراقية  األراضـي  كامل  تحرير  إعالنها  ثم  يونيو  في  الموصل 
في ديسمبر 2017، وسقوط مدينة الرقة عاصمة التنظيم في سوريا في نوفمبر 
يد قوات سوريا  الباغوز في مارس 2019 على  2017 وتصفية آخر معاقله في 
الديمقراطية »قسد« الكردية. بيد أن االستراتيجية األمريكية شهدت تعثرات 
وتناقضات عميقة جعلت خصومها االستراتيجيين في المنطقة خاصة إيران 
وروسيا، وحلفائهما، هم أكثر الرابحين من القضاء على تنظيم الدولة، الذي 
تؤكد مؤشرات عديدة على أن خطره األيديولوجي لم بنته مع هزيمته عسكرّيًا. 

في  المرغوبين«  »الحلفاء غير  األمريكية عقدة  االستراتيجية  لم تحل 
العراق وسوريا. لم تظهر واشنطن أي ارتياح لمشاركة قوات الحشد الشعبـي 
النظامية والمشكلة من مليشيات شيعية وعلى صلة عضوية  العراقية، شبه 
توازن  أن  األمريكية  القوات  حاولت  لقد  الثوري.  الحرس  وبقوات  بإيران 
تدريب  مراكز  أربعة  إنشاء  العراق من خالل  في  اإليراني  العسكري  النفوذ 
لقوات األمن والجيش، مع الحرص على صبغها بصبغة غير طائفية. بيد أن 
الحكومة العراقية لم تتمكن سوى من حشد 7000 مجند في الجيش و2000 
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من  كان  لذا   .2015 العام  منتصف  بحلول  اإلرهاب  مكافحة  أجهزة  في  فرد 
الطبيعي أن تراهن إدارة أوباما على دعم قوات البشمركة الكردية ومليشيات 
قبلية سنية، وهو ما زاد من سيولة الوضع األمنـي في العراق، دون أن يوازن 

التأثير اإليراني في نهاية األمر.  

إدارة  السوري. لقد حاولت  الجانب  المعضلة نفسها كانت ماثلة على 
أوباما تبنـي استراتيجية ثنائية تستهدف القضاء على تنظيم داعش، وتقويض 
التعامل رسمّيًا مع  قاطع  لذا رفضت على نحو  بشار األسد في دمشق،  نظام 
»التدريب  برنامج  البنتاغون  فيه  أطلق  الذي  الوقت  في  السورية،  الحكومة 
شأنها  من  التـي  الديمقراطية«  »المعارضة  واشنطن  رأته  ما  لدعم  واإلمداد« 
أن توازن نظام األسد وأن تعمل كقوات على األرض في الحرب ضد داعش. 
والمخابرات  الدفاع  وزارة  أقامتها  التـي  التدريب  معسكرات  احتضنت 
المركزية األمريكية في األردن وتركيا العديد من عناصر المعارضة السورية 

التـي تلقت الدعم والتدريب. 

البرنامج  هذا  إيقاف  أعلنت  ما  سرعان  األمريكية  الحكومة  أن  إال 
في أكتوبر 2015، بعد أن كلف دافعي الضرائب األمريكيين حوالي نصف 
للمسؤولين  الموجهة  الكونغرس  نواب  بعض  لخطابات  ووفًقا  دوالر.  مليار 
التحفت  التـي  العناصر  البرنامج  دعم  فقد  البرنامج،  حول  األمريكيين 
بالجماعات المتطرفة المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة، جبهة فتح الشام 
من  وبداًل  داعش.  تنظيم  محاربة  من  بداًل  القاعدة  لشبكة  التابعة  الحًقا، 
محاولة تكوين »وكالء« خاصين من المعارضة، اتجهت الحكومة األمريكية 
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العريب  لـ«التحالف  قائمة، فأعلنت دعمها  رأته قوى ديمقراطية  ما  إلى دعم 
تخبط  أكد  ما  وهو  األرض،  على  وجوده  عدم  ثبت  تحالف  وهو  السوري« 
السياسة األمريكية التـي قصرت خطتها على دعم القوات الكردية المتمثلة 
في قوات سوريا الديمقراطية المكونة من ائتالف قوات إثنية متعددة تقودها 
جيوب  تصفية  في  حاسًما  دوًرا  لعبت  التـي  الكردية،  الشعب  حماية  قوات 

تنظيم داعش خاصة في مناطق شرق الفرات. 

متسع  أصبح محل خالف  لكونه  يسيًرا  لم يكن  االختيار  أن هذا  بيد 
بين الواليات المتحدة وتركيا التـي شنت أكثر من حملة عسكرية للحد من 
النفوذ الكردي وخلق مناطق نفوذ للمليشيات العربية السنية، في الوقت الذي 
أخذت تتقارب فيه مع كل من روسيا وإيران إلدارة الصراع بعيًدا عن الرؤية 
لم يصب  السياسة األمريكية،  لتخبط  نظًرا  للحليف األمريكي.  الضبابية 
للتخلي  اضطرت  التـي  المتحدة  الواليات  صالح  في  داعش  تنظيم  اندحار 
ضمنًا عن هدف إسقاط نظام األسد؛ في الوقت الذي نجحت فيه استراتيجية 
روسيا في تثبيت دعائم النظام عبر سياسة تتبنـي بشكل مثالي على األرض 
أدوات الحرب الهجينة، من حيث بناء تعاضد في العمليات العسكرية بين 
الجيش  عمليات  مع  للنظام  الداعمة  واألجنبية  المحلية  المليشيات  عمل 
السوري والقوات الروسية، والحًقا قوات الشرطة العسكرية الروسية المسؤولة 
تدريجية  عمليات  في  البدء  وكذلك  التصعيد،  خفض  مناطق  ضبط  عن 

إلصالح قطاع األمن السوري وإعادة البناء في مناطق نفوذ النظام. 
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خاتمة

على الرغم من إدراك الدوائر االستراتيجية األمريكية لتحول الصراعات 
الدولية إلى »حروب هجينة،« إال أن هناك صعوبات مرتبطة بتحول هذا اإلدراك 
إلى استراتيجيات فاعلة على أرض الواقع. حيث ارتبط في حاالته التطبيقية 
بالوصول إلى أهداف جزئية، مرتبطة بخفض مستويات العنف كما في حالة 
لبعض  غير محسوب  نحو  الدعم على  تقديم  أو  العراق،  في  التمرد  مكافحة 
مسار  ارتباك  أن  ويبدو  سوريا؛  في  داعش  مكافحة  حالة  في  كما  الحلفاء، 
السياسة األمريكية حيال مناطق نفوذها المعهودة في الشرق األوسط وأوروبا 
الدروس  استيعاب  دون  حال  قد   2017 في  للرئاسة  ترامب  دونالد  تويل  بعد 
التي  المنطقة  صراعات  من  غيرها  وباالمتداد  العراق،  حرب  من  المستفادة 
يغلب عليها الطابع المهجن. يذكر الضابط األمريكي السابق فرانك سوبتشاك، 
البنتاغون في  أن  العراق«  »الجيش األمريكي في حرب  أحد مؤلفي دراسة 
الوقت الحالي يتبنـى عقيدة عسكرية تقلل من أهمية »الحروب الصغيرة« وما 
الحروب  عقيدة  على  التأكيد  وتعيد  واإلرهاب،  للتمرد  مكافحة  من  تتضمنه 
الكبرى، وهو نفس الخطأ االستراتيجي الذي ارتكبه الجيش األمريكي بعد 
حرب فييتنام التـي لم يحاول االستفادة من دروسها التـي وجدها ماثلة أمامه 
إلى  ترامب  إدارة  اتجاه  الرأي  هذا  على  يؤكد  وسوريا.  العراق  في  أخرى  مرة 
الواليات  بأدوات غير عسكرية حتـى اآلن، مع خصوم  الصراع، وإن  تصعيد 
المتحدة اإلقليميين، مثل إيران، أو على المستوى العالمي مثل الصين وروسيا. 
هذا في الوقت الذي يتبنـي فيه هؤالء الخصوم أدوات أكثر مرونة وربما »ذكاء« 
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في إدارة صراعاتهم، وهو ما يعنـي أن تفجر الصراع »التقليدي« بين الواليات 
المتحدة وهؤالء الخصوم لن تكون نتائجه في صالح واشنطن.
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مقال  نشر  على  سنوات  عشرة  من  أكثر  مرور  من  الرغم  على 
أستاذ العالقات الدولية بجامعة هارفارد وأحد رواد المدرسة الواقعية 
ستفين والت حول أسباب استطالة الحروب، إال أنه يظل مفسًرا لكثير 
أو  األوسط  الشرق  إقليم  في  سواء  الصراعات  أوضاع  من  لكثير  من 
المنطقة حروًبا، بدأت  العشر، شهدت  السنوات  ما وراءه. خالل هذه 
إلى  أدت  ضخمة  ثلج  كرة  إلى  تحولت  ما  سرعان  صغيرة  بأحداث 
في  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  البنية  في  عميقة  تحوالت 
العديد من البلدان المنطقة. وقعت في هذه الصراعات تدخالت من 
قوى إقليمية ودولية تصورت في البداية إمكانية التدخل إلحداث تأثير 
أتون  في  استغرقت  ما  أنه سرعان  إال  الصراع،  حاسم على مجريات 
حروب واسعة وممتدة، لم ينته أي منها حتى اآلن بشكل حاسم. يفسر 
والت هذا التورط بأسباب عديدة نفسية، وأخرى لها عالقة بتصورات 
متعلقة  وأخرى  قوتهم،  وحدود  بالدهم  ودور  أنفسهم  عن  الدول  قادة 
تخلقها  التـي  والحقائق  الوطنـي،  والكبرياء  السياسية  بالمصداقية 

الحروب على األرض.    

ملحق 2

ستيفن والت: لماذا قد تطول الحرب؟
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يقول والت إنه عندما تتدخل القوى العظمى في البلدان الصغيرة، 
فإنها تفوز أحيانًا بانتصارات سريعة وحاسمة إلى حد ما. عندما يحدث 
هذا، تكون المشكلة الوحيدة المتبقية هي مكان إقامة موكب النصر 
نحو  تسير  عندما  ولكن  تقديمها.  يجب  التي  الميداليات  وعدد 
إما  القادة  بإرادتك بشكل سيء، سيتعين على  التي تخوضها  الحرب 
أن يقرروا تقليص خسائرهم أو الخروج أو "البقاء على المسار". من 
ناحية أخرى إذا كان الخصم قوة عظمى ال تشبع مثل الرايخ الثالث، 
فقد ال يكون هناك خيار في هذا األمر. ولكن إذا كان العدو المتمرد 
في حالة ضعيفة نسبيًا، ويكون التحدي هو رغبتك بناء دولة جديدة 

في مجتمع ال تفهمه جيًدا، فهذا قرار أصعب كثيًرا.

أما األسباب العشر التـي تفسر سبب استطالة الحروب، وتجعل 
سباتهم  من  استيقظوا  وقد  السياسيين  نتخيل  أن  علينا  الصعب  من 

وأنهوا الحروب التـي يخوضونها، فيوردها والت كاآلتي:

1- القادة السياسيون حمارصون بمعتقداتهم
ضوء  في  الجديدة  المعلومات  تفسير  إلى  البشر  جميع  يميل  إذ 
معتقداتهم الموجودة سلًفا، وبالتالي يميلون إلى مراجعة وجهات النظر 
الصعب  القرار  اتخاذ  بعد  ينبغي.  مما  أكثر  بطيء  بشكل  الراسخة 
الصعب  من  سيكون  بالفعل  جارية  حرب  تصعيد  أو  الحرب  بخوض 
على أي زعيم أن يعيد التفكير في مزايا هذا القرار، حتى لو تراكمت 

 فادًحا. 
ً
الكثير من المعلومات التي تشير إلى أنه كان خطأ
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2- اغبلا ما تكون املعلومات اغمضة يف احلرب
إن قضية خفض الخسائر نادًرا ما تكون واضحة تماًما. حتى إذا 
كان هناك الكثير من األدلة على أن الحرب تسير على نحو سيئ، فمن 
أن  يمكننا  أيًضا.  اإليجابية  العالمات  بعض  هناك  أن تكون  المحتم 
نتذكر كل تلك "المعايير" التي وضعتها إدارة بوش االبن لقياس التقدم 
في العراق؟ أو تلك التـي وضعتها اإلدارات الالحقة لقياس التقدم في 
أفغانستان؟ إذا كان لديك ما يكفي منها، يمكنك دائًما العثور على 
بعض العناصر في القائمة التي يمكنها أن تساهم في أن تبدو األشياء 
أن  احتمال  .يقل  أنه عندما تكون األدلة مختلطة  إال  أفضل.  بشكل 

يعيد القادة التفكير في معتقداتهم بأن الحرب تستحق خوضها.

3- مغالطة اتللكفة 
الدماء والموارد في  الدولة كميات كبيرة من  بمجرد أن تستثمر 
سيكون  الخسائر  خفض  أن   

ً
خطأ القرار  صانعو  يعتقد  قد  الحرب، 

»تبديًدا«. وأنه من الضروري القتال من أجل استرداد ثمن التضحيات 
السابقة. هذا المنطق خاطئ بشكل كلي: إذ سيكون ما هو منطقي هنا 
مواصلة الحرب إذا كان من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نتيجة أفضل 
الطريقة،  بهذه  األمر  يرون  ال  قد  السياسيين  لكن  مقبولة.  بتكلفة 
المدفوعة  بالكلفة  ستذكرهم  محلية  دوائر  هناك  كانت  إذا  خاصة 

بالفعل وتتهمهم بإهدار تضحيات سابقة.
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4- ليس دلى القادة السياسيني حافز يذكر لالعرتاف باألخطاء 
وتغيري املسار

العراق في عام  بمقامرة ضخمة عندما قرر غزو  االبن  قام بوش 
غير  المستشارين  من  مجموعة  برأي  بسذاجة  اعتقد  أنه  ذلك   .2003
الموثوق بهم، وبالغ في التهديد الذي يشكله العراق لمصالح الواليات 
المتحدة، واعتقد أن الغزو سيساهم في "تحول" الشرق األوسط بثمن 
بخس وبسرعة. من الممكن أن يُثبت أن حساباته كانت خاطئة كليًا، 
لكن االعتراف بأنه ارتكب خطأ سيكون انتحاًرا سياسّيًا. وبداًل من 
األمور،  زمام  استعادة  على  المقامرة  قرر  اآلخرين،  القادة  مثل  ذلك، 

على أمل أن تدور األمور ويتمكن من تبرير قراره األصلي.

5- األشخاص اذلين أدخلوك يف احلرب ليسوا هم من يمكنهم 
إخراجك

فما ينطبق على الزعماء ينطبق على مرؤوسيهم أيًضا: وهكذا، هل 
كان هناك أي فرصة أن يعيد األشخاص الذين قادوا بوش إلى العراق 
فيث،  دوجالس  ولفويتز،  وبول  تشيني،  وديك  رامسفيلد  )دونالد 
وكوندليزا رايس وآخرون( التفكير فجأة في مواقفهم ومساعدته على 
إخراج الواليات المتحدة من هذا المستنقع؟ بالطبع ال. تظهر األدبيات 
المتعلقة بإنهاء الحرب بوضوح أن إنهاء الحرب يتطلب عادة التخلص 
من الفريق الذي انضم إليك ويتطلب أحيانًا استبدال تحالف القيادة 
بأكمله. إذ ليس من قبيل المصادفة أن االستراتيجية األمريكية في 
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العراق لم تتحسن حتى تخلص بوش من رامسفيلد ومعظم المحافظين 
الجدد، األمر الذي جعل تغيير المسار ممكنًا.

6- القوى العظىم دائما ما تستطيع القتال
تخوض  العظمى  القوى  تجعل  التـي  األخرى  األسباب  أحد 
قد  ذلك.  تستطيع  أنها  ببساطة  هو  طويلة  لفترة  باختيارها  "الحروب" 
تكون التكاليف أكبر بكثير من الفوائد، ولكن نادًرا ما يتم إخراج 
القوى العظمى من الميدان بسبب االنهيار العسكري الكامل، خاصة 
عندما تقاتل على أكثر من جبهة ضد أعداء أضعف بكثير. صحيح 
كان  المتحدة  الواليات  لكن  فادًحا،  خطأ  كانت  العراق  حرب  أن 
بإمكانها البقاء لمدة عام أو عامين أو ثالثة إذا كان عليها ذلك. ونرى 
أخرى عندما  دوالر  مليار   100 قيمة  ما  أفغانستان:  في  الظاهرة  نفس 
يكون ناتجك المحلي اإلجمالي 13 تريليون دوالر وعندما يمكنك 
تدفع  القادمة  األجيال  وجعل  الخارجية  القوى  من  األموال  اقتراض 

ثمنها؟

اختراع  دائًما  يمكنها  القوية  الدول  أن  بلة،  الطين  زاد  ومما 
االبتكارات  هذه  بأن  نفسها  وإقناع  جديدة  استراتيجية  ابتكارات 
القادة، ويمكن توسيع  النصر. يمكن استبدال  هي ما يحمل مفتاح 
مثل  واستخدامها،  جديدة  أسلحة  تطوير  ويمكن  المعركة،  ميدان 
تكتيكات  وتنفيذ  تطوير  يمكن  أو  طيار،  بدون  الطائرات  حروب 
جديدة. ولكي نكون منصفين، في بعض الحاالت، سيحول االبتكار 
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االستراتيجي حالة المد والجزر إلى نصر. لكن القدرة على االستمرار 
السياسيين أن  القادة  في تجربة شيء جديد تجعل من الصعب على 
دائًما  هناك  ألنه سيكون  االستمرار،  تستحق  ال  الحرب  أن  يستنتجوا 

شخص ما يخبرهم أن لديهم فكرة ذكية تكسب الحرب.

7- اجليوش تكره اخلسارة 
ولذلك، نتوقع أن تركز أبواق األجهزة العسكرية على االنتصارات، 
تكون  ما  غالبًا  وتفاِن.  بحماس  محددة  مهاًما  ينفذوا  أن  ونريدهم 
الخدمات النظامية أقل عرضة لتفضيل الحرب من المدنيين، ولكن 
تريد  مؤسسة  آخر  تكون  ربما  األذى،  طريق  إلى  إرسالها  بمجرد 
من  بالخروج  توصي  أو  يرام  ما  على  تسير  ال  األمور  بأن  االعتراف 
الحرب بال نصر. كم عدد الجنراالت الذين سيخبرون الرئيس أنهم 
ببساطة ال يمكنهم الفوز، أو أنهم ال يستطيعون ذلك بتكلفة مقبولة؟ 

8- قد ال يعرف األشخاص يف القمة مدى سوء األمور حًقا
معظم  في  السابق.  للسبب  طبيعية  نتيجة  هي  المشكلة  هذه   
البيروقراطيات– بما في ذلك الجيش– هناك ميل لنشر األنباء الجيدة 
يظهروا  أن  المرؤوسون  يريد  السيئة.  األخبار  وإخفاء  متزايدة  بطريقة 
أنفسهم بمظهر جيد ومن المرجح أن يظهروا أدائهم في ضوء إيجابي. 
ومن المرجح أن يقدم الجنراالت الذين يمكن مالحقتهم كمجرمي 
حرب صورة متفائلة عن الوضع، والسبب في ذلك الغربة في الحفاظ 
على معنويات القوات، ولتعزيز الدعم العام، وسبب آخر ألن الجيش 
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يعرف أن هذا ما يريد قادته المدنيون سماعه. إذا لم يتم مواجهة هذا 
االتجاه، فإن الحروب ستستمر ألن المسؤولين عن القرارات النهائية 

ليس لديهم إحساس دقيق بما يحدث على أرض الواقع.

9- قلق بالغ بشأن املصداقية
ألن  ليس  الحروب  خسارة  في  العظمى  القوى  تستمر  ما  غالبًا 
تخشى  ألنها  ولكن  جًدا،  كبيرة  معين  صراع  وجود  عند  المخاطر 
له  يكون  وأن  سمعتها  على  عميقة  تأثيرات  لالنسحاب  يكون  أن 
تداعيات بعيدة المدى في مكان آخر. تشير األدبيات العلمية المهتمة 
فيها،  مبالًغا  تكون  ما  غالبًا  المخاوف  هذه  أن  إلى  القضية  بهذه 
ولكن هذا ال يمنع النقاد من تقديم هذا االدعاء وال يمنع السياسيين 
أمًرا شائًعا خالل حرب فيتنام، وال  إليه. لقد كان هذا  من االستماع 
نزال نسمع أصداء صاخبة منه حتى اآلن. فقد قيل لنا أنه إذا خرجت 
الواليات المتحدة من أفغانستان، سيشجع ذلك تنظيم القاعدة، وسوف 
يرتفع مستوى تجنيدها، وسيخلص حلفاؤنا حول العالم إلى أننا نتخلى 
عن أنفسنا وعنهم أيًضا. بالطبع، لم يكن للخروج من فيتنام أي من 
بالحرب  الفوز  فيتنام في  الخروج من  بالعكس ساعدها  اآلثار.  هذه 
الروايات  سيقوض  أفغانستان  من  الخروج  أن  المرجح  ومن  الباردة. 
بتركيز  المتحدة  للواليات  ويسمح  الغربية  اإلمبريالية  الجهادية حول 
جهودها العسكرية على األماكن ذات األهمية. في الواقع، قد تعاني 
مصداقية الواليات المتحدة أكثر بكثير إذا استمرت في تبديد قوتها 

في النزاعات المكلفة وغير الضرورية. 

ملحق 2
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10- الكربياء الوطين
العظمى  القوى  ما يكون لدى  للغاية، وعادًة  فعالة  قوة  القومية 
الكثير من األسباب التي تثير إعجابها بإنجازاتها الخاصة. الحال أنك 
عندما تكون ثرًيا جًدا وقوًيا جًدا، وعندما يكون تاريخك القومي 
في الغالب تاريًخا حسن الحظ، سيكون من الصعب تصديق أن هناك 
بعض المهام العسكرية التي قد ال تتمكن من إنجازها بثمن مقبول. 
لم يصدق ليندون جونسون تماًما أن "اآلسيويين في بيجاماتهم السوداء" 
يمكن أن يهزموا الواليات المتحدة القوية. وهكذا، تستحق الغطرسة 
استمرار  أسباب  تفسر  التي  القوائم  من  قائمة  أي  على  بارًزا  مكانًا 

الحروب لفترة طويلة.

- Stephen Walt, Top 10 reasons why wars last too 
long. Foreign Policy, 2010, https://foreignpolicy.
com/2010/09/01/top-10-reasons-why-wars-last-too-long/

المراجع

عرض أحمد ليثـي 



القسم الثاني 

التقنية وتحوالت عالم االستخبارات 





ما هي االستخبارات البشرية وكيف تعمل؟

)١(

للوصول  الدولة  به  تقوم  أنشطة سرية  إلى  البشرية  االستخبارات  تشير 
إلى حالة تمكنها من فهم الدول األخرى أو حتى الجماعات من دون الدول، 
في  والتحكم  الخصوم  قرارات  الدول ويف  في  للتأثير  وبالتالي وضع خطط 
مسارات األوضاع الداخلية وعالقات الدولة الخارجية. ويتم هذا األمر عبر 
الحصول على أكبر قدر من المعلومات التي يصعب الحصول عليها، عبر عدة 
وسائل منها سرقة المعلومات، اختراق حسابات التواصل االجتماعي والبريد 
عمليات  السفارات،  بها  تقوم  التي  المعلومات  جمع  عمليات  اإللكتروين، 
تطور  ورغم  المدانين.  أحد  ضد  الدول  إحدى  تنفذها  قد  التي  االستجواب 
العالقة بين التقنية والعمل االستخباراتي، إال أنه ال يمكن الجزم بأن التقنية 
فالطائرات  االستخباراتي.  العمل  في  البشري  العنصر  تحييد  على  ستعمل 
في  جزًءا  تظل  واالختراق  التنصت  وتقنيات  الصناعية  واألقمار  طيار  بدون 
العمل االستخباراتي وتقوم بمهمة »لرصد«. بينما يقوم العنصر البشري بمهمة 
"الفهم؛"، حيث ال يمكن للتقنية النفاذ لما يوصف بالغيوم الحضارية"؛ حيث 
ال يمكن ألي قمر صناعي أو تقنية اختراق فهم المعلومات الواردة اليه من 
منطقة حضارية ما أو أن يستنتج سلوكيات األفراد والجماعات أو أن يتنبأ بما 

ينتج عن مواقف الجمهور أو التنظيمات المتطرفة.





الرقمية  التكنولوجيا  اختصمتها  التـي  المساحة  تعاظم  من  الرغم  على 
من أعمال الجاسوسية، إال أنها لم تغير من محورية الدور البشري في إدارة 
في  مهنة  أقدم  ثاني  الجاسوية،  بدأت  وقد  االستخباراتية.  العمليات  وتنفيذ 
العديد  نتائج  حسم  على  قادًرا  البشري  العنصر  الزال  وما  بالبشر،  التاريخ، 

من العمليات التـي تستهدف »التأثير على الخصوم« والخصم من قدراتهم.

تعريف االستخبارات البرشية

يمكن تعريف االستخبارات بأنها نشاط سري تقوم به الدولة للوصول 
إلى حالة تمكنها من فهم الدول األخرى أو حتى الجماعات من دون الدول، 

ما هي االستخبارات البشرية وكيف تعمل؟

أحمد الباز 
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في  والتحكم  الخصوم  قرارات  الدول ويف  في  للتأثير  وبالتالي وضع خطط 
مسارات األوضاع الداخلية وعالقات الدولة الخارجية. ويتم هذا األمر عبر 
الحصول عليها، عبر  التي يصعب  المعلومات  قدر من  أكبر  الحصول على 
االجتماعي  التواصل  حسابات  اختراق  المعلومات،  سرقة  منها  وسائل  عدة 
السفارات،  بها  تقوم  التي  المعلومات  جمع  عمليات  اإللكتروين،  والبريد 

عمليات االستجواب التي قد تنفذها إحدى الدول ضد أحد المدانين.

المعلومات،  توفير  مركزيتين،  مهمتين  االستخبارات  تؤدي  وبالتالي، 
وتنفيذ الخطط. وهو ما يسمى إجمااًل ب»إلنتاج االستخباراتي« الذي تحدده 

االحتياجات االستخباراتية، وهو اإلنتاج الذي يستفيد منه صناع القرار.

األدوات املساندة لعمل االستخبارات

وتحليل  وتقييم  من رصد  يتبعه  وما  االستخباراتي  العمل  حتى يكون 
ناجًحا، فإن هناك حاجة إلى معرفة عميقة بحقول السياسة والثقافة وتاريخ 
تجاهل  يؤدي  وقد  البيروقراطية.  باألجهزة  وكذا  المرصود  الشخص  أو  البلد 
أجهزة  أصاب  الذي  كذلك  استخباراتي«،  »عمى  حدوث  إلى  العوامل  هذه 
تمثل في  والذي  اإلسرائيلية واألمريكية عشية حرب 1973،  االستخبارات 
استبعاد إمكانية مبادرة العرب بالهجوم. كان هذا العمى ناتًجا باألساس من 

انحيازات ثقافية وتصورات مسبقة راسخة حول موازين القوى.    

ال  أنه  إال  االستخباراتي،  والعمل  التقنية  بين  العالقة  تطور  ورغم 
العمل  في  البشري  العنصر  تحييد  على  ستعمل  التقنية  بأن  الجزم  يمكن 
التنصت  وتقنيات  الصناعية  واألقمار  طيار  بدون  فالطائرات  االستخباراتي. 
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بينما  »لرصد«.  بمهمة  وتقوم  االستخباراتي  العمل  في  جزًءا  تظل  واالختراق 
لما  النفاذ  للتقنية  يمكن  ال  حيث  »الفهم؛  بمهمة  البشري  العنصر  يقوم 
يوصف بالغيوم الحضارية«؛ فال يمكن ألي قمر صناعي أو تقنية اختراق فهم 
المعلومات الواردة اليه من منطقة حضارية ما أو أن يستنتج سلوكيات األفراد 
والجماعات أو أن يتنبأ بما ينتج عن مواقف الجمهور أو التنظيمات المتطرفة.

مستهلكو اإلنتاج االستخبارايت

ال يظل اإلنتاج االستخباراتي حبيس مؤسسة االستخبارات وفقط، بل يتم 
طلبه واستهالكه من عدة جهات رسمية وغير رسمية من أجل تنفيذ ُمخطط ما 
ضد دولة أخرى بشكل عام أو ضد مسؤول بعينه. وال ينحصر زبائن اإلنتاج 
كشراكت  العالمية  الشراكت  إلى  تتخطاه  بل  وفقط  الدول  في  االستخباراتي 
المقاوالت واألسلحة والنفط واألدوية، من أجل الوقوف على أكبر قدر من 
المعلومات التي تساعدهم في توجيه منتجاتهم بالشكل الذي يحقق أكبر قدر 
من المكاسب، أو التأثير في حركة السوق للنيل من خصم أو من دولة كاملة.  

دور الساتر يف العمل االستخبارايت

الشخص  حول  أو  المنطقة  أو  الدولة  داخل  قدم  موطأ  خلق  أجل  من 
المعني بالرصد، فالبد من وجود ما يعرف بــ»الساتر« الذي يكون عبارة عن 
واجهة عمل شرعية لفريق االستخبارات، وقد يكون هذا الساتر مستشفى 
أو شركة أو بعثة دولية، ويعرف هذا النوع من النفاذ بـ»النفاذ المستتر«. وقد 
يتم النفاذ المستتر من خالل تعاون مشترك بين االستخبارات وأحد الشراكت 
تسمح  بينما  الشركة  لهذه  خدمات  االستخبارات  فتقدم  بالفعل،  القائمة 
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الشركة لالستخبارات بتشغيل عناصرها ضمن هذه الشركة للقيام بالعمليات 
مؤسسة  أنها  طالما  الشركة  في  أي شك  هناك  وبالتالي ال يكون  المطلوبة، 
صغيرة  عمل  خلية  بوجود  تكون  الحقيقة  أن  إال  زمن،  منذ  بالفعل  وقائمة 

ضمن الشركة تابعة لالستخبارات.

دور االستخبارات يف تنفيذ العمليات اتلآمرية طويلة املدى

الكترونية  ومواقع  بحثية  مراكز  تأسيس  نحو  االستخبارات  تسعى 
بشكل  المؤسسات  هذه  كل  وتتمتع   .NGO حكومية  غير  دولية  ومؤسسات 
رسمي وقانوين، إال أنها تخضع لتوجيه خلية عمل استخباراتية، وقد تكون هذه 
الخلية مجموعة من المثقفين أو الساسة إال أنهم مرتبطين بجهاز استخبارات.
وال يكون الغرض من هذه المؤسسات هو جمع المعلومات إطالقاً، بل القيام 

بأحد أهم أدوار االستخبارات وهو صناعة الرأي العام وتوجيهه لغرض معين.

 ،»Covert Action ويوصف هذا األمر بأنه أحد أشكال »العمليات التآمرية
والتي تعني »محاولة إحدى الدول للتأثير على األحداث وتوجيهها في الدول 
األخرى من دون أن يتم كشف تورطها، من خالل برنامج يضم عدة عمليات 
استخباراتية يتم التنسيق بينها، وغالبًا ما تدار على فترة زمنية طويلة نسبّيًا، 
أو االمتناع  للقيام بشيء ما  المستهدفة  الفئة  أو  الجمهور  التأثير في  لغرض 
عن تنفيذ شيء ما، أو للتأثير في النخب االقتصادية والسياسية والعسكرية«. 
بالفعل  التآمرية  بالعمليات  يسمى  ما  بوجود  األمريكية  الحكومة  وتعترف 
لعام 1947  الوطني األمريكي  قانون األمن  وتؤكد استخدامها، حيث عرفها 
على أنها »نشاط تقوم به الحكومة األمريكية للتأثير على الظروف السياسية 
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يكون  أال  حينها  الدولة  وتتعمد  الخارج،  في  العسكرية  أو  االقتصادية  أو 
دورها ظاهًرا أو يتم تسريب معلومات عنه إلى العامة«. 

ومثال ذلك الدعاية، التي قد تكون سوداء وقد تكون بيضاء. فالدعاية 
التي  الراديو  قناة  ذلك  ومثال  السيئة  واألخبار  األكاذيب  ترويج  هى  السوداء 
أنشأتها الواليات المتحدة في جواتيماال 1954 لبث أخبار مبالغ فيها عن تقدم 
»خاكوبو  بالشيوعية(  )المتهم  الرئيس  قلب  في  الخوف  أشاع  ما  المتمردين 
الدعاية  أما  به…  اإلطاحة  من  خوفاً  استقالته  تقديم  الى  دفعه  ما  أربنيز« 
البيضاء فهي تلك الصادرة عن وسائل إعالم الدول الرسمية لتبرير سياسات 

الدول مثل هيئة اإلذاعة البريطانية وواكلة األنباء الفرنسية.

لوجستيات العمل االستخبارايت البرشي

يمكن إيجاز لوجستيات العمل االستخباراتي بأنها تتشكل من:

االستخبارية،  العملية  إدارة  في  أداة  أهم  هي  االستخبارية:  المحطة 
فيها،  تتواجد  التي  الدولة  على  مهمتها  تتوقف  وال  القيادة،  مركز  باعتبارها 
للمحطة  وقد يكون  في مكانها،  أخرى وهي  دولة  ترصد  أن  يمكن  حيث 
عدة أفرع في البلد الواحد، أو اإلقليم. يبدو رصد عمل المحطة معقًدا، فهي 
تتواجد  قد  المحطات  أن  باعتبار  سرية،  عملها  مهمة  لكن  علنية  تكون 
في السفارات بأوقات السلم، وقد تكون في أحد الشراكت. ويتم في بعض 
وهم  الرئيسيين:  العمالء  متنقلة.  تكون  بأن  بالمحطات  الدفع  األحيان 
المسؤولون المسؤولين بشكل رئيسي عن العملية وارتباطهم يكون مباشر 

بالقيادة.

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
ما يه االستخبارات البرشية وكيف تعمل؟
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العمالء الثانويين: هم عمالء ال يعرفون أي شيء عمن يستخدمهم وقد 
يتلقى أجًرا بشكل مباشر أو في شكل هدايا مقابل الحديث المستفيض مع 
العميل الرئيسي عن مشاهداته. وقد يكون العميل الثانوي حالقًا أو عاماًل 
السياسي  المسجون  أو موظف. كذلك قد يتحول  أو خادم  على منصة نفط 
إلى العمل مع أحد األجهزة خصوًصا هؤالء الذين يتم اعتقالهم للمرة األويل، 

ويتم اإلفراج عنهم مقابل أن يبقوا في تنظيماتهم وينقلون المعلومات عنهم.



االستخبارات التكنولوجية: 

كيف تبدو جاسوسية المستقبل؟

)2(

الحرب  احتدام  ومع  والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  منذ 
اإللكتروين  الفضاء  واإلرهابية  الجهادية  الجماعات  ودخول  اإلرهاب،  على 
باعتباره ساحة للصراع مع القوى الكبرى، بدأ الحديث في أوساط الدراسات 
الثورة  هذه  نقلت   .»RIA االستخبارات  شؤون  في  »ثورة  عن  االستراتيجية 
الملتبسة  المظلمة  »األزقة  من  العالم،  في  مهنة  أقدم  ثاني  الجاسوسية، 
بالسرية« إلى ساحة الفضاء اإللكتروين المكشوفة. لقد زاحمت تقنيات مثل 
من  وذلك  البشري،  العامل  الضخمة  البيانات  وتحليل  االصطناعي  الذكاء 
خالل تقنيات التعرف على الوجوه والمؤشرات الحيوية وجمع المعلومات من 
الجاسوسية  هذا  دفع  المفتوحة.  والمصادر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
إلى مناطق أخرى غير مجرد جمع المعلومات السرية أو غير المتاحة، فقد 
تقلصت مساحة هذه المعلومات إلى حيز ضيق. األخطر في هذا التحول أنه 
تمارسه  الذي  وذلك  الدولة  به  تقوم  الذي  التجسس  بين  التداخل  إلى  أدى 
المعلومات  جمع  شرعية  حول  وأخالقية  قانونية  جدليات  وأثار  الشراكت، 

واختراق الخصوصيات.   



محمد العربي



لم تتغير طبيعة العمل االستخباراتي منذ أن خط ُصن تزو فصله األخير 
من كتاب »فن الحرب« عن »التجسس« في القرن السادس قبل الميالد حتـى 
بدايات القرن العشرين. فلم تختلف الطريقة التي أدار بها شـي هوانغ دي 
نابليون  بها  أدار  التي  الطريقة  تلك  عن  الصين  توحيد  حرب  في  جواسيسه 
تقوم  عام  ألفي  ولقرابة  الجاسوسية  ظلت  أوروبا.  عبر  جواسيسه  شبكة 
يجمعون  الجواسيس  كان  حيث  تقريبًا؛  األدوات  وبنفس  ذاتها  باألعمال 
المعلومات، أو ينشرون األخبار المضللة أو يقدمون مشورة خاطئة للخصوم، 
واعتمدت أنواع الجواسيس الخمسة التـي فصلها تزو، المحلي، والداخلي 

والمزدوج والميت والحي، على المبدأ نفسه: التخفي وتغيير الهوية. 

محمد العربي

االستخبارات التكنولوجية: 

كيف تبدو جاسوسية المستقبل؟
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ربما لم تؤثر الثورة الصناعية وتطور األسلحة والتقنيات المادية في عالم 
الجاسوسية بشكل كبير، إال مع مجيء قفزات في عالم االتصاالت باختراع 
الشيفرات والراديو والالسلكي وغيرها من أدوات شاعت مع الحرب العالمية 
األويل التـي تعتبر أول حرب حديثة في التاريخ. عبرت هذه األدوات عن أول 
»ثورة في الشؤون العسكرية RMA« وهو المصطلح الذي بدأ استخدامه في 
نمط  في  قفزة  عن  ويعبر  السوفياتي،  االتحاد  في  الماضـي  القرن  سبعينات 
تماثل  الحرب  أصبحت  التكنولوجي.  حيث  التغيير  بسبب  وأدواتها  الحرب 
ألعاب الفيديو، وتعتمد كليًّا على دوائر االتصال المغلقة وأجهزة االستشعار 
المسلحة  القوات  وظائف  الثورة  هذه  وتخللت  والمراقبة،  الشبكات  وسعة 
 »Command "القيادة  إلى  يشير  والذي   C4ISR مصطلح  عنها  يعبر  التـي 
و»الحواسب   »Communications و»االتصاالت   Control و»التحكم 
 »Surveillance و»المراقبة   »Intelligence و»المخابرات   »Computers

 .»Reconnaissance و»االستطالع

الحرب  احتدام  ومع  والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  منذ 
اإللكتروين  الفضاء  واإلرهابية  الجهادية  الجماعات  ودخول  اإلرهاب،  على 
باعتباره ساحة للصراع مع القوى الكبرى، بدأ الحديث في أوساط الدراسات 
الثورة  هذه  نقلت   .»RIA االستخبارات  شؤون  في  »ثورة  عن  االستراتيجية 
الجاسوسية، ثاني أقدم مهنة في العالم، من »األزقة المظلمة الملتبسة بالسرية« 

إلى ساحة الفضاء اإللكتروين المكشوفة. 
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على  باألساس   HumInt البشري  أو  التقليدي  التجسس  اعتمد 
المهارة  حيث  )الجاسوس(؛  البشري  العامل  قيمة  من  تعلي  تكتيكات 
جمع  بهدف  وذلك  »المصادر«،  وتجنيد  الخصم،  وخداع  الهوية،  إخفاء  في 
يفرق االستخبارات  ما  القرار، وهو  المؤثرة على صنع  الحساسة  المعلومات 
عن بقية المعلومات، أو القيام بعمليات التخريب داخل مؤسسات العدو من 
في  المساهمة  ربما  أو  الخصم،  تجنيد مسؤويل  أو  الجواسيس«  »زرع  خالل 
هو  التخفي  هذا  كان  الجاسوس.  دولة  أمن  تهدد  التـي  الشخصيات  اغتيال 
ما منح الجاسوسية طابًعا شبه أسطوري حيث التركيز على »البطولة« الفردية، 

وهو ما أوحى برسم الخطوط الدرامية الشهيرة لعالم االستخبارات.

االصطناعي  والذكاء  الرقمي  االتصال  تقنيات  زاحمت  فقد  اآلن،  أما 
العامل البشري؛ حيث التحول إلى االستخبارات السيبرية من خالل األدوات 

التالية: 

الجواسيس  لدى  يعد  لم   :Facial Recognition الوجوه  على  التعرف   •
القدرة على التخفي أو استخدام وثائق مزيفة، إذ باتت البلدان تستخدم 
تحليل  عبر  الوجوه  مسح  خالل  من  الهويات  على  التعرف  تقنيات 
»البيانات الضخمة« المتوفرة لديها عن كل شخص في العالم. تم ابتكار 
هذه التقنية في إسرائيل، وأصبحت مستخدمة على نطاق واسع خاصة 
ما  كل  على  السيطرة  إحكام  إلى  يسعى  والذي  الصين،  مثل  بلد  في 
يتحرك في حدوده، فيصبح من العسير على جاسوس أمريكي التحرك 
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بحرية في شوارع أية مدينة صينية، دون أن تعرف السلطات فيها هويته، 
t.وربما ما يكفي عن تاريخه الشخصي

العين  أو  اليد  البصمات  مسح  مثل   :Biometrics الحيوية  المقاييس   •
إجراءات  في  واسع  نطاق  على  مستخدمة  أصبحت  وقد  الصوت،  أو 
السفر. وقد وضعت قيوًدا كبيرة على حركة عمالء المخابرات، فحتى لو 

t.استطاعوا تزييف الهوية، فلن يستطيعوا تغيير هذه المقاييس بسهولة

ماليين  تمنح  ناحية  فمن   :Social Media االجتماعي  التواصل  مواقع   •
المجتمعي  اإلعالم  منصات  عير  تداولها  يتم  التـي  والبيانات  الصور 
البيانات  قواعد  لتغذية  كبيرة  فرصة  وغيرهما  وتويتر  فيسبوك  مثل 
الضخمة، وتحسين كفاءة خوارزميات تحليل البيانات التـي تستخدمها 
أن  المخابرات  ألجهزة  النادر  من  أصبح  أخرى،  ناحية  ومن  الشراكت. 
لديه حساب على  أن يكون  للتجنيد، دون  أي شخص، محتمل  تجد 
هذه المنصات، وهو ما يجعله شخصية »محروقة« بسبب سهولة التعرف 

t .عليه، ومعرفة تحراكته وتفضيالته وسلوكه الشرائي وربما توجهاته

OSINT: كانت المعلومات السرية هي  االستخبارات مفتوحة المصدر   •
هذه  غير  البيانات  شيوع  أن  إال  االستخبارات،  عالم  في  قيمة  األكثر 
مفتوحة  االستخبارات  على  الخوارزميات  تركيز  أصبح  حيث  القاعدة، 
كونها  للجمهور،  المتاحة  السرية  غير  المعلومات  تلك  وهي  المصدر، 
المعلومات  من  بداًل  إليها،  الوصول  في  واأليسر  وشيوًعا  إتاحة  األكثر 

t.السرية واإلشكالية



161

في  البشري  العنصر  دور  نهاية  وغيرها  التطورات  هذه  تعنـي  ال   t
االستخبارات، فمن غير المتصور مثاًل أن تتمكن الواليات المتحدة وإسرائيل 
من اغتيال خصومها مثل بن الدن أو قاسم سليماني بدون مساعدة من العامل 
أصبح  محلاًل،  أم  مجنًدا  كان  سواء  البشري،  العامل  دور  أن  بيد  البشري. 
الواقع، جعل شيوع تكنولوجيا االتصاالت، خاصة  قيد إعادة التعريف. ويف 
جاسوس،  مشروع  وربما  للتجسس،  مادة  شخص،  كل  من  الذكية  الهواتف 

حتـى وإن كان ال يدري.  

؟
ً
tكيف أثرت ثورة االستخبارات اتلكنولوجية يف اعلم االستخبارات عموما

هذه  تؤدي  و»المعلومات«،  »االستخبارات«  تعريف  إعادة  عن  tفضاًل 
عالم  في  أعمق  أخالقية  وربما  وقانونية،  تنظيمية  تغيرات  إلى  التقنية  الثورة 

االستخبارات والسياسة. أهم هذه التداعيات: 

وذلك  الدولة،  به  تقوم  الذي  التجسس  بين  الفاصلة  الحدود  تداخل   •
الذي تقوم عليه الشراكت الخاصة. حيث دفعت التغيرات التقنية سالفة 
والقرصنة،  والتحليل،  التعقب  برامج  بتطوير  الخاصة  الشراكت  الذكر 
وأصبحت الدول »زبائن لديها« بل أصبح هناك تدوير للعنصر البشري 
بين الجهتين، حيث يلتحق ضباط المخابرات السابقين بشراكت األمن 
والتجسس، وهو ما يساهم في توسيع خبرة وقدرة الشراكت على التأثير؛ 
شراكت  تخدم  التـي  البلدان  مقدمة  في  إسرائيل  تأتي  الصدد  هذا  ويف 

األمن الخاصة فيها أغراض الحكومة اإلسرائيلية إقليميًّا ودوليًّا. 
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تنظيميًّا، أضحى على أجهزة االستخبارات الرسمية أن تعيد النظر إلى   •
البيروقراطية  التنظيمات  إلى  المستندة  الجامدة  الهيراركية  هياكلها 
االستخباراتي  العمل  مع  التكنولوجيا  إدماج  حيث  من  الرسمية، 

t.التقليدي وإعادة تعريف الدور البشري في هذا العمل

العامل  النجاح في االستخبارات رهينًا بحنكة  لم يعد  بشكل كبير،   •
التي  واألدوات  الخبرات  بتطور  بل  الذهنية،  وقدراته  البشري 
يستخدمها في اختراق بيانات الخصم، أو حماية بياناته، وهو ما يعنـي 
أن النجاح المستقبلي في هذا العالم سيكون لصالح األطراف التـي 
تستثمر في مجاالت »البحث والتطوير«. وبالتالي، سيظل ميزان القوة 
تعمية  على  القادرة  الدولية  القوى  لصالح  مختاًل  »االستخباراتية« 
وروسيا  والصين  المتحدة  الواليات  مثل   ،Cryptographic خصومها 

t.وإسرائيل، وبريطانيا، والدول األخرى التـي ال تمتلك تلك األدوات

المثال،  سبيل  على  »فوضوية«،  أكثر  الرقمي  التجسس  عالم  أصبح   •
تقليديًا كانت سلوكيات التجسس في تعريفها القانوين تتميز بشكل 
قاطع عن »أعمال الحرب«، أما اآلن، فيمكن التعامل مع سلوكيات 
االستطالع واالستكشاف من خالل اختراق شبكة حواسب الخصم 
كذلك،  الحرب.  إعالن  أشكال  من  كشكل  »الحليف«  ربما  أو 
»قواعد«  بوجود  حاليًا  التقليدي  أو  البشري  التجسس  عالم  يعرف 
أو »أعراف« أخالقية تتعارف عليها الدول وأجهزة التجسس، )مثل 
عدم قتل الجواسيس المتقاعدين أو التعارف على عدم نشر حقيقة 
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هويتهم أو عدم التعرض ألسرهم باألذى( وهي قواعد لم يتم التوصل 
t .إليها على األقل في الوقت الحالي

الممارسات االستخباراتية،  الفوضـى، وانكشاف سرية  ارتبط بهذه   •
في  خاصة  المخابرات  أجهزة  عمل  حول  القانوين  الجدل  تصاعد 
وحقوق  »الخصوصية«  تحظى  حيث  الليبرالية،  الديمقراطيات 
الجدل،  هذا  مصدر  القانوين.  النظام  في  مركزية  بمكانة  اإلنسان 
زيادة الرقابة الشعبية على أعمال تلك األجهزة، وتعارض عملها في 
وقد كان هذا  المواطنين،  »احترام خصوصية«  مع  السيبيري  الفضاء 
محور فضيحة شركتي فيسبوك واكمبريدج أناليتيكا في 2018. حتـى 
وتزييف  األشخاص  زرع  على  القائم  للمخابرات  التقليدي  العمل 
بيانات الهوية، أصبح محل جدل قانوين وأخالقي، على سبيل المثال 
واستخدام  موىت  أطفال  شخصية  انتحال  قانونية  مدى  حول  الجدل 
المراقبين  بعض  يشير  وكما  الصدد،  هذا  في  التجسس.  في  هوياتهم 
مثل روسيا  السلطوية،  النظم  ذات  المغلقة  البلدان  الغربيين، تصبح 
والصين وإيران، أكثر كفاءة في استخدام أدوات التجسس اإلنساني 

t.والسيبراني دون االلتفات إلى الجدل القانوين واألخالقي

ما يه مالمح ثورة االستخبارات اتلكنولوجية يف الرشق األوسط؟

بين  القوى«  »توازن  على  التكنولوجية  االستخبارات  ثورة  تأثير  يتجلى 
قوى  فيه  تطور  الذي  الوقت  ففي  أوضح.  بشكل  األوسط  الشرق  في  األمم 
إقليمية مثل إسرائيل وإيران قدراتها السيبرية، أصبحت أغلبية الدول العربية 
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عرضة »التجسس« و»التخريب« بسبب عدم قدرتها على تطوير أدوات ذات 
كفاءة عالية في مكافحة عمليات التجسس، بل واعتماد بعضها على أدوات 
السيبرية  االستخبارات  مجال  في  عاملة  شراكت  إنتاج  من  وتعقب  مراقبة 
الخاصة. وهو ما يعنـي أن ميزان القوة سيظل في صالح »منتجي تكنولوجيا 

التجسس« ال مستهلكيها. 

نجحت إسرائيل في التحول إلى قوة تجسس سيبرية من الطراز األول، 
الموساد  الثالثة،  االستخباراتية  مؤسساتها  تكييف  إعادة  خالل  من  وذلك 
الحالي  العقد  منتصف  منذ  إسرائيل  أمن  وواكلة  العسكرية  والمخابرات 
العميقة  واالضطرابات  التجسس،  عالم  في  الحادثة  التغيرات  مع  للتكيف 
في العالم العريب، مع الثورات العربية، والتمدد اإليراني. على سبيل المثال، 
أصبحت إدارات االستخبارات البشرية واإلشارية والمرئية داخل المخابرات 
وباستخدام  دوائر مغلقة  المباشر من خالل  التواصل  قادرة على  العسكرية 
إدارة  لقيادة  الهرمي  التسلسل  إلى  الرجوع  دون  مشتركة،  بيانات  قواعد 
الحرب  ألدوات  استيعابًا  أكثر  فأصبح  الموساد،  أما  العسكرية.  المخابرات 
من  اإليرانية  النووية  المفاعالت  على  هجومه  في  اتضح  ما  وهو  السيبرية، 
األمن  واكلة  أما   .2010 في   Stuxnet ستوكسنت  اإللكتروين  الفيروس  خالل 
اإلسرائيلي، فدمجت وحدات األمن السيبيري مع المخابرات اإلشارية لحماية 

منشآت البنية التحتية اإلسرائيلية. 

شراكت  هي  السيبري  التجسس  في  إلسرائيل  الطوىل  األذرع  أن  إال 
 ،2010 عام  المؤسسة   »NSO »المجموعة  رأسها  وعلى  الخاصة،  االستخبارات 
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وصاحبة برنامج بيغاسوس المستخدم في التعقب والتجسس. وكذلك شركة 
الدول على تعقب  2010، وتتخصص في مساعدة  المؤسسة عام  بالك كيوب 
الثروات واألموال، ويمتد نطاق عملها من أوروبا إلى أمريكا الالتينية. أما 
شركة »أرخميدس«، فنطاق عملها مواقع التواصل االجتماعي وتقوم بحمالت 
تكتيكات  استخدام  خالل  من  المواقع  هذا  على  العام  الرأي  على  للتأثير 
الهويات والحسابات المزيفة. وأغلب مؤسسي هذه الشراكت والعاملين بها هم 
جواسيس وضباط سابقين في وحدات التجسس اإلشاري 8200 داخل الجيش 

أو من الموساد أو جهاز األمن الداخلي الشين بيت. 

أما إيران، فقد شنت العديد من حمالت التجسس والتخريب اإللكتروين 
فقبل  السعودية.  وباألخص  اإلقليميين،  وخصومها  المتحدة  الواليات  على 
الهجوم المادي على منشآت شركة أرامكو، في 2019، شنت طهران حمالت 
قرصنة على منشآت شركة أرامكو في 2012 من خالل »برامج ضارة« أتلفت 
بعض بيانات الشركة، وهي العملية التي تكررت في الفترة من نوفمبر 2016 
طهران  استهدفت  كذلك  النطاق.  واسعة  أهدافًا  وشملت   ،2017 يناير  حتى 
العملية  وهي  وإسرائيل،  المتحدة  الواليات  في  وشراكت  بنكية  مؤسسات 
اإللكتروين األمريكية  التخريب  رًدا على محاوالت  بأبابيل،  التـي عرفت 
بـ»األلعاب  عرفت  والتـي   ،2007 في  النووي  برنامجها  بحق  اإلسرائيلية 
ال  إذ  الثالثة«؛  »الدرجة  من  سيبرية  قوة  إنها  على  إيران  تصنف  األولمبية«. 
المتحدة والصين  الواليات  التـي تستخدمها  والبرامج  تمتلك نفس األدوات 
واستخدام  محليًّا،  أدواتها  تطوير  على  قدرتها  أثبتت  ذلك  ومع  وروسيا، 
استراتيجية »الوكالء« اإللكترونيين في الداخل والخارج. تشير التقارير إلى 
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السالب«  الدفاع  و»منظمة  »الپاسيج«  وقوات  اإليراني«  الثوري  »الحرس  أن 
تنسق فيما بينها لشن الهجمات اإللكترونية عبر هيئة عليا تضم كبار القادة 
العسكريين واالستخباراتيين، وتعتمد الهيئات الثالثة على ما يزيد عن 120 

ألف متطوع في مجال الحرب اإللكترونية. 

في مجال التجسس السيبيري، تبدو الدول العربية، ربما عدا اإلمارات 
العربية، ساحة انكشاف واسعة لخصومها سواء إسرائيل أو إيران أو حتـى 
لحلفائها مثل الواليات المتحدة. ويف هذا الصدد، تبدو طهران أقل خطًرا من 
تل أبيب. ففي حين تقصر األوىل نشاطها السيبري على "عمليات التخريب" 
مكافحة  أجهزة  من  سواء  من  عنها  الكشف  يمكن  التـي  »التقويض«  أو 
تلك  أو  العربية،  األمن  أجهزة  في  السيبراني  األمن  أجنحة  أو  التجسس 
األجهزة الحليفة لها، خاصة في الواليات المتحدة؛ فاألخيرة تسعى إلى إرساء 
الملتبس  »االختراق«  العريب من خالل  القومي  األمن  هيمنتها على مفاصل 

بالتعاون األمنـي المكشوف أو المستتر. 

حافة  على  الواقعة  تلك  خاصة  العربية،  البلدان  على  سيكون  لذا، 
الصدام الجيوستراتيجي مع إسرائيل، ويف حال أرادت إدماج األمن السيبري 
في استراتيجية أمنها القومي، أن تتعامل بجدية مع تهديد الخطر اإلسرائيلي 
على أمنها السيبراني؛ أن تعيد تنظيم وهيكلة أجهزتها األمنية واالستخباراتية 
إعادة  يعنـي  ما  السيبراني، وهو  التكيف مع تحوالت األمن  بحيث تستطيع 
البشري  العامل  تأهيل  وإعادة  البشري،  التجسس  على  التركيز  في  النظر 
للتكيف مع أدوات التجسس السيبراني ؛ وأخيًرا، بذل االستثمارات في برامج 
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البحث والتطوير R&D الضرورية لتطوير البرمجيات الالزمة للحفاظ على 
اإللكتروين.  التجسس  لعمليات  وللتصدي  مواطنيها.  وأمن  القومي،  أمنها 
واألهم في هذا الصدد التحول من استهالك برامج وخدمات التجسس التـي 
تقدمها الشراكت اإلسرائيلية والغربية، إلنتاجها، وبالتالي، تغيير ميزان القوة 

t.أو معادلته
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االستخبارات االقتصادية كأداة لألمن القومي

والرخاء االقتصادي

)3(

تستهدف االستخبارات االقتصادية تحقيق األمن القومي، لكن في شّقه 
أهميته  وزادت  بخاصة  برز  ما  االقتصادي،  األمن  أي  باألساس،  االقتصادي 
المشهد  ليتصّدر  االقتصادي  المجال  فيه  تقّدم  الذي  الحديث  العصر  في 
أهم  أحد  ليصبح  السياسي،  المجال  مع  تفاعالته  قوة  وتزداد  االجتماعي 
االستخباراتية  المعلومات  أصبح جمع  هنا  ومن  األمم،  بين  الصراع  نطاقات 
االقتصادية أداة في التنافس بين الدول أعضاء النظام السياسـي والرأسمالي 
تأمين  إلى  يشير  والذي  االقتصادي   األمن  بروز  إلى  أدى  ما  وهو  الدويل. 
الظروف المواتية داخلّيًا وخارجّيًا لدعم النمو الُمستدام لالقتصاد والتحّسن 
النسبي طويل األجل في إنتاجية العمالة ورأس المال، مع تأمين بيئة أعمال 
آمنة وعادلة وديناميكية تحفز التجديد واالستثمار المحلي واألجنبي. وهو 

ما يصّب في النهاية في التحّسن المستمر في مستويات معيشة المواطنين. 



مجدي عبد الهادي



االقتصادية  االستخبارات  تستهدف  االستخبارات،  أنواع  من  كغيرها 
األمن  أي  باألساس،  االقتصادي  شّقه  في  لكن  القومي،  األمن  تحقيق 
تقّدم  الذي  الحديث  العصر  في  أهميته  وزادت  بخاصة  برز  ما  االقتصادي، 
فيه المجال االقتصادي ليتصّدر المشهد االجتماعي وتزداد قوة تفاعالته مع 
المجال السياسي، ليصبح أحد أهم نطاقات الصراع بين األمم، ما تجلّى بشكل 
الواسع  الطيف  ضمن  جديدة،  وتطبيقية  نظرية  تخصصات  بروز  في  خاص 
البُعد  على  اهتمامها  يترّكز  والجيو-استراتيجية،  الدولية  السياسة  علوم  من 
الدول،  من  بغيرها  وعالقاتها  الدولة،  وعمل  لوجود  االستراتيجي  االقتصادي 

مجدي عبد الهادي

االستخبارات االقتصادية كأداة لألمن القومي

والرخاء االقتصادي
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والتي   Geoeconomics والجيو-اقتصاديات  الدويل  السياسي  االقتصاد  مثل 
تمّثل القاعدة النظرية لعمل االستخبارات االقتصادية كممارسة تطبيقية.

كيف نشأت االستخبارات االقتصادية تارخييًّا؟

رغم أن االقتصاد العالمي كظاهرة عامة ليست جديدة كلّيًا، إال أنها لم 
تستقر وتنجح في االستمرار إال مع نشأة النظام الرأسمالي. فكما يشير إيمانويل 
واليرشتاين مؤسس نظرية األنظمة العالمية، انهارت كافة االقتصادات العالمية 
أو تحّولت إلى إمبراطوريات عالمية، ووحده االقتصاد العالمي الحديث الذي 
بقي واستمر لفترة طويلة؛ بسبب استقرار النظام الرأسمالي فيه، في مرحلتّي 

المركزية البريطانية واألمريكية.

المتبادلة  الحاجة  االستثنائي هو  النجاح  إن سبب هذا  القول  ويمكن 
بين االقتصاد العالمي والنظام الرأسمالي. فمن جهة، يحتاج االقتصاد العالمي 
إلى »تقسيم عمل« تدعمه منظومة سياسية متعددة الدول. ومن جهة أخرى، 
يحتاج ُمنتجو النظام الرأسمالي لـ»أسواق كبيرة«، لكن ليس لدرجة تكّون 
وغلبة  لقوتهم  السياسيين  قوة  لتجاوز  تؤدي  »إمبراطورية«  سياسية  وحدات 

أولويات السياسة على أولويات االقتصاد.

يرتبط بهذا أيًضا التقاء المصالح بين مؤسستي الدولة والسوق على إدامة 
بالكامل  خارجة  سوقًا  الدولة  تريد  فال  والقيمة.  القوة  فوائض  على  الهيمنة 
وُجدت  لو  إذ  فعليًا.  بالكامل  حرة  سوقًا  المال  رأس  يريد  وال  سيطرتها،  عن 
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تلك السوق الحرة حًقا، المتنع التراكم غير المتناهي لرأس المال. وهكذا 
تريد الدولة تأثيًرا في السوق داخلّيًا، فضاًل عن مصلحتها ومصلحة رأسمالها 
القومي خارجّيًا. كما يريد رأس المال قدًرا من االحتكار بدعم الدولة داخليًا 
المنافسة  غلبة  حال  الطبيعي  التدهور  من  الربح  مستويات  لحفظ  وخارجّيًا 

حًقا.

مع اتساع نطاق العولمة، وتعّمق مفاعيلها في النظام الدويل، من الوجهة 
الدولة  بين  المصالح  في  االلتقاء  هذا  أهمية  زادت  باألخص،  االقتصادية 
والسوق؛ فزادت األهمية النسبية للعامل االقتصادي في توليفة األمن القومي 
عامة؛ أي تعاظمت أهمية األمن االقتصادي؛ سواًء، في شقه البنيوي المتعلق 
أو  الحالي(،  ومبادالتها  نموها  )نمط  العالمي  النظام  ضمن  الدولة  بموقع 

الحركي الُمتصل بمحاوالتها تحسينه )شكل سياساتها االستراتيجية(.

هذا التصاعد في أهمية األمن االقتصادي هو ما بلّور االهتمام المتزايد 
ويبرز  االقتصادية كنوع مختلف من األعمال االستخباراتية.  باالستخبارات 
هذا االهتمام االستخباراتي بشكل خاص في الدول المركزية األكثر تقدًما، 
كانوا  تقريبًا  األمريكية  المركزية  المخابرات  ُمحلّلي  ثلث  أن  مثاًل  فيُذكر 
بأي  مثيله  بها  ترّكزهم  تجاوز  حتى  االقتصادية،  بالقضايا  المتخصصين  من 
الرئيس  طلب  يُذكر  كما  الفيدرالي.  المستوى  على  أخرى  حكومية  جهة 
ومستشاره  القومي  لألمن  مستشاره  من  بوش  دبليو  جورج  األمريكي 
االقتصادي »تشارك المكاتب«؛ لتنسيق السياسات الخارجية األمريكية مع 

استراتيجيتها االقتصادية.
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ما هو نطاق عمل االستخبارات االقتصادية؟

يعنى األمن االقتصادي، بتعريف صمويل بورتيوس، بـ »تأمين الظروف« 
النسبي  والتحّسن  لالقتصاد  الُمستدام  النمو  لدعم  داخلّيًا وخارجّيًا  المواتية 
آمنة  أعمال  بيئة  تأمين  مع  المال،  ورأس  العمالة  إنتاجية  في  األجل  طويل 
ما  وهو  واألجنبي.  المحلي  واالستثمار  التجديد  تحفز  وديناميكية  وعادلة 
المواطنين"،  معيشة  مستويات  في  المستمر  التحّسن  في  النهاية  في  يصّب 
االقتصادي  والموقف  السياسي،  االستقرار  على  قوة  على  العتمادها  ونظًرا 
بتوفير  المعنية  المعلوماتية  األداة  هى  االقتصادية  االستخبارات  فإن  الكلي؛ 
الحماية لكل ذلك من أيّة تهديدات ُمحتملة، أيًا كان طابعها األّويل، اقتصادية 
أو سياسية أو عسكرية، وذلك من خالل ثالثة أنواع أساسية من الممارسات 

االستخباراتية:

مع  يتقاطع  الذي  وهو  االستراتيجي؛  االقتصادي  التحليل  األوىل: 
الممارسة العلمية التقليدية لهذا التحليل، لكن من منظور طويل األجل من 
استشراف  اهتمامه على  يرّكز  أخرى. وهكذا  جهة، جيوستراتيجي من جهة 
وكيفية  االقتصادي  األمن  على  ُمحتملة  آثار  من  لها  بما  البنيوية  التحّوالت 

االستعداد لها، ومن أهمها:

اتجاهات التغّير الهيكلي محلّيًا، والتي ترتبط بمرحلة تطّور االقتصاد   .1
جهة  من  جذرية،  تطورات  من  عليه  يجري  أن  يُتوقع  وما  القومي، 
الديموغرافي،  القطاعي وتشكيلة موارده األساسية وجسمه  تكوينه 
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االجتماعي  المال  رأس  وكفاية  كفاءة  على  آثار  من  جميًعا  لها  بما 
ومستوى  للدولة  التنافسية  والقدرة  االقتصادي  النمو  واستدامة 

المعيشة.. إلخ؛

ذات  بحث  وتمثل  وعالمّيًا،  إقليمّيًا  الهيكلي  التغّير  اتجاهات   .2
باألساس  لكن  المذكورين،  المستويين  على  السابقة  المتغيرات 
الوطني  االقتصاد  على  المباشرة  وغير  المباشرة  تأثيراتها  منظور  من 
بخاصة والوضع االستراتيجي للدولة عامة؛ بما له من آثار على موقع 
وسالسل  عمله  تقسيم  ومنظومة  العالمي  النظام  تراتبية  من  الدولة 

القيمة العالمية ووتيرة واتجاهات المنافسة؛

الدورات االقتصادية الكبيرة، وتحديًدا متوسطة وطويلة األجل ذات   .3
التأثيرات الجذرية على ُمجمل عمل االقتصاد وقطاعاته األساسية، 
أقل  اتجاهات  إلى  تحويلها  أو  تقليصها  وإمكانات  آثارها  وحدود 

تكلًفة،

ما  وتحديًدا  الجذرية،  والتكنولوجية  والبيئية  السياسية  التحّوالت   .4
بشكل  للدولة  االستراتيجية  االقتصادية  المصالح  مع  منها  يتماّس 
يجب  وتهديدات  فرص  من  عنها  يُحتمل  بما  مباشر،  غير  أو  مباشر 
االستعداد لها، مثل أشكال التكامل االقتصادي والتجاري اإلقليمية 
والدولية بما ترتبه من آثار على حرية الوصول لألسواق والموارد، وما 
تحّمله التغّيرات البيئية والمناخية من مخاطر اقتصادية واجتماعية، 
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النسبية  للمزايا  تهديدات  من  التكنولوجية  التطورات  تخلقه  وما 
لالقتصاد الوطني.. إلخ.

المعلومات  بجمع  ويتعلّق  والسويق،  المالي  النوعي؛  التجّسس  الثانية: 
والجريمة  الدوليين  المنافسين  تحّركات  من  الُمحتملة  للمخاطر  والتنبيه 
االقتصادية والمنظمة بأشكالها المختلفة، مثل الممارسات السوقية والتجارية 
للشراكت  الخفي  الحكومي  والدعم  واالحتكار  كاإلغراق  الُمنصفة  غير 
المنافسة وما شابه، وكذلك تحّركات رؤوس األموال الساخنة وغير المشروعة، 
غسيل  وممارسات  اإلستراتيجية،  والسلع  العملة  على  المضاربة  وعمليات 
األموال والسوق السوداء والتهّرب الضريبي العابر للحدود، ومصادر وقنوات 

تمويل التنظيمات الُمعادية المشروعة منها وغير المشروعة، وما إلى ذلك.

مع  المتقاطع  وهو  والعسكري،  السياسي  العّملياتي؛  التجّسس  الثالثة: 
ما  نطاق  في  والعسكرية،  السياسية  االستخبارات  من  التقليدية  األشكال 
األعمال  واستباق  برصد  يتعلّق  حيث  االقتصادي؛  باإلرهاب  وصفه  يمكن 
استهدافًا  إرهابية  تنظيمات  أو  أجنبية  مخابرات  تنّفذها  قد  التي  التخريبية 
للمصالح االقتصادية للدولة؛ خاًصة ما يتصل منها باألمن القومي أو ما يتسم 
باالنكشاف والهشاشة النسبيين، مثل األمن الزراعي والغذائي والبيولوجي، 
والمؤسسات الحيوية كالسدود المائية ومحطات الطاقة، والقطاعات سريعة 

التأثر باألحداث السياسية واألمنية كالسياحة وما شابه.

وكما نرى، تعمل تلك الممارسات الثالثة على مستويات الواقع االجتماعي 
والسياسي، بكافة وجوهه المحلية واإلقليمية والعالمية، أي مستويات البنية 
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العامة، من تغّيرات ودورات هيكلية وتحّوالت جذرية، والديناميات الكلية، 
االقتصاديين،  الالعبين  تآمرية من  تحّركات مصلحية طبيعية غير  مثل من 
والعملياتية الخاصة، من أعمال اإلرهاب االقتصادي بخاصة(، ليتفق جميعها 
في الجانب المعلوماتي والتحليلي، ويختلف في الجانب العملي والتنفيذي 
من جهة أدواته ومدى دفاعيتها أو هجوميتها، وعلنيتها أو سريتها، وقانونيتها 
أو عدم قانونيتها ..إلخ. واألهم أنه يختلف في حدود قدرته على التأثير في 

معطيات تلك المستويات ومواجهة مخاطرها المحتملة.

كيف تعمل االستخبارات االقتصادية؟

ُجّل ما يمكن أن تقدمه االستخبارات االقتصادية، وهو مهم بما يكفي، 
حماية  بغرض  الُمحتملة؛  والمخاطر  بالفرص  الُمبكرين  واإلنذار  التنبيه  هو 
التنمية  لخطط  االستراتيجية  المسارات  وتأمين  القومي،  االقتصادي  األمن 
االقتصادية واالجتماعية طويلة األجل، ودعم موقف الدولة التنافسي ضمن 

النظام االقتصادي والسياسي العالمي.

الثالثة  المستويات  على  األزمات  استباق  على  التركيز  يعني  ما  وهو 
الُمبكر  والتنبيه  جمعها،  يتم  التي  للمعلومات  الُمستمر  بالتحليل  المذكورة، 
عالجية  توصيات  من  يُقدم  ما  خالل  من  يلزم،  ما  باتخاذ  المعنية  للجهات 
في  تخصًصا  األكثر  البحثية  الجهات  استشارة  بعد  واستراتيجية،  ودفاعية 

مجاالت ونطاقات المشكالت المعنية والتهديدات الُمحتملة.
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وهو ما يتأتى بتطوير وإدماج نظم لإلنذار المبكر في مجال االستخبارات 
لهذا  العملي  التفعيل  في  األربعة  مراحلها  توظيف  على  تعمل  االقتصادية، 

االستباق الضروري لألزمات، وهي:

االستشراف الُمستمر للمخاطر: من خالل عمليات تحليل االتجاهات -   t

النوعية  التجّسس  عملّيات  عن  الناتجة  والمعلومات  األجل،  طويلة 

والعملياتية، وفهم اآلثار المباشرة وغير المباشرة للتغّيرات والتحّركات 

الُمستجدة باستمرار في المحيطين المحلي واإلقليمي خاًصة للدولة،

المراقبة واإلنذار الُمبكران: بتطوير مؤشرات ومجّسات استقبال وتقييم -   t

والتقاط  اآلمنة،  لحدودها  المستمرة  المتابعة  يكفل  بما  للمخاطر؛ 

الخطر  لمستويات  والمفاجئة  التدريجية  واالنتقاالت  الحرجة  النقاط 

والتهديد،

اتصال مستمرة في االتجاهين -  بإيجاد قنوات  السريع:  النشر واالتصال   t

لتطوير  جهة  من  والتقني  العلمي  والبحث  االستخبارات  أجهزة  بين 

التنفيذية  األجهزة  وبين  وبينها  جهة،  من  والتوصيات  التحليالت 

واالقتصاد  التنفيذية  األجهزة  في  االستراتيجيين  والالعبين  الحكومية 

التهديدات  لمنع  الضرورية  واالستجابات  التوصيات  لتنفيذ  القومي 

الُمتوقعة أو تقليل آثارها السلبية حال حدوثها،
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تطوير قدرات االستجابة الفّعالة: بإعداد خطط استجابة جاهزة وخطط -   t
بديلة حال تحّقق المخاطر الُمتوقعة، مع التدريب المستمر على تنفيذها 
وإعداد الكوادر الضرورية للتنفيذ في الجهات المعنية. مع التأكيد على 
والالعبين  النسبية  وأوزانها  النظم  هذه  مراحل  تطبيق  شكل  اختالف 
معه  التعامل  يجري  الذي  المستوى  بحسب  تنفيذها  في  الُمنخرطين 

ونوعية التهديد المعني.
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كيف تساهم االستخبارات االقتصادية 

في الحد من المخاطر؟

)4(

تنوع  ضعف  في  تتمثل  بنيوية  هشاشة  من  العربية  االقتصادات  تعاني 
تعقد  قلة  وهو  التجارية  الموازين  في  خلل  ووجود  اإلنتاجية  القطاعات 
هذه  لمعالجة  بارزة.  مالية  اختالالت  في  يبرز  ما  وهو  اإلنتاجية،  الهياكل 
من  الحد  في  بدور  تقوم  أن  االقتصادية  لالستخبارات  يمكن  المواضع، 
مخاطر االنهيار واألزمات االقتصادية. ويكمن هذا في الدور في فهم مواضع 
االستراتيجية  واالتجاهات  العربية،  االقتصادات  في  الهيكلية  الهشاشة 
مهمة  أذهاننا  في  ور 

ّ
تتبل حيث  القادمة،  المرحلة  خالل  والعالمية  المحلية 

االستخبارات االقتصادية في دعم األمن االقتصادي، من خالل مراقبة وتأمين 
االقتصادات  الستهداف  مثالية  ثغرات  تمّثل  التي  هذه،  الهشاشة  مواضع 
األخرى،  للحكومات  الطبيعية  المنافسة  سياسات  خالل  من  سواًء  القومية، 
النوعي  المستويين  على  التآمرية  االستخباراتية  الممارسات  خالل  من  أو 

والعملياتي.



مجدي عبد الهادي



يمثل الخطر على أي كيان نتاًجا جدليًا لتفاعالت الداخلي والخارجي 
مًعا، وهكذا تنبع التهديدات من تفاعل ديناميات السياقات المحيطة مع نقاط 
الظواهر االجتماعية  الداخلية، وهو ما ينطبق على كافة  الضعف والهشاشة 

تقريبًا.

االقتصادي  لألمن  االستراتيجية  التهديدات  عن  نتحدث  عندما  لهذا 
وعمل  بنية  في  والهشاشة  الضعف  نقاط  فهم  من  ننطلق  وأن  فالبد  العريب، 
العامة  االتجاهات  مع  وتداخله  تشابكه  ونقاط  أواًل،  العريب  االقتصاد 
وعالقاته  الهيكلية  لبُناه  تصّوًرا  عليه  بناًء  لنبني  ثانيًا؛  العالمي  لالقتصاد 

كيف تساهم االستخبارات االقتصادية 

في الحد من المخاطر؟

مجدي عبد الهادي
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عليها  تؤثر  أو  منها  تنفذ  أن  يكن  التي  والثغرات  جهة،  من  االستراتيجية 
المخاطر المحتملة من جهة أخرى.

خريطة هشاشة االقتصاديات العربية

يبدأ التحليل االقتصادي االستراتيجي أوالً بأوجه الضعف في نمط النمو 
وأشكال االنحرافات في اتجاهات تغّيره الهيكلية، وعلى هذا الصعيد نجد ما 

يلي:

في  وانخفاًضا  اإلنتاجي  التنويع  في  ضعًفا  العربية  االقتصادات  تعاني   •
مستوى التعقيد االقتصادي، ما ينعكس في تخلف التكوين القطاعي، 
والقطاعات  االستخراجية  الصناعة  قطاعات  سيطرة  في  يظهر  كما 
الخدمية الريعية على االقتصاد بنسب 26.8% و48.3% من الناتج المحلي 
اإلجمالي عام 2018 على التوالي، وضعف مساهمة الصناعة التحويلية 
والقطاعات السلعية به عموًما بنسب 10.4% للصناعة التحويلية و%4.5 
للزراعة في ذلك الناتج، وهو ما يؤدي الرتفاع مستوى التبعية للخارج، 
بما يتجاوز وضعية االعتمادية المتبادلة الُمعتادة بين االقتصادات، فيزيد 
درجة انكشاف هذه االقتصادات على الخارج، وسهولة تأثرها بتقلّباته 

وتحّوالته المختلفة.

فغلبة  عالميًا،  العريب  التجاري  الوضع  هشاشة  على  سبق  ما  ينعكس   •
والُمهددة  األسعار،  ومتقلبة  الُمضافة  القيمة  محدودة  األولية  الُمنتجات 
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بالتدهور طلبًا وسعًرا على الدوام، تجعل موازين التجارة العربية بسبيلها 
للعجز عاجاًل أو آجاًل، وال يغّير من هذا كثيًرا استمرار أهمية النفط في 
الصناعي في صادرات  العجز  يغّطي وجوده على  الذي  القصير،  األجل 
الدول العربية، وإن عّبر عن نفسه بالتقلّب الشديد في حصيلتها ُمقارنة 
و2017،   2016 عامّي  الثانية  من  أقل  األوىل  فنجد  الواردات؛  بحصيلة 
وأعلى منها عام 2018، تماشيًا مع تقلبات أسعار النفط في تلك السنوات؛ 
المحدودة،  العربية  الصادرات  في  النسبية  أهميته  ارتفاع  يعكس  ما 

والضعف التجاري عموًما كميًا وكيفيًا.

يؤدي هذا الضعف اإلنتاجي لعجز ُمزمن في التشغيل الالئق، أي خلق   •
فرص العمل الجيدة للتدفقات المستمرة من الشباب الباحث عن عمل 
وغير  المتعلمين  بين  والُمقنعة  السافرة  البطالة  فتتراكم  مرة؛  ألول 
القوة  من  العالمي(  المتوسط  )ضعف   %10 بلغت  بحيث  المتعلمين، 
العاملة )األقل هى نفسها من المتوسط العالمي بسبب ضعف مشاركة 
الدخل  توزيع  وسوء  والتهميش  الفقر  معدالت  تتزايد  ومعها  النساء(، 
االجتماعي،  االستقرار  عدم  من  مستمرة  حالة  يخلق  بشكل  والثروة؛ 

ويهدد بانفجارات وانقسامات سياسية عنيفة.

يدفع هذا العجز اإلنتاجي كذلك لعجز مالي واختالل نقدي ُمزمنين،   •
للنفط  الُمنتجة  الدول  في  حتى  المستمر  المالي  العجز  في  ظهر  ما 
تقلبات  ويف   ،)2015 عام  العربية  الدول  لجميع  كمتوسط   %10 )تجاوز 
أسعار الصرف والتكلفة المرتفعة للسيطرة عليها، ما يتم تغطيته مؤقتًا 
وسائل  والخارجية، وهي  المحلية  باالستدانة  أو  الحكومية  بالمدخرات 

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
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الخارج،  على  االعتماد  وتزيد  والنقدية  المالية  الهشاشة  أوضاع  تعّمق 
للمضاربة  أبوابًا  وتفتح  العام،  اإلنفاق  على  الحكومات  قدرة  وتضعف 

على العملة واالستهداف باألموال الساخنة الضارة.

نجد ثانًيا، في المستوى الالحق مباشًرة، مجموعة من القصورات في رأس 
المال االجتماعي والبشري، ترتبط بتفاعل الهيكل االقتصادي سالف الذكر مع 
ُمعطيات البيئة الطبيعية والديموغرافية والسياسية، في ضوء خلفيتهما التاريخية، 

من أمن غذائي ومائي وطاقي، وتكوين صحي وتعليمي، ما يظهر في:

التكنولوجية  القدرات  لتخلف  سواء  الزراعي،  اإلنتاجي  الضعف  أدى   •
والمياه،  األراضي  من  الزراعية  الموارد  لضعف  أو  العربية  والبشرية 
في  تجلّى  ما  العربية،  الغذائية  السيادة  أضعفت  مزمنة،  غذائية  لفجوة 
بلوغ نسبة السلع الغذائية األساسية حوالي 69.4% من إجمالي الواردات 
 ،2017-2010 الفترة  طوال  متزايد  عام  اتجاه  ضمن   ،2017 عام  الزراعية 
وتشير تقديرات أشمل إلى تمثيلها ما بين 11 و34% من إجمالي الواردات 
السلعية، وإلى استيراد معظم الدول العربية لما يتراوح ما بين 25 و%50 
من  و%50   40 بين  ما  تمثل  والتي  الحبوب،  من  الغذائية  حاجاتها  من 

استهالكها، بشكل جعلها أكبر مستورد للحبوب عالميًا.

تُعتبر المنطقة العربية إحدى أكثر مناطق العالم فقًرا من الوجهة المائية،   •
تهديدات  من  ويفاقم  الزراعي،  القطاع  نمو  إمكانات  يضعف  ما  وهو 
الندرة  حد  دون  العربية  الدول  فأغلب  الطاقة،  وأمن  الغذائي  األمن 
المائية، وبعضها دون حد الندرة المائية المطلقة، فيما تشير التقديرات 
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 %20 بحوالي  لالنخفاض  المتجددة  المياه  من  الفرد  حصة  اتجاه  إلى 
بحلول عام 2030؛ بسبب التغيرات المناخية والنمو السكاني وغيره من 

العوامل المرتبطة.

حيث  األحفوري،  الوقود  على  كامل  شبه  بشكل  العربية  الدول  تعتمد   •
يمثل كُل من النفط والغاز الطبيعي 98.3% من استهالكها من الطاقة، 
ما يمّثل عبئًا كبيًرا على الدول العربية فقيرة الموارد واالحتياطيات من 
النمو الصناعي والقدرة اإلنتاجية  العناصر، كما يضعف إمكانات  هذه 
الضعيفين أصاًل، ويرفع تكاليف اإلنتاج ومصاعب المنافسة مستقباًل 
مع اتجاه العالم لتطوير مصادر أحدث وأرخص للطاقة، فضاًل عما يمثله 

ذلك من تهديد للموارد المالية للدول العربية الُمنتجة لهما.

تتفّشى األمّية األبجدية في كثير من الدول العربية، ناهيك عن األمية   •
التكنولوجية؛ ما يضعف نوعية وإنتاجية رأس المال البشري، كما يرفع 
من مخاطر التأخر عن ُمستجدات االقتصاد الحديث، فتبلغ نسبة األمية 
بين البالغين 25% عام 2017م، واألخطر أن بعض الدول العربية الزالت 
تعاني من معدالت تسّرب تعليمي عالية تصل إلى 40% في السودان أحد 
أكبر الدول العربية سكانًا، واتساقًا مع هذا التأخر، سّجلت الدول العربية 
اإلمارات،  فاحتلت  المعرفة”،  “اقتصاد  مؤشر  على  متواضعة  مكانة 
أفضلها حااًل واألوىل عربيًا، المرتبة 42 على مستوى دول العالم الـ 146 

التي غطاها المؤشر.

يؤدي ضعف المنظومات الصحية في بعض الدول العربية، سواًء الوقائية   •
العالمي  المتوسط  يقل عن  )الذي  الصحي  اإلنفاق  العالجية، ومعها  أو 

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
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أمام  االنكشاف  من  لحالة  اإلجمالي(،  المحلي  الناتج  من   %6 البالغ 
التهديدات الصحية الُمحتملة، بخاصة في الحاالت الوبائية التي تصبح 

شديدة الخطورة في سياقات الدول العربية كثيفة السكان.

بمدى  الُمتعلّقة  المؤسسي،  المستوى  مشكالت  ثالًثا،  بعدها  تواجهنا 
المعنية  المؤسسات  تلك  والسوق،  والبيروقراطية  للدولة  المؤسسي  التطّور 
والتي  الموارد،  وتوزيع  وتخصيص  وتنفيذها،  االجتماعية  القرارات  بتكوين 
تتحّدد على أساسها كفاءة الدولة السياسية واالقتصادية؛ ومن ثم قدرتها على 

التخطيط للمستقبل، واالستجابة للتحديات والتهديدات المختلفة.

والُمالحظ في هذا الشأن، أنه رغم الحرية الكبيرة للسلطات الحكومية 
العربية في مواجهة شعوبها، فإنها ال تعني الكثير حينما يحين الوقت لترجمة 
قراراتها إلى واقع سياسي أو اجتماعي، وبشكل جعل أداءها أضعف بكثير 
في  مثاًل  الحال  هو  كما  للدولة،  المباشرة  غير  بالقوة  األمر  يتعلق  عندما 
مجاالت فرض القانون والنظام وتحصيل الضرائب وتحفيز القطاع الخاص 
على تنفيذ الخطط التنموية؛ ما جعل الدول العربية دواًل رخوة بتعبير عالم 

االقتصاد السويدي جونار ميردال.

في  ضعف  من  العربية  الدول  من  كثير  تعانيه  ما  الوضع  هذا  يُفاقم 
سياسي  واستقرار  مسائلة  من  الستة  بأبعادها  المؤسسية،  الحوكمة  مؤشرات 
ونوعية تنظيم وحكم قانون وكفاءة حكومية وسيطرة على الفساد، فسّجلت 
فيها جميًعا دون مستوى الـ 50% كمتوسط عام لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
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أفريقيا، أما على المستوى الفردي فال يبرز من بينها بأداء جيد نسبّيًا سوى 
اإلمارات وعمان وقطر.

الدول  معظم  تعاني  عموًما،  لتخلّفها  فخالفًا  السوق،  مؤسسة  عن  أما 
يؤدي  ما  العربية،  األسواق  على  االحتكارية  االتجاهات  غلبة  من  العربية 
فضاًل عن آثاره العامة السلبية، لهشاشة في األوضاع اإلنتاجية واالقتصادية؛ 
حيث يحمل ذلك الترّكز السويق احتماالت بالتقلبات المرتفعة في مدى توافر 
حال  عموًما،  االقتصادية  والحالة  األسواق  استقرار  ويف  األساسية  المنتجات 
تعّرض هذه المراكز االحتكارية ألي صدمات مفاجئة داخلية أو خارجية، أو 

حتى سوء أو فساد إدارة كبير.

ما ىه أهم اتلحديات االسرتاتيجية يف العقد اجلديد؟

االتجاهات  من  مجموعة  السابقة  الهيكلية  الضعف  بمواضع  تلتقي 
تحّتم  والتي  مشكالتها،  تعِمق  قد  التي  والعالمية،  المحلية  االستراتيجية 
كما  الطبيعية،  لتطوراتها  الُمسبقة  االستجابات  من  مجموعة  بناء  جهة  من 
قد  لما  االقتصادية  االستخبارات  وحدات  مراقبة  أخرى  جهة  من  تتطلّب 
المتأثرة  الضعف  لمواضع  وعملّياتي،  نوعي  استهداف  عملّيات  من  يدعمها 
بهذه االتجاهات، بما يدفعها لالنفجار أو التدهور، ومن أهم هذه االتجاهات 

االستراتيجية:
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•  االجتاهات ادليموغرافية

والبنية  التنمية  على  جديدة  وأعباء  مشروعة  مطالب  من  تحمله  بما 
في  المتمثلة  الديموغرافية  الهبة  حالة  مع  خصوًصا  العمل؛  وفرص  التحتية 
االنفجار الشبابي ضمن الهرم السكاني العريب؛ بما يزيد حال عدم التجاوب 
التعليمي  والتدهور  والتهميش  والفقر  البطالة  مشكالت  مع  المناسب 

والصحي والجريمة وعدم االستقرار االجتماعي والسياسي.

•  خماوف الركود العاليم

بما تهدد به من ضعف في نمو االقتصاد العالمي والمبادالت التجارية؛ 
على  خاص  بشكل  وتأثيرها  القومية؛  االقتصادات  كافة  في  الركود  فشيوع 
المجموعة  الخارج بشكل كبير، خاًصة  المعتمدة على  العربية  االقتصادات 

المصدرة للنفط.

•  اتلخّل عن الوقود األحفوري

بما يعنيه من انخفاض الطلب على الصادرات األساسية لمجموعة الدول 
بالعموم؛ ما يؤثر  للنفط؛ ومن ثم انخفاض أسعاره وعوائده  العربية المصدرة 
العربية  الدول  الدول بشكل مباشر، وعلى  المالية بهذه  النمو والموارد  على 

المصدرة للعمالة بشكل غير مباشر.
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•  منافسة األسواق انلاشئة

المياه  مجاري  مثل  اإلقليمية  الموارد  على  الصراعات  من  يزيد  ما 
اإلقليمية والدولية، كما يزيد من صعوبة موقف الصناعات العربية الضعيفة 
والمختنقة في أسواقها الصغيرة والفقيرة؛ ما يضعف إمكانات النمو الصناعي 

عموًما، ويفرض مزيًدا من األعباء والمتطلبات على خطط التنمية العربية.

•  انتشار أنظمة اذلاكء االصطنايع

وعلى الرغم ما تعد به من مزايا وإمكانات، فإنها تفرض تحديات معقدة 
مع  أشد  منافسة  ستعاني  والتي  خصوًصا،  المتأخرة  االقتصادات  على  الحل 
التقنيات  لهذه  استخداًما  ثم  ومن  وبشرّيًا؛  ماديًّا  تقدًما  األكثر  االقتصادات 
مشكالت  ستعاني  كما  جهة،  من  المشروعة(  وغير  المشروعة  )باألشكال 
محليًا  المرتفعة  بتكاليفها  التقنيات  هذه  توظيف  بين  الجمع  في  متزايدة 
ومواجهة مطالب التوظيف الالئق من األجيال الشبابية متزايدة التدفق على 

ما سبق ذكره من جهة أخرى.

 كيف يمكن أن تساعد االستخبارات االقتصادية 
يف تقليص آثار تلك املخاطر؟

واالتجاهات  العربية،  االقتصادات  في  الهيكلية  الهشاشة  مواضع  بفهم 
أذهاننا  في  تتبلّور  القادمة،  المرحلة  خالل  والعالمية  المحلية  االستراتيجية 
مهمة االستخبارات االقتصادية في دعم األمن االقتصادي، من خالل مراقبة 
وتأمين مواضع الهشاشة هذه، التي تمّثل ثغرات مثالية الستهداف االقتصادات 
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األخرى،  للحكومات  الطبيعية  المنافسة  سياسات  خالل  من  سواًء  القومية، 
النوعي  المستويين  على  التآمرية  االستخباراتية  الممارسات  خالل  من  أو 

والعملياتي.

واختالالته  االقتصاد  مشكالت  االقتصادية  االستخبارات  تعالج  ال 
ذاتها، فهذه مهمة مجاالت أخرى، لكنها تحاول فقط توفير البيئة اآلمنة لينمو 
عمل  تعمل  فهي  يعالجها.  حتى  خاصة  بحماية  ثغراته  تحيط  كما  ويستقر، 
تُعالج  أو  طبيعيًا  تلتئم  التلوث حتى  من  الجروح  تقي  التي  الطبية  اللفافات 
بالتدخل الطبي المنهجي، ما يعني في حالتنا الملموسة، الُمتصلة باالقتصاد، 
الوطني،  لالقتصاد  الخارجي  االستهداف  محاوالت  من  خاصة  حماية  توفير 
واستطالع ُمكثف لمواضع الضعف االقتصادي استعداًدا للمخاطر المحتملة؛ 
حتى توّفر السياسات االقتصادية عالًجا لها، سواء ضمن النمو التطوري الطبيعي 

لالقتصادات، أو من خالل التخطيط المنهجي االستراتيجي لتجاوزها.

مًعا،  وتشابكها  استقاللها  في  السابقة،  اإلشكاالت  تمثل  وهكذا 
االستخبارات  لعمل  تفصيلية  أكثر  برامج  لصياغة  األساسية  االنطالق  نقاط 
مقالتنا  في  المذكورين  والمنهجية  التسلسل  وبذات  العربية،  االقتصادية 
الثالثة  عملها  مستويات  بين  والتداخل  الترابط  مراعاة  مع  السابقة، 

االستراتيجي والنوعي والعملّياتي.
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منجم البيانات.. 

كيف تقوم أجهزة االستخبارات 

باستغالل وسائل التواصل االجتماعي؟

)5(

تعتبر  التـي  البيانات  منجم  االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت 
هذه  واستخدام  الخصوصية  خرق  عن  فضالً  للجاسوسية.  الخام  المادة 
الزائفة والتضليل، أصبح هناك تداخل بين  المواقع والمنصات لنشر األخبار 
الشراكت  بين  رسمـي  اتفاق  يوجد  ال  والحكومات.  والشراكت  المواقع  هذه 
يدعم  حيث  الطرفين؛  بين  المصالح  في  تداخالً  هناك  أن  إال  والحكومات، 
شراكت  فيها  وجدت  التـي  الحاالت  هي  وكثيرة  اآلخر.  عمليات  طرف  كل 
جوجل ومايكروسوفت وآبل نفسها مرغمة بقوة القضاء على تسليم بيانات 
بعض المستخدمين لواكلة األمن القومي األمريكية وغيرها؛ فضالً عن بيع 
بعض الشراكت ألنظمة »قرصنة« مخصصة للحكومات الختراق بيانات بعض 
األشخاص، خاصة هؤالء المطلوبين في قضايا تمس األمن القومي، أو موضع 
الشبهات. من المدهش، أيًضا، أن شراكت الدفاع الكبرى التـي تخصصت في 
إنتاج األسلحة الثقيلة المميتة باتت تزاحم »اقتصاد المراقبة« من خالل إنتاج 

برامج الحرب السيبرية التـي تدور أيًضا حول »المراقبة« و»التتبع«.    





لم تعد الجاسوسية مهنة تلك النخبة من البشر ذوي الصفات االجتماعية 
والذهنية، وربما البدنية، الفائقة التـي نجدها في شخصيات »جورج سمايلي« 
في روايات جون لو كاريه أو "جيمس بوند" تلك الشخصية األسطورية الروائية 
والحًقا السينمائية التـي خلقها ضابط االستخبارات البريطانية »إيان فليمنج« 
مهنة  التجسس  أصبح  مرسـي.  صالح  رواها  كما  الهجان  رأفت  ربما  أو 
تقنّيًا،  أسهل من حيث تلك الجوانب، وأكثر احتياًجا إلى شخصيات حاذقة 
البيانات  الخوارزميات لمعالجة وتحليل  وأكثر قدرة، وابتكاًرا على تصميم 
الضخمة خاصة تلك التـي يتبرع بها مستخدمو »السوشيال ميديا« ومنصاتها 
المختلفة؛ فيسبوك وتويتر ولينكد-إن، أو ابتكار »الترول« لجمع المعلومات 

محمد العربي

منجم البيانات.. 

كيف تقوم أجهزة االستخبارات 

باستغالل وسائل التواصل االجتماعي؟
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أو نشر األخبار الزائفة أو قيادة حمالت التضليل أو نشر المعلومات الكاذبة 
الساحة  التواصل االجتماعي هو  الزائفة. حيث أصبحت منصات  أو األخبار 
يخلقون  أو  المعلومات  عن  ينقبون  كانوا  سواء  الجواسيس  لعمل  األخصب 

االتجاهات )التريندات( أو يؤثرون فيها، بهدف تشكيل الوعي. 

كيف تعمل خوارزميات املراقبة؟

في كتابها القيم "رأسمالية المراقبة: الصراع من أجل المستقبل اإلنساني 
الرقمية  الشراكت  أن  إلى  زوبوف  شوشانا  تذهب  الجديدة،"  القوة  وتخوم 
العمالقة مثل الفيسبوك وجوجل وأمازون أصبحت تقدم نموذًجا جديًدا من 
الرأسمالية القائمة على مراكمة البيانات باعتبارها رأس المال الجديد. غالبًا 
ما تتحدث الشراكت الرقمية عن أن جمعها لبيانات المستخدمين ليس لغير 
البيانات«   تحسين خدماتها. إال أن األهم من تحسين الخدمات هو »تحليل 
أو ما يعرف بالتعقب أو استخراج البيانات الرقمي Data Mining، وتشير هذه 
الرقمية، وهي كل ما يمكن ترجمته إلى أصفار  البيانات  المصطلحات إلى 
والتـي  بشرية،  ومعلومات  سلوكيات  عن  تعبر  التـي  الحوسبة،  بلغة  وآحاد 
يمكن تحليلها وبناء نماذج تنبؤية. يطلق على هذه النماذج الخوارزميات. 
خام  مادة  باعتبارها  البيانات  هذه  على  تستويل  الشراكت  إن  زوبوف  تقول 
مجانية يتبرع بها ماليين المستخدمين يوميًا لتحسين عمل الخوارزميات، 
»الفائض  الجزء األخطر هو ذلك  أن  إال  البيانات.  وبالتالي، جذب مزيد من 
السلوكي« أي تلك البيانات الزائدة عن الحاجة التـي تتحول إلى »سلع رقمية« 
جوهرها »السلوكيات المحتملة لمجموعة من البشر ذوي الخصائص النفسية 
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لبيع  أو جهات أخرى سواء  بيعها لشراكت  المعنية« والتـي يمكن  والذهنية 
السلع أو التجسس أو للمراقبة.

يقول بروس شناير إن »المراقبة« أصبحت هي نموذج العمل السائد على 
اإلنترنت. ربما أيسر ما في المراقبة هي »معرفة مكان« الشخص، محل عمله 
2012، توصل  الذين يقضـي وقته معهم. ففي  وسكنه، وربما هوية األشخاص 
باحثو برامج رقمية، خوارزميات، إلى نماذج معالجة بيانات يمكن خاللها 
التنبؤ بأماكن تواجد األشخاص خالل 24 ساعة في دائرة مساحتها 200 متر. 
الثمان  السنوات  مدار  على  الخوارزميات  هذه  تحسن  مدى  توقع  ويمكن 
تم إدخاله  الذي  الهائل، والذي يصعب على الحصر  نتيجة الكم  الماضية 
يوميًا منذ ذلك التاريخ، خاصة أن شراكت تتخصص في تطوير نظم التعقب 
المكاني، وعلى رأسها شركة Verint األمريكية وتعمل في األمن السيبراني 
 Cobham وكوبهام  دولة،   180 في  والحكومات  للشراكت  خدماتها  وتبيع 

البريطانية، وديفنتك Defentek، وهي شركة مسجلة في بنما.

تعد  لم  االجتماعي،  التواصل  منصات  على  خاصة  اإلنترنت،  على 
المنطق  بهذا  يعمل  فالنظام  والعمل؛  الحركة  ذاتي  بل  متعمًدا  المراقبة سلواًك 
سواء من خالل خوارزميات التعلم الذاتي، أو خالل هذا التعاقد الخفي بين 
المجتمعي  اإلعالم  ا  تطبيقات  اختراق  إلى  بالنظر  والمستخدمين.  الشراكت 
والوسائط البصرية في حياتنا اليومية، أصبح هذا النظام القائم على المراقبة 
وتحليل السلوكيات، نظاًما يتخلل كافة جوانب الوجود البشري، وهو ما نلمسه 

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
منجم ابليانات.. كيف تقوم أجهزة االستخبارات باستغالل وسائل اتلواصل االجتمايع؟
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عندما نحاول البيع أو الشراء أو التواصل مع األصدقاء أو األقارب، أو االطالع 
على األخبار، أو المواعدة. 

على مستوى األفراد، أصبحت هذه الهيمنة تضعنا في معضلة وجودية، 
يشير  الوسائط.  هذه  وجود  بدون  وتفاصيلها  حياتنا  تخيل  إمكانية  عدم  وهو 
شناير، صاحب كتاب »البيانات وجالوت« الصادر عام 2015، أن نظام المراقبة 
المستخدمين بكل ما هو »مجاني« وعدم إدراكهم  ارتباط  يستمد قوته من 
والنتيجة  تافهة.  أو  أنها غير هامة  يتصورن  بيانات  به من  يتبرعون  ما  لقيمة 
هراري  يوفال  يشبه  للشراكت.  خصوصياتهم  انكشاف  هو  لهذا  المنطقية 
األصليين  أمريكا  سكان  ببيع  المقايضة  هذه  بؤس  اإلسرائيلي  المؤرخ 
هؤالء  يدرك  لم  بخث.  بثمن  عشر  السادس  القرن  في  للهولنديين  مانهاتن 
السكان حينذاك فداحة المقايضة التـي أدت في النهاية إلى إقصاء السكان 

األصليين، وبناء نيويورك -نيو أمستردام سابًقا- على أنقاض وجودهم.

احلكومات ورشاكت املراقبة

قبل أن يعلن مارك زوكربرغ أن »المستقبل للخصوصية« ويتضح كذب 
أعلن   ،2018 العام  في  أناليتيكا«  »كامبريدج  تفجر فضيحة  مع  االدعاء  هذا 
رئيس شركة جوجل ومديرها التنفيذي السابق إيرك شميت أن الشركة واثقة 
من أن بيانات ومعلومات مستخدمي خدماتها بعيدة عن أيدي الحكومات. 
بيد أن هذا لم يعن أن جوجل وغيرها من شراكت ال تتعاون مع الحكومات في 
مراقبة المستخدمين والتجسس عليهم. ربما كان  وجود شميت على رأس 
األمريكية،  الدفاع  لوزارة  التابع  الدفاع،  البتكارات  االستشاري  المجلس 
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والذي تأسس عام 2016 ويهدف إلى الربط بين االبتكارات التقنية في وادي 
األمريكية،  الدفاعية  والعمليات  االستراتيجيات  وتحسين  السيليكون 
مؤشًرا على هذا االرتباط الوثيق بين الحكومة األمريكية والشراكت. ويضم 
المجلس في عضويته أيًضا جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، إلى جانب 

ممثلي عن شراكت عمالقة أخرى.

ال يوجد اتفاق رسمـي بين الشراكت والحكومات، إال أن هناك تداخاًل 
في المصالح بين الطرفين؛ حيث يدعم كل طرف عمليات اآلخر. وكثيرة هي 
الحاالت التـي وجدت فيها شراكت جوجل ومايكروسوفت وآبل نفسها مرغمة 
القومي  األمن  لواكلة  المستخدمين  بعض  بيانات  تسليم  على  القضاء  بقوة 
األمريكية وغيرها؛ فضاًل عن بيع بعض الشراكت ألنظمة »قرصنة« مخصصة 
في  المطلوبين  هؤالء  خاصة  األشخاص،  بعض  بيانات  الختراق  للحكومات 

قضايا تمس األمن القومي، أو موضع الشبهات.

إنتاج  في  تخصصت  التـي  الكبرى  الدفاع  شراكت  أن  المدهش  من 
إنتاج  خالل  من  المراقبة«  »اقتصاد  تزاحم  باتت  المميتة  الثقيلة  األسلحة 
على  و»التتبع«.  »المراقبة«  حول  أيًضا  تدور  التـي  السيبرية  الحرب  برامج 
هوك.  توما  وغواصات  صواريخ  بإنتاج  الشهيرة  رايثيون،  الشراكت  هذه  رأس 
في فترة مبكرة على شيوع الخوارزميات، وألغراض دفاعية وأمنية، ابتكرت 
للمعلومات  فائقة  »تكنولوجيا  لعبارة  اختصار  وهو   ،RIOT برنامج  رايثيون 
ويقوم على جمع  الجواسيس«  بأنه »جوجل  البرنامج  هذا  يوصف  السريعة.« 
ودمج كل ما يقوم به المستخدمون على مواقع التواصل االجتماعي ولك ولوج 
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لهم على مواقع التعقب مثل خرائط جوجل، واعترفت الشركة أنها استخدمت 
في  أخرى  دفاع  وشراكت  األمريكية  الحكومة  مع  بالمشاركة  التطبيق  هذا 
استخدام  شيوع  ومع  كفاءة.  أكثر  دفاعي  نظام  لبناء  مشترك  بحث  إطار 
من  السيبري  الدفاع  برامج  انتقال  من  التخوف  زاد  وغيرها،  البرامج  هذه 
تعقب  إلى  اإلرهابية،  بالجماعات  الصلة  المجرمين واألشخاص ذوي  تعقب 
سيبري  شتاسـي  جهاز  إلى  اإلنترنت  يحول  قد  نحو  على  الجميع؛   ومراقبة 
البيانات  بالقدرة على جمع  اشتهر  والذي  الشرقية،  ألمانيا  في  الدولة  )أمن 

األكثر خصوصية لمواطنيه(.

وتحليل  مراقبة  بعمليات  األخرى  هي  األمريكية  الدفاع  وزارة  تقوم 
بمشروع  يُعرف  فيما  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  النصوص  لحركة 
إلى  ينقسم  الذي   »Information Operations – IO المعلومات  »عمليات 
عدة أقسام وأهمها جمع المعلومات االستخباراتية من على وسائل التواصل 
االجتماعي وتحليلها من أجل دعم المعلومات العسكرية أو الشؤون العامة، 
التحليل  عمليات  استخدام  ذلك  ومثال  العسكرية.  المدنية  العمليات  أو 
في  أفراد  وتحديد  رصد  أجل  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  النصي 
المتطرفة  للقضايا  الدعم  انتشار  الراديكالية، وقياس  نحو  للتحول   طريقهم 
الدعم.  هذا  وعمق  معينة  ديموغرافيات  ضمن  نفسها  المتحدة  للواليات  أو 
ومثال ذلك من يستخدمون مصطلح »داعش« قد يكونوا ُمعارضين للتنظيم، 
المناصرين  من  يكون  قد  اإلسالمية«  »الدولة  مصطلح  يستخدم  من  بينما 
للتنظيم. ومن يستخدم مصطلح »الخوارج«. فإن ذلك يعني احتقاره للتنظيم، 
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أو  تقدير  يعني  ذلك  فإن  الدويل«  »االئتالف  مصطلح  يستخدمون  من  بينما 
قبول للدول الغربية.

بين  خاصة  المصالح،  في  تضارب  من  يخلو  ال  المجال  هذا  أن  بيد 
الشراكت المتنافسة على االستحواذ على »البيانات الضخمة«. في هذا الصدد، 
تبرز الدعوى القضائية التـي رفعتها مؤخًرا شركة واتس آب وشركة فيسبوك 
لها،  التابعة  سايبر  كيو  وشركة  اإلسرائيلية   NSO مجموعة  على  لها  المالكة 
األكثر  والسمعي  النصـي  التواصل  برنامج  اختراق  األخيرة  محاولة  بسبب 
المحمولة  الهواتف  اختراق  استطاع  خبيث  برنامج  خالل  من  استخداًما 
الماضـي.  العام  مطلع  والناشطين  والدبلوماسيين  الصحافيين  من  ل1400 
كشفت القضية عن ضعف »قوة« التشفير الخاصة ببرامج التواصل، وإمكانية 
التضارب بين مصالح الشراكت خاصة أن مساحة التعاون أو التعارض غائمة 

قانونّيًا، ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من الخروقات والتضارب.

يلنكد-إن منجم إنتاج اجلواسيس

قد يحتاج تطوير البرامج الخبيثة أو تقنيات التعقب الستثمارات دفاعية. 
من  شهرة  أقل  تواصل  مواقع  على  أقيم  وربما  أرخص  تجسًسا  هناك  أن  إال 
المهنيين  بين  بالتشبيك  المعروف  إن  لينكد-  رأسها  وتويتر، وعلى  فيسبوك 
الموقع  يوصف  مايكروسوفت.  لشركة  والمملوك  الوظائف،  عن  والباحثين 
بالموظفين  اإليقاع  يريدون  الذين  األجانب  للجواسيس  ذهب"  "منجم  بأنه 
وظائفهم  تركوا  الذين  أو  الشباب  من  المهنيين  أو  األكاديميين  أو  الحاليين 
للتو في الدول المستهدفة؛ حيث يقومون بنشر سجلهم الوظيفي وتطلعاتهم 
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بخلق  يقومون  الذين  الجواسيس  عمل  يسهل  ما  وهو  القادمة،  الوظائف  في 
يقدم  كثيرة،  أحوال  ويف  التطلعات.  هذه  مع  تتقاطع  وهمية«  »حسابات 
الجواسيس لألهداف »ُطعًما« مثل رحالت سفر مجانية أو عروض عمل جادة 
 إلي استخالص المعلومات األكثر 

ً
أو مقابالت شخصية لكسب الثقة وصوال

حساسية عن شراكتهم أو المؤسسات التـي يعملون بها.

في  االستخبارات  واكالت  إصدار  مع  التجسس  هذا  جدية  اتضحت 
تحذيرات  الماضية  الثالث  األعوام  في  المتحدة  والواليات  وألمانيا  بريطانيا 
لمستخدمي الموقع حول إمكانية تجنيدهم خاصة من قبل جواسيس الصين 
بواكلة  السابق  الموظف  مالوري،  باتريك  بكيفن  باإليقاع  نجحوا  الذين 
االستخبارات األمريكية عن طريق الموقع عام 2017؛ حيث تم التواصل معه 
من خالل حساب مزيف يدعي أنه يمثل مركز بحثـي صينـي، وهو ما أدى 

لتوريطه في إفشاء أسرار حساسة أودت به للسجن بتهمة التجسس.

واالحتيال  التصيد  عمليات  التجسس  من  الرخيص  اللون  بهذا  يرتبط 
البشري  التجسس  مع  أساليبها  في  تتشابه  والتـي   Phishing اإللكتروين 
HumIntl؛ حيث يتم استهداف بعض المستخدمين من خالل حسابات وهمية 

أو روابط مزيفة ترسل على البريد اإللكتروين ليتم ابتزاز الضحايا من خالل 
من  البنكية.  حساباتهم  بيانات  أو  السرية  مرورهم  كلمات  على  االستيالء 
خالل األسلوب، استطاعت إيران أن تسدد ضربات موجعة للمصالح الغربية 
عبر العديد من العمليات كان أبرزها في العام 2014، عندما استطاع قراصنتها 
اختراق بيانات عدد من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين في الواليات 



205

المتحدة وإسرائيل وبريطانيا والعراق وسوريا من خالل حسابات وهمية على 
لمدة ثالث سنوات. ويف  العملية  إن وفيسبوك وتوتير، واستمرت هذه  لينكد 
العام 2017، تم الكشف عن اختراق قرصان إيراني لبيانات وحسابات شركة 
»ديلويت« رابع أكبر شركة للمحاسبة في العالم من خالل عملية »تصيد ناعم 

Cat Phishing« ألحد موظفي الشركة.

الرتول واألخبار الزائفة

أصبحت األخبار الزائفة على منصات التواصل االجتماعي هي الشكل 
أجهزة  فيها  برعت  التـي  أسفل  من  والتقويض  التخريب  لعمليات  الجديد 
الحديث  مع  للبروز  المصطلح  عاد  وقد  العشرين.  القرن  في  االستخبارات 
استفتاء  في  الناخبين  خيارات  على  المجتمعي  اإلعالم  توجهات  تأثير  عن 
البريكست البريطاني ثم انتخاب دونالد ترامب رئيًسا للواليات المتحدة في 
العام 2016 على التوالي. ال تخفى المبالغة السياسية في التركيز على عامل 
الغرب  السائد في  الليبرالي  الزائفة خاصة من قبل منصات اإلعالم  األخبار 
والذي أراد تهميش األداء المذري للمؤسسات الديمقراطية في البلدين بإلقاء 
تبقى  الغريب. ومع ذلك،  المجتمعي  الروسـي« لإلعالم  اللوم على »االختراق 
هذه األدوات مؤثرة وجديرة بالفحص خاصة في السياقات غير الغربية خاصة 
أن قوى مثل روسيا والصين وإيران تستخدمها فعلّيًا للتأثير في الرأي العام ويف 

سياق التنافس الجيوبولتيكي على مناطق النفوذ.

مزيفة  حسابات  وهي  »الترول«  مثل  مصطلحات  تبرز  السياق  هذا  في 
يديرها بشر، وقد وجدت سبياًل إلى المصطلحات السيبرية العربية خاصة بعد 
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االنتفاضات العربية في موجتها 2011 و2019/2018 باسم »اللجان اإللكترونية 
العربية- النزاعات  في  للتناطح  أدوات  وأصبحت  اإللكتروين«.  والذباب 
العربية  الدولة  داخل  أو  العرب،  وجيرانها  قطر  بين  الخالفات  مثل  العربية 
الواحدة التـي تشهد انتفاضات بهدف خلق »اتجاهات معينة« أو التأثير على 
الجمهور األكثر تأثًرا بما هو سائد من آراء، أو ربما بذر أو نشر أخبار زائفة 
لخدمة السلطة أو المنتفضين ضدها. أما »البوتس«، فهي حسابات مزيفة يتم 
خلفها إلكترونّيا على منصات التواصل االجتماعي، من خالل آليات مبسطة 
من الذكاء االصطناعي، وتقوم بدور »اإليهام« و»التضليل« نفسه. ومن حين 
آلخر، وبعد فضيحة »كامبريدج أنالتيكا«، أخذت منصات الفيسبوك وتوتير 
آليات  تحسين  خالل  من  المزيفة  الحسابات  هذه  ضد  إجراءات  اتخاذ  في 
الذكاء االصطناعي.  بأدوات  المنشورة  التحقق من األخبار  التعقب، وعملية 
كذلك، تحاول بعض الصفحات الفردية أن تتعقب األخبار الزائفة وعمليات 
التضليل من خالل البحث المبسط في تاريخ األخبار، ونشر األخبار البديلة.

كيف يمكن تقليل خماطر املراقبة واتلضليل؟

الدول  االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل  من  التجسس  يستهدف  ال 
الجمهور  من  أعرض  نطاق  مع  يتعامل  فهو  للجاسوسية،  المعهودة  باألدوات 
الذي يستخدم هذه األدوات بشكل يومي، فهم المادة الخام لتحقيق األهداف، 
خاصة كما أوضحنا أن المراقبة جزء أصيل في المنطق الذي بنيت عليه هذه 
مقاومة  صعوبة  االعتبار  في  األخذ  ومع  تخدمه.  الذي  واالقتصاد  األدوات، 
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زحف هذه المنصات وتخللها لحياتنا اليومية، يمكن تجنب مخاطرها من 
خالل األدوات التالية:

مراقبون  أننا  نعي  أن  معها؛  الذكي  التعامل  بداية  وهو  بالمراقبة:  الوعي   -1
طالما قابلنا بمقايضة السلع المجانية بالبيانات، وبالتالي سيكون علينا 
طالما  إخفاءها  نود  التـي  تلك  أو  إتاحتها  نود  التـي  البيانات  تخيير 
يعنـي  ما  وهو  العائلية.  أو  الذاتية  الخصوصية  مع  مفهومنا  مع  تتعرض 
البيانات.  اقتصاد  واستغالل  لمراقبة  »مساحات عمياء« ال تخضع  خلق 
ربما يرتبط بهذا الوعي إدراك المستخدمين إمكانية تعرضهم للتجنيد أو 

االستغالل

التـي يتيحها  البيانات  المخاطر: وذلك من خالل تدقيق وانتقاء  تقليل   -2
المستخدمون على منصات مثل لينكد- إن، خاصة لو كانوا مسؤولين 
البيانات من وجهة  لو كانت هذه  مهنيين. حتـى  أو  سابقين  أو  حاليين 

نظرهم تافهة أو معروفة.

وهو  الزائفة،  األخبار  أو  بالتضليل  يتعلق  فيما  الحقائق: خاصة  مراجعة   -3
جهد من الممكن أن تقوم به المؤسسات الحكومية، ويف ذلك خطورة 
المجموعات من  أو  إلى دعاية سياسية مضادة،  الحقائق  تحول مراجعة 
خالل الحراكت االجتماعية السيبرية، وهو ما نراه متحقًقا في كثير من 
األحوال. أما بالنسبة للفرد المستخدم، فاألمر يتطلب مزيًدا من إعمال 
العقل النقدي، والتعمق فيما يتم تدويره ونشره من أخبار. وربما يستدعي 
إعادة االعتبار للحديث الفلسفي الكالسيكي عن التحرر من األوهام؛ 
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أوهام السوق والمسرح، وعدم التورط عاطفّيًا مع أي خبر أو منشور دون 
تحقق.

ال يتضمن أي من هذه اآلليات محاولة إغالق مواقع التواصل االجتماعي 
أدوات  وجود  مع  خاصة  تجدي  لن  المحاوالت  فهذه  عليها،  رقابة  فرض  أو 
هذه  من  فاألهم  والرقابة.  والمنع  الحظر  عن  التغلب  على  قادرة  إلكترونية 
لها  يتعرض  التـي  والكلفة  بالمخاطر  والوعي  المناعة  زيادة  هو  المحاوالت 
األقل  على  التوجيه.  محاولة  دون  االجتماعي  التواصل  منصات  مستخدمو 
قد  جديدة  ألدوات  األدوات  هذه  بمخاطر  المعنية  البلدان  ابتكار  لحين 
من  الهروب  يبدو  هذا،  مع  وحتـى  اليومية.  الحياة  تأثيرها على  من  تختصم 

المراقبة أبعد مما نتخيل.
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ما بعد الدولة.. 

دور شركات األمن واالستخبارات الخاصة 

في إدارة الصراعات اإلقليمية

)6(

أيًضا  للشراكت  فأصبح  وحدها،  الدول  على  حكًرا  الجاسوسية  تعد  لم 
تكتسب  األمنـي.  المجال  في  تعمل  التي  الشراكت  تلك  خاصة  فيها،  دور 
شراكت األمن واالستخبارات الخاصة أهميتها من محددين رئيسيين؛ األول، 
العمل ككيان مستقل رسمّيًا عن مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها في إطار 
استراتيجية أوسع بشكل مرن بعيًدا عن العوائق السياسية والتنفيذية. والثاني، 
تستدعي  ال  الصغر  متناهية  وأمنية  واستخباراتية  عسكرية  عمليات  إدارة 
انسحاب  أو  غزو  عملية  قبيل  وسط  كحلقة  سواء  النظامية،  القوات  تدخل 
لألخيرة. وقد أصبح لشراكت األمن الخاصة دور متصاعد في صراعات منطقة 
تأسيسها،  التركية. منذ  يبرز دور شركة »صادات«  الشرق األوسط. ومن هنا 
أمنية  وهيكلية  موازيًا  جيًشا  وعلني  رسمي  وبشكل  »صادات«  شكلت 
وصف  لما  كضرورة  سوقت  التركية،  الدولة  مؤسسات  خارج  واستخباراتية 
دستورية  وإجراءات  تشريعات  تمرير  وتأمين  الرسمية  المؤسسات  بـ»تطهير« 

وسياسية. 



إسالم أبو العز



محددين  من  أهميتها  الخاصة  واالستخبارات  األمن  شراكت  تكتسب 
رئيسيين؛ األول، العمل ككيان مستقل رسمّيًا عن مؤسسات الدولة لتحقيق 
السياسية  العوائق  أهدافها في إطار استراتيجية أوسع بشكل مرن بعيًدا عن 
متناهية  وأمنية  واستخباراتية  عسكرية  عمليات  إدارة  والثاني،  والتنفيذية. 
الصغر ال تستدعي تدخل القوات النظامية، سواء كحلقة وسط قبيل عملية 

غزو أو انسحاب لألخيرة. 

ما بعد الدولة.. 

دور شركات األمن واالستخبارات الخاصة 

في إدارة الصراعات اإلقليمية

إسالم أبو العز
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لكن خالل العقدين الماضيين تعددت المحددات السابقة لتشمل ما 
هو أبعد من الدور الهامشي والتكميلي للقوات النظامية، سواء على المستوى 
العسكري واألمني، ناهيك عن الدور االستخباراتي واإلنذار المبكر في شتى 
التقليدية،  الحرب  في  فقط  تنحصر  ال  التي  والصراعات  األزمات  أنواع 
وتوجيه  وإدارة  الواكلة،  وحروب  السيبرانية  الحروب  لتشمل  توسعت  ولكن 
تداخل  من  هذا  تطور  ثم،  ومن  آني.  بشكل  معها  والتفاعل  لألزمات  مبكر 
بين دور تكميلي واستشاري إلى رسم وصياغة سياسات »الدولة« الخارجية 

والداخلية كعقل مدبر وذراع منفذ.

اتلوسع يف تأسيس رشاكت األمن واالستخبارات اخلاصة

الثانية، هي  العالمية  الحرب  انتهاء  الباردة، أي عقب  الحرب  فترة  تعد 
الخاصة،  األمن واالستخبارات  بداية كيانات وشراكت  التي شهدت  المرحلة 
القوات  وحدات  تأسيس  في  رواًدا  كانوا  سابقين  عسكريين  يد  على  وذلك 
السير دافيد سترلينج، مؤسس وحدات  الخاصة لمختلف دول الحرب، مثل 
تقاعده  بعد  أسس  الذي   ،)SAS( البريطانية  الخاصة  الجوية  الخدمات 
وتقديم  واستخباراتية،  عسكرية  بأنشطة  المضطلعة  الخاصة  الشراكت  أول 
خدماتها لحكومات بالدهم بصفتهم متعاقدين للقيام بمهمات ما وراء البحار، 
أو لحكومات وجهات في البالد المستقلة حديثًا عن االستعمار. ولذلك كانت 
بلدان الشرق األوسط وأفريقيا أسواق واعدة لمثل هكذا نوع من الخدمات 
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بل  مثاًل،  بريطانيا  واستراتيجيات  يتناقض مع سياسات  أال  واألعمال شريطة 
كمنفذ ومكمل لها. 

وباستثناء إسرائيل، فإن حكومات المنطقة لم تصرح بإنشاء شراكت تقدم 
الماضي؛ وذلك بدفعة من تغول  العقد  النوع من الخدمات إال في  مثل هذا 
الشراكت  هذه  من  عشرات  استخدام  في  األميركية  الحكومة  استعانة  حجم 
وأفغانستان  العراق  في  واستخباراتية-  وأمنية  -عسكرية  أنواعها  بمختلف 
ونشاط  تواجد  تشهد  التي  والبلدان  المناطق  من  وغيرها  والصومال  واليمن 
عسكري لواشنطن منذ مطلع األلفية الجديدة، والتي وصلت تقديرات االنفاق 
عليها في أفغانستان وحدها في 2003 نحو 100 مليار دوالر أميركي. بينما تشير 
دراسة صادرة عن مكتب مدير االستخبارات الوطنية األميركية في 2008، أن 
من  متعاقدين  األميركي  االستخبارات  مجتمع  في  العاملين  من   %30 حوالي 
واألمن  االستخبارات  واكالت  ميزانية  من   %50 حوالي  وأن  خاصة،  شراكت 

األميركية الرسمية تذهب للقطاع الخاص العامل في نفس المجال. 

والعسكرية  األمنية  الشراكت  أعمال  حجم  وازدهار  نمو  البعض  يرجع 
الخاصة خالل العقدين الماضيين لسهولة التملص من المسؤوليات القانونية 
وشركة  األمريكية،  ووتر  بالك  مثل شركة  أمرها-  افتضاح  واألخالقية حال 
هكذا  مثل  الستخدام  المنخفضة  السياسة  الُكلفة  وكذلك  الروسية-  فاغنر 
قانونية  شرعية  تمتلك  الوقت  نفس  ويف  الرسمي  الطابع  تأخذ  ال  كيانات 
بشكل  أو  القانون  خارج  كمنظمة  تعمل  تجعلها  ال  خدمات  من  تقدمه  لما 
ميليشياوي؛ حيث نجحت تجربة الشراكت األمنية والعسكرية الخاصة ليس 
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في مدى  بل نجحت كذلك  السياسية فحسب،  الرسمية  الخسائر  تقليل  في 
لتورط  حاجة  دون  منها  المرجوة  المتنوعة  األهداف  تحقيق  ومرونة  فاعلية 

الحكومات واألنظمة السياسية بشكل مباشر.

باإلضافة إلى السابق، فإن مدى التطور الحادث بفعل آليات السوق من 
التي تقدمها مثل هكذا شراكت ال  عرض وطلب وتنافسية تجعل الخدمات 
وتدريب، ولكن  تسليح  من  للحروب  الكالسيكية  المتطلبات  عند  تتوقف 
إلكترونية  وتحليل  واستطالع  مراقبة  وأنظمة  معلومات  تأمين  إلى  تمتد 
دون حاجة  العام،  الرأي  وتأثير على  وإعالم  وأطر عالقات عامة  وسيبرانية 
القانون  أيًضا مع  الدولة أن تربطها بشكل رسمي وقانوين ودستوري ويتوافق 
والمعاهدات الدولية، بمؤسسات سيادية متواجدة بالفعل؛ بل وقد تلجأ إليها 
خارجي  صراع  عبر  الداخلية  أزماتها  وتصدر  شرعيتها  تكتسب  سلطة 
الدولة  بعد  ما  لمرحلة  منطقّيًا  تجليًا  يعد  ما  -وهو  مستمرة  واكلة  وحروب 
ونمط »الشراكتية« في المنطقة- وحاجة هذه السلطة إلى كيان ظل بعيًدا عن 
المؤسسات الرسمية إلدارة مثل هذه الصراعات الداخلية والخارجية مثلما هو 

الحال في شركة »صادات« التركية. 

نشأة رشكة »صادات« الرتكية

محدودة  رخصة  ذات  كشركة   ،2012 فبراير  في  »صادات«  تأسست 
التركي،  الجيش  في  السابق  العقيد  برئاسة  والدفاع  األمنية  باالستشارات 
للرئيس  األمني  المستشار  منصب  حاليًا  يشغل  والذي  تانريفردي،  عدنان 
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التركي. وتكون رأسمالها عبر اكتتاب عام، حاز النسبة األعظم منه نفس فئة 
المتقاعدين العسكريين واألمنيين السابقين في مختلف المؤسسات األمنية 
والعسكرية عبر أفراد أو صناديق تقاعد هذه المؤسسات. وتشكل الحكومة 
الدفاع  وزارة  رأسها  وعلى  والعسكرية،  األمنية  مؤسساتها  بمختلف  التركية 

مصدر تعاقداتها وعملياتها في الداخل والخارج.  

موازًيا  جيًشا  وعلني  رسمي  وبشكل  »صادات«  شكلت  تأسيسها،  منذ 
وهيكلية أمنية واستخباراتية خارج مؤسسات الدولة التركية، سوقت كضرورة 
لما وصف بـ»تطهير« المؤسسات الرسمية وتأمين تمرير تشريعات وإجراءات 

دستورية وسياسية.

التي تتزايد باطراد في الداخل  هنا نجد أن نموذج »صادات« وفاعليته 
في  الداخلي  الصراع  ديناميكيات  نتائج  من  كناتج  فقط  تأتي  ال  والخارج 
السياسي  تيارات اإلسالم  بين  أو  الطورانية والعثمانية،  بين  تركيا، سواء كان 
حزب  داخل  الصراع  حتى  أو  ذروتها،  االنقالب  محاولة  شكلت  التي 
بشكل  الدول  فيه  تدار  أعم  تاريخي  إطار  في  ولكن  والتنمية،  العدالة 
شراكاتي منفلت من مساءلة الدستور والقانون وحقوق اإلنسان واالتفاقات 
والخارج  الداخل  في  للعنف  احتكارها  من  جزًءا  الدولة  وتولك   الدولية. 
الوقت متحررة من  الدولة، ولكن في نفس  لكيانات وسيطة ربيبة مؤسسة 
ظاهرًيا  تعمل  الوقت  نفس  ويف  وتوقيتاتها؛  التداولية  السياسية  العملية  قيد 
وفق آليات السوق االقتصادية كمقدم لخدمة أو سلع حتى وإن كانت أمنية 

واستخباراتية وعسكرية.  
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ما بعد ادلولة.. دور رشاكت األمن واالستخبارات اخلاصة يف إدارة الرصااعت اإلقليمية



218

ما وراء اتلقنية: حتوالت يف احلرب واالستخبارات

اخلدمات اليت تقوم بها »صادات« بانليابة عن احلكومة الرتكية

واالستشارات  والتدريب  التسليح  بين  »صادات«  خدمات  تتنوع 
العسكرية واألمنية لكل من الجيوش وقوات األمن، وذلك عبر معايير تسويقية 

تنقسم ما بين:

 إلى لطائرات 
ً

•  بيع األسلحة ابتداء من التسليح الفردي الخفيف وصوال
عبر  وذلك  والمتفجرات؛  والذخائر  الغيار  وقطع  الخفيفة،  والمدرعات 
كبائع  التركية  العسكرية  للصناعات  واجهة  تجعلها  تعاقدات  سلسلة 
تقريبًا  النمط  بنفس  تتكفل  األمني،  الصعيد  وعلى  ووسيط.  وشاري 
مكافحة  ومعدات  الداخلية  األمن  قوات  احتياجات  حسب  ولكن 
الشغب، والتجهيزات األمنية الخاصة بحماية الشخصيات الهامة واألمن 

الداخلي لمختلف المؤسسات والشراكت كأنظمة المراقبة والتتبع.

الجيوش  إلى  نظرًيا  موجهة  نظامي  تدريب  إلى  وينقسم  التدريب:   •
المسلحة  للمجموعات  عملياً  موجهة  نظامية  غير  وتدريبات  النظامية، 
العاملة في سوريا وليبيا بشكل رئيسي. وتسوق »صادات« هذين النمطين 
بشكل متداخل يميل للنوع الثاني والخاص بتكتيكات حرب العصابات 

والحرب الهجينة.

عسكرية  وتقديرات  مشورات  تقديم  بين  نظرياً  وتنقسم  االستشارات:   •
والتدريب-  التسليح  حاالت  في  يحدث  لم  ما  وهو   – للدول  وأمنية 
معلومات  توفير  مجرد  عن  تطوراً  يعد  ما  وهو  المسلحة.  والمجموعات 
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استخباراتية وأمنية في الخارج والداخل للجهات المعنية إلى التصرف 
رأساً لتنفيذ هذه التقديرات.  

المؤسساتية  بين  ما  انتقالية  مرحلة  تمثل  »صادات«  فإن  للسابق،  وطبقاً   
قيود  من  المتحررة  المفتوحة  الشراكتية  مرحلة  إلى  الدولتي  بمعناها 
إدارة  التركية بشكل رسمي  تتوىل االستخبارات  فيما  مثاًل،  المؤسساتية. 
األمن  يخص  فيما  االقليمية  والصراعات  السياسية  الملفات  ومعالجة 
صادات-دون  تتوىل  والمؤسسات،  الدولة  بمفهوم  التركي،  القومي 
تعارض- إدارة التصعيد على نحو ما يجري بيم الشراكت؛ حيث يتشعب 
من  ويتحرر  والدفاعي،  الهجومي  و  والعسكري  االمني  بين  ما  العمل 
المؤسسات  تتيحه  ما  أكبر  ومرونة،  وبفاعلية  والمساءلة  القانون  قيود 
وتوقيتات  ودستورية  قانونية  لمحددات  عملها  في  الخاضعة  التقليدية 
سياسية داخلية وخارجية، وذلك لحساب السلطة الحالية التي تمثل تياًرا 

سياسّيًا واجتماعّيًا بغطاء أيديولوجي في تركيا. 

دور رشكة »صادات« يف صياغة السياسات الرتكية

المنطقة  في  عملت  التي  الخاصة  األمن  شراكت  عن  »صادات«  تتمايز 
»فاجنر«  وحتى  األميركية  ووتر«  »بالك  من  بداية  الماضيين  العقدين  خالل 
حيث  من  أيًضا،  ولكن،  المحلية،  طبيعتها  جهة  من  فقط  ليس  الروسية. 
والتنفيذ،  بالتخطيط  األمر  يتعلق  الدولة عندما  أجهزة  وبين  بينها  التداخل 
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في  حاليًا  الحاكمة  والسياسية  األمنية  المجموعة  من  جزء  ومؤسسها،  فهي، 
تركيا بصيغة خارج المفهوم العام لصنع القرار بشكل مؤسساتي.

الداخل  في  واستخباراتّيًا لألردوغانية  رافًعا عسكرّيًا  تشكل »صادات« 
والخارج، كتجلي لسيطرة أوليغارشية أيدلوجية تتمترس خلف واجهة الدولة 
سلوك  تسلك  الوقت  نفس  في  ولكن  القومي،  أمنها  ومحددات  القومية 
واالستخباراتي،  العسكري  شقها  في  للحدود  العابرة  األيدلوجية  التنظيمات 
وتشكل ذراًعا للتمدد الخارجي التركي في المناطق الرخوة ومناطق النزاعات 
في المنطقة العربية ووسط آسيا والقرن األفريقي وشمال أفريقيا. وهو ما يؤكد 
ضرورة-من ناحية اإلنذار المبكر- لالنتباه ومجابهة هذا النمط من توظيف 
عابر  بشكل  واالنتشار  للتمدد  كفرص  المناطق  هذه  أزمات  في  واستثمار 

للقوميات بغطاء شراكتي.



221

 - Peter Singer. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized
.Military Industry. Cornell University Press, new York,2003

 - David M Last. Prevention, Early Warning and Intelligence. Royal
.Military College of Canada, Canada 1996

 -.2020-1-17 ،180post ،مصر وتركيا في ليبيا.. تأجيل روسي للصدام؟

مؤسس »الجيش الموازي« كبيرا لمستشاري أردوغان، زمان التركية، 17-- 

.2016-8

جيش أردوغان الموازي إلى الواجهة، األخبار اللبنانية، 19-7-2016. أيضًا: - 
تغيير نظام الحكم في تركيا من برلمان إلى أردوغاني، البديل، 2017-1-24.

 - Anthony Kemp, John Murray. The SAS: Savage Wars of Peace:
.1947 to the Present: John Murray Pubs Ltd, London, 1994

 -Yeoman, Barry. Soldiers of Good Fortune. Mother Jones. 1-6-
 .2003

 - Dana Priest,  William M. Arkin. Top Secret America: The Rise
 of the New American Security State. Little, Brown and Company.
.New York.2011

 - ERDOGAN’S PRIVATE MILITIA: SADAT, (PPJ), 28-3-2018. 
Also: Trump, Corporatism, and the Dearth of Innovation, 17-1-
.2017

 - Has SADAT become Erdogan’s Revolutionary Guards?,  
 .American Enterprise Institute ,30-5-2017

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
ما بعد ادلولة.. دور رشاكت األمن واالستخبارات اخلاصة يف إدارة الرصااعت اإلقليمية

قائمة المراجع



222

ما وراء اتلقنية: حتوالت يف احلرب واالستخبارات

أيضا: شركة SADAT الوجه اآلخر لـ Black Water في تركيا، برواكر بريس، - 
.2020-1-6

داود -  إزاحة  أيضاً:   .2017-4-18 القاهرة،  البديل،  تركيا،  تقسم  األردوغانية 
أوغلو..» األردوغانية« ال تحتمل رأسين، نفسه، 2016-5-7.

 -.SADAT Defense Consultancy, Global security,16-7-2018 



كيف تعمل استخبارات التنظيمات اإلرهابية؟

)7(

للسلطة  مراكز  وتكوين  التوسع  إلى  اإلرهابية  الجماعات  اتجاه  مع 
هذه  اتجهت  األوسط،  الشرق  في  المركزية  الدولة  أنقاض  على  والنفوذ 
ضد  البيانات  وجمع  بالتجسس  تقوم  أمنية  أجهزة  بناء  إلى  التنظيمات 
التي  األجهزة  تلك  تحاكي  األخرى.  والجماعات  الدول  من  خصومها 
تمتلكها الدول، وارتبط ذلك بصورة أساسية بتنظيم داعش، والذي تمكن 
أن  »األمن«، كما  باسم جهاز  به عرف  استخباراتي خاص  تأسيس جهاز  من 
حركة الشباب الصومالية أسست هي األخرى جهازها االستخباراتي الخاص، 
والذي كان يعرف باسم »األمنيات«، واكن جهاز األمن والتجسس الذي يقوده 
طبيعة  في  التطور  هذا  أوضح على  مثاالً  »داعش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
تجسس الجماعات من غير الدول. ونظًرا ألهمية هذه األجهزة في قدرة تلك 
اإلرهاب  البقاء، سيصبح على مخططي عمليات مكافحة  التنظيمات على 

التركيز على استهداف هذه العناصر. 



شادي عبد الوهاب



المعلومات  بعض  على  االعتماد  إلى  اإلرهابية  التنظيمات  اتجاه  كان 
االستخباراتية عند تخطيطها لعملياتها اإلرهابية من األمور المسلم بها، غير 
سنوات  الخمس  خالل  توسعت  اإلرهابية  التنظيمات  أن  المالحظ  من  أنه 
تمتلكها  التي  األجهزة  تلك  تحاكي  استخبارات،  أجهزة  امتالك  في  األخيرة 
الدول، وارتبط ذلك بصورة أساسية بتنظيم داعش، والذي تمكن من تأسيس 
جهاز استخباراتي خاص به عرف باسم جهاز »األمن«، كما أن حركة الشباب 
كان  والذي  الخاص،  االستخباراتي  جهازها  األخرى  هي  أسست  الصومالية 

يعرف باسم »األمنيات«.

كيف تعمل استخبارات التنظيمات اإلرهابية؟

شادي عبد الوهاب
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كيف تتمكن اتلنظيمات اإلرهابية من تأسيس أجهزة استخباراتية؟

األجهزة  يشبه  ما  تأسيس  من  اإلرهابية  التنظيمات  بعض  تمكنت 
االستخباراتية من خالل إحدى الطريقتين التاليتين:

عناصر  بعض  بتدريب  إيران  قامت  الدول:  إحدى  دعم  على  الحصول   .1
عام  ففي  العشرين،  القرن  من  التسعينات  بداية  منذ  القاعدة  تنظيم 
اللبناني  اهلل  حزب  مع  بالتعاون  اإليراني  الثوري  الحرس  قام   ،1993
على  لبنان  جنوب  في  البقاع  وادي  في  التنظيم  عناصر  بعض  بتدريب 
المتفجرات، كما أمدهم بدورات في مجال االستخبارات  كيفية تصنيع 
واألمن. وبالمثل، تتهم الواليات المتحدة باكستان بالتورط في دعم تنظيم 
على  واشنطن  بمساعدة  باكستان  قيام  من  الرغم  على  وذلك  القاعدة، 
اعتقال بعض العناصر القيادية من الصف الثاني أو الثالث في التنظيم. 
المواقع  قيام  واشنطن،  ادعاءات  المصداقية على  بعض  يضفي  ما  ولعل 
االستخبارات،  أسس  عن  كتيبات  بنشر  بالقاعدة  المرتبطة  اإلعالمية 

والذي حصلت عليها من واكلة االستخبارات الباكستانية.

داعش  جهاز  أسس  استخباراتية:  بخبرة  تتمتع  التي  العناصر  استيعاب   .2
االستخباراتي »حاجي بكر«، والذي يعرف باسم »أبو محمد الخلفاوي«، 
الرئيس  إبان حكم  العراقية،  وهو عقيد سابق في أجهزة االستخبارات 
البغدادي«،  »أبوبكر  ب  التقى  والذي  حسين،  صدام  األسبق  العراقي 
زعيم تنظيم داعش الحًقا، في سجون االحتالل األمريكي )2004–2008(، 
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ولكفه »داعش« بتأسيس جهاز استخباراتي للتنظيم في عام 2012. وعلى 
الرغم من أن حاجي بكر قد تمت تصفيته في عام 2014، فإنه تمكن من 

نقل أغلب خبرته إلى باقي أعضاء التنظيم.

ما يه أبرز أجهزة االستخبارات اإلرهابية؟

اإلرهابية،  التنظيمات  أسستها  التي  االستخباراتية  األجهزة  أبرز  تتمثل 
والتي يتوفر عنها معلومات في جهاز األمن التابعة لداعش، وجهاز األمنيات، 

التابع لحركة الشباب:

أوالً: جهاز »األمن« داخل داعش

اإلشارة  يتم  بينما  األمن،  باسم جهاز  يعرف جهاز داعش االستخباراتي 
إليه في الغرب بـ »األمني« )Emni(، واكن يرأسه، حاجي بكر، ثم أبو محمد 
التنظيم. وتكشف المعلومات المتوفرة عن هذا  العدناني، المتحدث باسم 

الجهاز اضطالعه بعدة وظائف أبرزها:

جمع المعلومات: كان التنظيم يستخدم جهاز األمن في جمع معلومات   .1
في  يخوضها  التي  المعارك  في  االنتصار  في  التنظيم  لمساعدة  ميدانية 
التي  المدن  عن  تفصيلية  معلومات  جمع  عن  فضاًل  والعراق،  سوريا 
يرغب في السيطرة عليها، حيث يرسل عناصره لتحديد الخلفية السياسية 
واأليديولوجية للمقيمين في هذ المدن، لتحديد العناصر التي يمكن أن 

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
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يتعاون معها، وتلك التي تمثل تهديًدا عليه، ومن ثم يقوم بالتخلص منها. 
كما كان جهاز األمن يقوم بجمع معلومات وتحليلها عن الهجمات التي 
قد تتعرض لها المناطق الخاضعة لسيطرته. ويالحظ أن التنظيم تمكن 
من زرع عناصر تابعة له في كل التنظيمات اإلرهابية األخرى المناوئة له 

بغرض التجسس عليها واإللمام بأخبارها. 

على  أساسية  بصورة  يركز  األمن  جهاز  كان  النفسية:  والحرب  الدعاية   .2
الدعاية، وإنتاج أفالم تسجل العمليات اإلرهابية التي يقوم بها التنظيم 
بغرض زرع الخوف من التنظيم، في مواجهة القوى المناوئة له، فضاًل عن 

تبرير عملياته اإلرهابية ضد القوى المناوئة له.

المعني  الجهاز  تقسيم  يتم  كان  الخارج:  في  اإلرهابية  العمليات  تنفيذ   .3
بالعمل السري، وتحديًدا تنفيذ العمليات اإلرهابية في الخارج، إلى عدد 
األوروبية،  الدول  في  السرية  الخدمة  جهاز  مثل  الفرعية،  األقسام  من 
في  السرية  الخدمة  وجهاز  اآلسيوية،  الدول  في  السرية  الخدمة  وجهاز 
الدول العربية. واكن يتم إعطاء صالحيات واسعة للجهاز النتقاء العناصر 
المراد تجنيدها من مختلف أفرع التنظيم، سواء من المنضمين حديثاً له، 

أو من خالل المقاتلين المتمرسين، أو حتى من الوحدات الخاصة.

كما نشط التنظيم في إرسال عمالء إلى خارج مناطق سيطرته في سوريا 
والعراق، خاصة إلى أوروبا؛ واختار التنظيم أغلب هذه العناصر ممن يقيموا 
ضمن  طبيعية،  بصورة  متخفون،  وهم  يعيشون،  بحيث  األوروبية؛  الدول  في 
أسرهم، لكيال يتم كشف ارتباطهم بالتنظيم. بل واعتمد التنظيم على مهرب 
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سابق انضم إليه من أجل تهريب هذه العناصر إلى دول االتحاد األورويب من 
جديد عبر تركيا واليونان، بينما تمكن البعض اآلخر من دخول أوروبا عبر 
موجة الالجئين. ويف بعض األحيان، كان التنظيم يشير إلى أن هذه العناصر 
للتنظيم، حتى ال تقوم  القتالية  العمليات  األوروبية قد تمت تصفيتها خالل 
أجهزة األمن األوروبية بتتبعهم، ثم يتضح بعد ذلك مشاركتهم في تفجيرات 

إرهابية في أوروبا. 

واكن داعش يطلب من األوروبيين حجز إجازات قصيرة في منتجعات 
في جنوب تركيا، والتقاط العديد من الصور لها، ثم الحضور للتدريب لفترة 
قصيرة مع التنظيم؛ وذلك لكي يعيد إرسالهم مرة أخرى، لالنضمام إلى الخاليا 
النائمة في أوروبا، حتى ال يكونوا موضع شبهة من قبل األجهزة األمنية، إذا ما 

قاموا باستجوابهم.

ونجح المنتسبون للجهاز في القيام بالعديد من العمليات المؤثرة، والتي 
كان أبرزها هجمات باريس اإلرهابية في 13 نوفمبر 2015، فضاًل عن مهاجمة 
22 مارس 2016. كما كشفت  في  بلجيكا  في  المترو  بروكسل ومحطة  مطار 
التحقيقات التي أجرتها الدول األوروبية عن نجاح التنظيم في إرسال عناصر 
متخفية إلى النمسا وألمانيا وإسبانيا ولبنان وتونس وبنجالديش وإندونيسيا 

وماليزيا.
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ثانًيا: جهاز األمنيات- حركة الشباب الصومايلة

احتفظت حركة الشباب الصومالية بجهاز استخباراتي خاص بها عرف 
فرد،  500 و1000  بين  ما  »األمنيات« )Amniyat(. ويتراوح عدد عناصره  باسم 
المعلومات  بجمع  معني  قسم  فهناك  األقسام؛  من  إلى عدد  الجهاز  وينقسم 
معني  قسم  يوجد  بينما  الخارجي،  التجسس  ومكافحة  االستخباراتية، 
األدوار  أبرز  وتتمثل  األقسام،  من  وغيرها  االغتيال،  وعمليات  بالتفجيرات، 

التي يقوم به األمنيات في التالي:

المواقع  معلومات عن  لجمع  األمنيات  عناصر  تسعى  المعلومات:  جمع   .1
أو  الصومال،  داخل  في  سواء  إرهابية،  بعمليات  استهدافها  سيتم  التي 
في  لها  تابعة  عناصر  تجنيد  إلى  الشباب  تلجأ حركة  ما  وغالبًا  خارجه. 
المناطق  في  وكذلك  الصومالية،  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 

المستهدفة في شرق أفريقيا، خاصة كينيا.

تنفيذ  في  الصومالية  الشباب  اعتمدت حركة  الدولة:  اختراق مؤسسات   .2
المؤسسات  بعض  اختراق  على  الناجحة  اإلرهابية  العمليات  من  عدد 
الحكومية واألمنية الصومالية. ففي عام 2016، أدانت إحدى المحاكم 
عبدويل محمد ماو، رئيس أمن مطار مقديشو، لمساعدته على تهريب 
والتي  جوية،  رحلة  متن  على  محمول  كمبيوتر  داخل  موضوعة  قنبلة 
أدين  بينما  مقديشو،  مطار  من  إقالعها  من  دقيقة   15 بعد  انفجرت 
واكلة  في  كبير  مسؤول  وهو   ،2014 عام  في  حسن  محمد  السالم  عبد 
 National Intelligence and( الصومالية  الوطنية  واألمن  االستخبارات 
Security Agency(، بتقديمه صوًرا لبعض العاملين في الجهاز وبياناتهم 
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إلى حركة الشباب. وبالمثل، تمكنت حركة الشباب من جمع معلومات 
استخباراتية من خالل زرع جواسيس لها في بعض البعثات الصومالية 

الدبلوماسية في الخارج.

التصفية واالغتياالت: ينشط جهاز األمينات في اغتيال وتنفيذ هجمات   .3
ضد المسؤولين الحكوميين، وكبار المسؤولين السياسيين في الصومال، 
غادرت  التي  العناصر  تعقب  أجل  من  الجهاز  هذا  الشباب  توظف  كما 
التنظيمي،  التماسك  على  الحفاظ  أجل  من  عليها،  والقضاء  التنظيم، 

ومنع حدوث انشقاقات تؤثر على الحركة. 

كيف تواجه ادلول األنشطة االستخباراتية للتنظيمات اإلرهابية؟

األجهزة  مع  التعامل  في  استراتيجيتين  إحدى  إلى  عادة  الدول  تلجأ 
أو  إلى تصفيتهم،  تلجأ  ما  أنها عادة  إذ  اإلرهابية؛  للتنظيمات  التابعة  األمنية 

القضاء على التنظيم، وذلك على النحو التالي:

الشخصيات  تصفية  إلى  عادة  الدول  تلجأ  المؤثرة:  العناصر  تصفية   .1
تلك  خاصة  اإلرهابي،  للتنظيم  االستخباراتية  األجهزة  داخل  القيادية 
قتل   ،2015 مارس  ففي  الخارج،  في  اإلرهابية  العمليات  بتنفيذ  المعنية 
يُعتقد  والذي  بارديري،  مدينة  في  جارار«  »عدن  األمريكي  الجيش 
قدرت  كما  األمنيات،  جهاز  في  الخارجية  العمليات  عن  المسؤول  أنه 
مول  على  للهجوم  الرئيسي  المخطط  هو  جارار  أن  المتحدة  الواليات 
»ويست جيت« )Westgate( في كينيا، في سبتمبر 2013. كما قام الجيش 
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األمنيات،  داخل  القيادات  كبار  من  أخرى  عدد  بتصفية  األمريكي 
يناير 2014، وتهليل »عبد  أبرزهم في »سهل إسكدوق« في  والذي يتمثل 

الشكور« في ديسمبر 2014، و»يوسف ضيق« في يناير 2015. 

وبالمثل، قام الجيش األمريكي في أغسطس 2016 بتصفية أبي محمد 
سوريا،  شمال  في  طيار  بدون  أمريكية  طائرة  شنتها  بغارة  وذلك  العدناني، 
لكونه  نظراً  داعش،  تنظيم  في  القيادية  العناصر  أخطر  أحد  العدناني  ويعد 

مهندس العمليات اإلرهابية الخارجية ضد الغرب.

القضاء  في  المتحدة  الواليات  نجحت  اإلرهابي:  التنظيم  على  القضاء   .2
التنظيم  طرد  عبر  والعراق،  سوريا  في  معاقله  في  داعش  تنظيم  على 
على  القضاء  من  ذلك  رتبه  بما  عليها،  يسيطر  كان  التي  المناطق  من 
بما  به،  القيادية  العناصر  أبرز  تصفية  عن  فضاًل  تمويله،  مصادر  أهم 
أضعف التنظيم، وساهم في إلقاء القبض على العديد من عناصره، ومن 
له،  المنتسبة  العناصر  وأبرز  عمله،  آليات  ومعرفة  التنظيم،  اختراق  ثم 

وتعقبهم وتصفيتهم.  

تأسيس  في  اإلرهابية  التنظيمات  نجاح  إن  القول  يمكن  الختام،  ويف 
أجهزة استخباراتية خاصة بها، يعتمد في جانب منه كذلك على قوة الدولة، 
التي يوجد على أرضها التنظيم، إذ أن امتالك هذه الدولة ألجهزة أمنية قوية، 
يحد من قدرة التنظيم على تأسيس مثل هذه األجهزة، كما يضعف من قدرته 

على تجنيد عناصر موالية له داخل أراضي الدولة المستهدفة.
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األوروبية،  االستخبارات  أجهزة  وأنشطة  تصورات  في  أفريقيا  حضرت 
والعسكرية  السياسية  الشراكات  بحكم  والبريطانية،  الفرنسية  السيما 
واالقتصادية التي تربط بين القارتين. كما تصدرت أفريقيا أولويات أوروبا 
إيمانويل ماكرون، المكونة من  الفرنسي  الرئيس  الموحدة 2024 وفق مبادرة 
األمنية،  الجوانب  بضمان  منها  األوىل  النقطة  تعلقت  رئيسة  نقاط  أربعة 
صندوق  آليات  وتطبيق  دفاع،  وموازنة  تدخل،  قوة  لتكوين  أوروبا  وحاجة 
المبادرة  فرأت  اإلرهاب  محاربة  مسألة  يخص  فيما  أما  األورويب.  الدفاع 
»أكاديمية  بين أجهزة استخباراتها عبر تكوين  أوثق  اوروبا لصالت  حاجة 
األوروبية  االستخبارات  أجهزة  تستغل  عام  وبشكل  أوروبية«.  استخبارات 
القارة من خالل التدخل في القضايا األمنية الحساسة مثل الهجرة واإلرهاب، 

وتوظيف النخب المحلية وشبكات االتصاالت داخل القارة. 





تتعلق  أفريقيا  في  تقليدية  أدواًرا  األوروبية  االستخبارات  أجهزة  تلعب 
باألساس باالستئثار بالفرص التي توفرها األخيرة واستدامة الصالت مع نخبها 
أفريقيا  في  األوروبية  الدول  سياسات  لنجاعة  معريف  دعم  وتوفير  الحاكمة 
وضمان حصة أوروبا مستقباًل في مناطق نفوذها التقليدية في مواجهة توسع 
استخباراتي  طموح  منهم  كل  يحدو  لكن  قوة  أقل  وروسي  ملفت،  صيني 

وأمني في أفريقيا على نحو غير مسبوق.

محمد عبد الكريم

كيف تمارس االستخبارات األوروبية 

نفوذها في أفريقيا؟
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أدوات انلفوذ األوروبية يف أفريقيا

األوروبية،  االستخبارات  أجهزة  وأنشطة  تصورات  في  أفريقيا  حضرت 
والعسكرية  السياسية  الشراكات  بحكم  والبريطانية،  الفرنسية  السيما 
أوروبا  أولويات  أفريقيا  تصدرت  كما  القارتين.  بين  تربط  التي  واالقتصادية 
المكونة من  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي  الرئيس  مبادرة  الموحدة 2024 وفق 
األمنية،  الجوانب  بضمان  منها  األوىل  النقطة  تعلقت  رئيسة  نقاط  أربعة 
صندوق  آليات  وتطبيق  دفاع،  وموازنة  تدخل،  قوة  لتكوين  أوروبا  وحاجة 
المبادرة  فرأت  اإلرهاب  محاربة  مسألة  يخص  فيما  أما  األورويب.  الدفاع 
»أكاديمية  عبر تكوين  استخباراتها  أجهزة  بين  أوثق  لصالت  اوروبا  حاجة 
استخبارات أوروبية«. وإلى جانب هذه الخطط الطموحة، التي لم يحظ بعضها 
المؤسساتية  النفوذ  أدوات  من  العديد  أوروبا  تملك  صريح،  ألماني  بدعم 

والسياسية أهمها:

أوالً: أجهزة االستخبارات

يبرز في هذا السياق جهازا االستخبارات الفرنسية والبريطانية كأنشط 
أجهزة االستخبارات األورويب عماًل في أفريقيا. وقد تشكلت اإلدارة العامة 
من  عام  بعد   1982 العام  في  الحالي  بشكلها  الفرنسية  الخارجي  لألمن 
في  ثقته  عدم  عن  تردد  وما  ميتران،  فرانسوا  األسبق  الفرنسي  الرئيس  فوز 
الفرنسي  االستخبارات  جهاز  وتميز  حينذاك.  الفرنسية  االستخبارات  جهاز 
حجم  بفضل  ملحوظ؛  بشكل  أفريقيا  في  العاملة  الفرنسية  الشراكت  بإفادة 
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مرجعية  كنقطة  الفرنسية  المؤسسات  ومكانة  المتاحة،  الهائلة  المعلومات 
كبار  من  عدد  انتقال  وكذلك  أفريقيا،  في  االقتصادية  لالستخبارات  دولية 
ويف  الكبرى.  الشراكت  إلى  الفرنسية  العسكرية  باالستخبارات  المسئولين 
تكوين  فكرة  مراًرا  ألمانيا  رفضت  الطموحة،  الفرنسية  الخطط  مواجهة 
 Europol باليوروبول  االكتفاء  ورأت  »موحدة«  أوروبية  استخبارات  واكلة 
المعني بفرض القانون، ومركز االتحاد األورويب لالستخبارات المعني بتقديم 

التحليالت االستخباراتية واإلنذار المبكر للمسئولين األوروبيين.

استهداف  شكل  التقليدي،  الفرنسي  البريطاني-  التنافس  سياق  ويف 
وغير  دولية  ومنظمات  ومسؤولين  لدبلوماسيين  البريطانية  المخابرات 
فرنسية  فنية  اختبارات  كشفت  وقد  راسًخا.  تقليًدا  أفريقيا  في  حكومية 
تتبعت  كما  بالنيجر.  انجامينا  في  الفرنسية  السفارة  على  بريطانيا  تجسس 
بريطانيا بانتظام أنشطة شركة أريفا Areva الفرنسية في أفريقيا السيما عقب 
توقيعها اتفاقًا للشراكة مع النيجر الستغالل مناجم اليورانيوم، واتفاقًا مماثاًل 

مع كينشاسا، إلى جانب االستهداف المنتظم لشركة توتال الفرنسية.

البريطانية  الفرنسية-  »االستخباراتية«  المنافسة  حدة  ترتفع  أن  ويتوقع 
التي  التحديات  اقتصاديًا، وتصاعد  في ظل عدة تطورات منها تراجع فرنسا 
تواجه دورها، مقابل إعادة توجيه بريطانيا سياساتها، السيما االقتصادية، تجاه 

أفريقيا عقب القمة البريطانية األفريقية التي جرت مطلع العام الجاري.

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
كيف تمارس االستخبارات األوروبية نفوذها يف أفريقيا؟
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ثانًيا: االتصاالت وبرجميات اذلاكء االصطنايع

في  التجسس  تكنولوجيا  مجال  في  بارزة  فرنسية  شراكت  عدة  تنشط 
سوليوشنز  صونريز  أند  إركوم  وشركة   Amesys أميسيس  شركة  مثل  أفريقيا 
Ercom and Suneris Solutions.. كما نشرت فرنسا منذ العام 2010 برمجيات 

سيريبرو« Cerebro من إنتاج شركة أميسيس في عدة دول أفريقية. وتستحوذ 
من  خطوات  بعد  على  المشابهة  الشراكت  وأغلب  مقرها  يقع  )التي  إركوم 
فيالكولبالي  ضاحية  في  الفرنسي  بالجيش  الخاصة  العمليات  قيادة  مقر 
Villacoulblay بجنوب غرب باريس( على حصة معتبرة في السوق األفريقي. 

كما افتتحت فرنسا في نوفمبر 2018 مدرسة متخصصة في تدريب المسؤولين 
وجهزت  داكار،  السنغالية  العاصمة  في  السيبراني  األمن  مجال  في  األفارقة 
 C. ميلون  شارل  األسبق  الدفاع  وزير  من  وبدعم   Thales شركة  المدرسة 

Millon )1995-1997(، ومبعوث صانريز في الوقت نفسه.

شكلت  السيبراني،  األمن  قطاع  في  ملفت  إسرائيلي  حضور  ظل  ويف 
بشركة  ودانماركيون  بريطانيون  فقد نجح  فاعاًل؛  األوروبية عنصًرا  المنافسة 
بي-أيه-إي سيستمز BAE Systems في إيجاد مواطئ قدم في جنوب افريقيا 
 Gamma Group جروب  غاما  توصلت  كما  وتونس.  والمغرب  والجزائر 
اإلنجليزية- األلمانية إلى عقود في كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأنجوال 
استحوذت عليها  التي    Trovicor تروفيكور  بينما رسخت  والمغرب،  ومصر 
أفريقيًا.  حضورها  الفرنسية-   Nexa Technologies نيكسا  تقنيات  شركة 
وتمكن اإليطاليون بشركة هاكينج تيم Hacking Team  من فتح منافذ لهم 

في عدة دول أفريقية.
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ويشكل النفوذ السيبراني األمريكي والصيني في إقليم الساحل تهديًدا 
لمكانة فرنسا. وعلى سبيل المثال، فقد اعتمد قائد القوات الخاصة الفرنسية 
في المنطقة في مايو 2019 على أحد األقمار الصناعية األمريكية في إطالق 
كيتا  بوبكر  إبراهيم  المالي  الرئيس  قرر  كما  األسرى.  أحد  استعادة  عملية 
مؤخًرا التعاون مع الشراكء الصينيين »األكثر انفتاًحا في مشاركة المعلومات« 
استخدام   2019 ديسمبر  منتصف  منذ  فرنسا  قررت  فيما  بالفرنسيين.  مقارنة 
 Reaper ريبر  مسيرات  نشر  عبر  الصنع  أمريكية  العسكرية   المسيرات 
لكنها   2014 العام  منذ  للبعثة  تجسسي  دعم  لتقديم  تستخدم  كانت  )التي 
دقيقة(  بشرية  أهداف  ضرب  على  قادرة  تكون  بحيث  أمريكيًا  طورت 

المجهزة بصواريخ موجهة بالليزر.

مسارات اهليمنة

تتنوع مسارات الهيمنة في أنشطة االستخبارات األوروبية في أفريقيا في 
عالقة عضوية وتبادلية:

أوالً: »لعنة املوارد« وماكفحة اهلجرة

أجهزة  عمليات  في  هاًما  مساًرا  األفريقية  الموارد  وراء  السعي  يشكل 
االستخبارات األوروبية. وقد تركز اهتمام فرنسا في جمهورية أفريقيا الوسطى 
)كما الحال في النيجر ومالي( الغنية بالماس والذهب واليورانيوم، وكذلك 
مواجهة أية دولة أخرى تسعى القتسام حصتها في الدولة األفريقية؛ ولذلك 

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
كيف تمارس االستخبارات األوروبية نفوذها يف أفريقيا؟
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ألجهزة  ووكالء  أعمال  ورجال  سياسيين  شملت  سرية  شبكة  فرنسا  كونت 
على  االستحواذ  من  بمساعدتهم  وتمكنت  مصالحها؛  لحماية  االستخبارات 

أغلب مواردها.

خيارات  وتبني  أوروبا  قادة  أجندات  قمة  الهجرة  مسألة  ارتقاء  ومع 
األورويب  االتحاد  معونات  موازنة  من  كبير  جزء  استخدم  موجاتها،  مواجهة 
األفريقية،  خاصة  األخرى،  الدول  لتشجيع  الخارجية  التعاون  واتفاقات 
واقترحت  السياسية.  السيطرة  وتعزيز  لمواطنيها  أوثق  مراقبة  من  وتمكينها 
المفوضية األوروبية في العام 2018 مسودة إلدارة حزمة المساعدات في الفترة 
أفريقيا  من  القادمة  الهجرة  لخفض  ضخمة  مخصصات  شملت   2027-2021
كأولوية قصوى. بينما يمول صندوق ائتمان االتحاد األورويب ألفريقيا، الذي 
من  العديد  دوالر،  بليون   4.6 إلى   2019 العام  منتصف  في  موازنته  وصلت 

مشروعات المراقبة لوقف الهجرات العشوائية إلى أوروبا.

ثانًيا: احتواء انلخبة السياسية والسلطات املحلية

النخب  استمالة  أفريقيا  في  األوروبية  االستخبارات  أنشطة  تستهدف 
الحاكمة واحتواءها بشكل واضح؛ لمواجهة ما تعتبره تهديدات ألمن الدول. 
على  التنصت  نظم  تطوير  على  الفرنسية   Suneris صانريز  شركة  وتعمل 
بارزة  الهواتف لصالح حكومات دول أفريقية. كما توظف شراكت إسرائيلية 
المسؤولين  من  العديد  أفريقية  لدول  المعلومات  تكنولوجيا  تقديم  في 
سبيل  –على   NSO Group استخدمت  فقد  الفرنسيين؛  االستخباراتيين 
-2003( G. Araud المثال- السفير الفرنسي األسبق في تل أبيب جيرارد أرود
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2006( مستشاًرا لها »لحماية حقوق اإلنسان والخصوصية.« فيما تواجه الشركة 
انتقادات منذ العام 2016 لتطويرها برنامج »بيجاسوس« للتجسس الذي يسمح 
لمستخدميه بالتجسس على هواتف دعاة حقوق اإلنسان وأعضاء المعارضة 

في رواندا والمغرب وأوغندا.

مؤسساتها  على  والحفاظ  الحاكمة  النخب  دعم  في  لدورها  وتعزيًزا 
بقوة   DRM الفرنسية  العسكرية  االستخبارات  سعت  التهديدات،  ومواجهة 
وراء التكنولوجيا الحديثة لدعم القوات المسلحة في المجال، واالستفادة من 
قدرتها لمساعدة المحللين في تقييم التهديدات. كما تسعى االستخبارات إلى 
القيام بدراسات أكاديمية لفهم أفضل للخلفية االجتماعية والثقافية للمقاتلين 
المناوئين. وتقدم المخابرات العسكرية تدريبات للنظراء على أساس ثنائي 
في قوة الساحل G5 في إقليم الساحل وتتطلع إلى تعاون أوثق، والوصول إلى 
اتفاق حول »السيطرة الدائمة على الحدود« بين دول قوة G5 )بوركينا فاسو، 
عملية  في  االستخباراتية  منتجاتها  وتعزيز  مالي(،  تشاد،  النيجر،  موريتانيا، 
براخان )وعملية تاكوبا Takuba المقررة في العام الجاري(، إضافة إلى دول 

أخرى.

أفريقيا،  في  االستخباراتي  العمل  مجال  في  األورويب  التقدم  ورغم 
الروسية   PROTEI شركة  كشف  تلت  حقيقية  أوروبية  مخاوف  ظهرت   فقد 
قمة  خالل  الروسي(  الفيدرالي  األمن  جهاز  طورها  منتجات  تسوق  )التي 
أفريقيا،  في  التوسع  خططها  عن   )2019 )أكتوبر  سوتشي  في  روسيا-أفريقيا 
أفريقيا.  في  الهائلة  المصالح  صاحبة  دبي  في  الملموس  نشاطها  إلى  إضافة 

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
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لكن فرنسا تحديًدا تتخوف بشكل أكبر من الوجود الصيني في غرب أفريقيا 
حيث تهيمن شركة هواوي على شبكة االتصاالت في اإلقليم، وفق ما رصدته 
تقارير إعالمية )أغسطس 2019( عن كيفية مساعدتها للسلطات المحلية في 

زامبيا واوغندا في التجسس على مناوئيها.

بني مواجهة اإلرهاب وصناعة العدو

تواجه جهود فرنسا لمواجهة اإلرهاب في إقليم الساحل تحديًدا، والتي 
تقوم في شق كبير منها على أدوار االستخبارات الفرنسية، صعوبات متزايدة 
»الشراكة من أجل األمن  تبني مبادرة  إلى  الفرنسي ماكرون  الرئيس  دفعت 
الدفاع  مجالي  في  الجهود  فعالية  زيادة  بهدف  الساحل.«  في  واالستقرار 
 .)G5 الساحل  مهام  )قوة  القائمة  الحدود  عبر  والترتيبات  الداخلي  واألمن 
أبريل  في  فرنسا  في  )المعلنة   Partnership of Dinard دينار  وإقرار شراكة 
أجل  من  الشراكة  مع  بالتوافق  الساحل  في  التهريب  مواجهة  بهدف   )2019

األمن واالستقرار.

أو  بالتخاذل  متصاعدة  أفريقية  اتهامات  فرنسا  تواجه  المقابل.  ويف 
رئيس  اتهم  فقد  المثال  سبيل  وعلى  إرهابية.  أنشطة  دعم  في  بضلوعها 
 -24 فرانس  قناة  عبر  تواديرا–  أرشينج  بوستين-  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
الفرنسي كريستوف ريناتو C. Renato )المسؤول السابق باإلدارة العامة لألمن 
الخارجي DGSES( بالنشاط اإلرهابي وصالته القوية مع جماعات المعارضة 
شبه المسلحة وتنظيم عملية إرهابية في كاتدرائية فوستينا بتنسيق مع جماعة 
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السيليكا Seleka اإلسالموية المسلحة في مايو 2018 ومقتل 26 مواطنًا؛ عطًفا 
سيليكا  الفرنسية جماعة  االستخبارات  تأكيد مصادر محلية تكوين  على 

ودعمها بأكثر من مائتي موجه لتدريب مسلحيها.

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
كيف تمارس االستخبارات األوروبية نفوذها يف أفريقيا؟



246

ما وراء اتلقنية: حتوالت يف احلرب واالستخبارات

- President Macron’s Initiative for Europe: A sovereign, united, 
democratic Europe, France Diplomatie, https://www.diplomatie.
gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/president-macron-s-
initiative-for-europe-a-sovereign-united-democratic-europe/

- Philip Kaleta, Germany rejects creating European intelligence 
agency, October 5, 2017 https://www.politico.eu/article/
germany-rejects-creating-european-intelligence-agency/

- Africa: France Supporting Terrorism in Africa? Ghanaian 
times, December 4, 2019 http://www.ghanaiantimes.com.gh/
france-supporting-terrorism-in-africa/

- The terrorist threat and France’s action in the Sahel, France 
Diplomatie, https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-
policy/security-disarmament-and-non-proliferation/terrorism-
france-s-international-action/article/the-terrorist-threat-and-
france-s-action-in-the-sahel

- France and economic intelligence, Tarlogic, November 6, 
2019 https://www.tarlogic.com/en/blog/france-and-economic-
intelligence/

- Simon Piel et Joan Tilouine, British tapped UN and NGO phones 
and emails in Nigeria and Congo, Le Monde Afrique, December 
8, 2016 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/08/
british-tapped-un-and-ngo-phones-and-emails-in-nigeria-and-
congo_5045681_3212.html

- Mathieu Olivier, Inside Africa’s increasingly lucrative 
Surveillance Market, Belt & Road, February 5, 2020 https://
www.theafricareport.com/22841/inside-africas-increasingly-
lucrative-surveillance-market/

- The EU Funds Surveillance Around the World: Here’s What 
Must be Done About it, Privacy International, September 18, 
2019 https://privacyinternational.org/long-read/3221/eu-funds-
surveillance-around-world-heres-what-must-be-done-about-it

المراجع



247

- Pierre Tran, French intelligence agency wants AI to help sort 
masses of raw data, C41SRNET, February 5, 2020 https://www.
c4isrnet.com/global/europe/2018/02/05/french-intelligence-
agency-seeks-ai-to-support-analysts/

- France deploys armed drones in the Sahel region, DW, December 
19, 2019 https://www.dw.com/en/france-deploys-armed-drones-
in-the-sahel-region/a-51744023

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
كيف تمارس االستخبارات األوروبية نفوذها يف أفريقيا؟





كيف تشكل االستخبارات رؤية وسياسات 

الرئيس بوتين؟

)9(

عندما يأتي ذكر بوتين، تذكر مباشرة االستخبارات الروسية. فشخصية 
زعيم  أو  قائد  أي  من  أكثر  االستخبارات  بعالم  كبير  بشكل  تتلبس  بوتين 
آخر منذ فترة طويلة. لذا، فإنه من أجل تفكيك البوتينية والوصول إلى فهم 
أعمق لشخصية بوتين وطبيعة معتقداته واألسس التي تسير عليها ممارساته 
شخصيته  في  أثرت  ثالثة  مراحل  الوقوف على  يجب  والداخلية،  الخارجية 
حتى أصبح رئيس روسيا األقوى في مراحلها األخيرة واألقوى في إدارة وقيادة 
جهاز الدولة الروسي بعد ذلك. تلك المراحل هي النشأة في لينينجراد أثناء 
السوفيياتي، والثانية هي مهمته االستخباراتية في شرق أوروبا  قوة االتحاد 
المرحلة  أما  الغرب.  مع  الرئيسة  المواجهة  نقطة  الشرقية،  ألمانيا  وتحديًدا 
أما  السوفيياتي.  االتحاد  انهيار  خلفه  الذي  الثقيل  اإلرث  فهي  األخيرة، 
المرحلة التي تلت وصول بوتين إلى السلطة في موسكو، فقد تمكن فيها 
من إعادة الرونق إلى االستخبارات الروسية. حيث تمكنت األجهزة الجديدة 
من استغالل قدراتها النوعية بشكل جيد ويف صالحها تماًما. فقامت روسيا، 
عن  األمريكي  السياسي  النظام  في  بالتالعب  أمريكية،  اتهامات  حسب 
اتهامات أخرى  تورطت روسيا حسب  التأثير على األصوات. كذلك،  طريق 
إلكترونية كثيرة مثل ويكيليكس وغيرها. وكذلك من بين  في اختراقات 

الحروب القوية التي تشنها االستخبارات تمويل المعارضة.



أنس القصاص



في كتابه »فرنسا الروسية: البحث عن شبكات بوتين«، يروي نيكوالس 
حادثة  فرنسا،  في  الكرملين  أسماه شبكات  لما  استقصائه  سياق  في  هينين، 
هامة وذات داللة كبيرة نقلها له أحد المسؤولين في الرئاسة الفرنسية إبان 
بداية  بعد ذلك. فمع  نيكوال ساركوزي، وأكدتها مصادر أخرى  الرئيس  فترة 
فترة نيكوال ساركوزي، وخالل اجتماعات قمة الثمانية الكبار في ألمانيا في 
فالديمير  الروسي  بالرئيس  مغلق  اجتماع  في  ساركوزي  التقى   ،2007 صيف 
الخشنة  سياساته  على  لبوتين  تأنيب  جلسة  وكأنه  االجتماع  وبدا  بوتين. 
على الجبهة الشيشانية، ولومه على مقتل ناشطة حقوق اإلنسان البارزة آنا 
ذلك  بعد  تمر  لن  األمور  هذه  مثل  إن  ساركوزي  قال  حيث  بوليتكوفسكايا؛ 

كيف تشكل االستخبارات رؤية وسياسات 

الرئيس بوتين؟

أنس القصاص

»كي تفهم روسيا بوتين، عليك أن تقرأ ديستويفسكي«



252

ما وراء اتلقنية: حتوالت يف احلرب واالستخبارات

مرور الكرام. لم يقاطعه بوتين، وفًقا لما ذكره هينين، وتحلى بالصمت حتى 
انتهى ساركوزي من كالمه ثم قال له بوتين: »أيها الرئيس، انظر لحجم دولتك 
وحجم دولتي. أمامك خياران: أن تواصل انتقاداتك ونبرتك تلك وسأسحقك، 
أو أن تهدأ وتغير من نبرتك تلك، وسأجعل منك ملكا على أوروبا كلها.« ظهر 
ساركوزي بعدها في المؤتمر الصحفي غير قادر على التنفس بشكل طبيعي 
وغير مرتب الكالم وشارد الذهن ظنه الكثيرين في هذه اللحظة أنه سكران 
لكنه من الواضح أن هذا السلوك الغريب كان بسبب كلمات بوتين. ومنذ ذلك 
اليوم تحول نيكوال ساركوزي من ناقد لسياسات بوتين ليكون أشد المؤيدين 

له داخل المجموعة األوروبية.

ضابط  عقلية  جوانب  بعض  عن  اللثام  يميط  أن  يمكن  الموقف  هذا 
جاهدة،  تحاول  والتي  بوتين  فالديمروفيتش  فالديمير  السابق  االستخبارات 
الدويل  النظام  في  مكانتها  لروسيا  تعيد  أن  الروسية،  االستخبارات  وبأدوات 

وتغييره ما استطاعت إلى ذلك سبياًل.

دور جديد لالستخبارات مع انهيار االحتاد السوفيييت

بوريس  الرئيس  ووصول   ،1991 عام  في  السوفييتي  االتحاد  تفكك  مع 
داخل  واإلحباط  القلق  من  حالة  سادت  روسيا،  في  الحكم  لسدة  يلتسن 
الدولة الجديدة على األصعدة الخارجية والداخلية. على الصعيد الخارجي، 
االتحاد  تفكك  قبيل  اشتعلت  التي  االنفصال  موجات  من  موسكو  عانت 
القوقاز وشرق أوروبا والبلطيق.  وبدأت مع بولندا ثم امتدت لتشمل مناطق 
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كذلك، كابدت موسكو الحروب التي أعملت الطعان في الدب المريض على 
أكثر من جبهة لتصل إلى عشرة حروب في عقد واحد، على رأسها حروب 
البلقان التي أسقطت في النهاية أكبر حليف سالفي لموسكو في أوروبا وبيد 

غريم موسكو التقليدي)الناتو(.

تبنتها  التي  الخصخصة  سياسات  بسبب  األوضاع  اشتعلت  داخلّيًا، 
حكومة يلتسن ودخلت البالد في أتون أزمة دستورية كبرى نشأت عن قرار 
يلتسن حل مجلس السوفييت األعلى مما أدى لثورة مسلحة تم قمعها عن 
يدعم  جديًدا  دستوًرا  يلتسن  طرح  ذلك.  بعد  الفيدرالي  األمن  قوات  طريق 
استراتيجي  كخيار  السوق  وسياسات  والخصخصة  االقتصادية  الليبرالية 

للدولة الروسية الجديدة.

العالمية-  السياسة  في  الكبير  القطب  -ذلك  روسيا  وكأن  األمر  بدا 
هنالك  كانت  التحديات،  هذه  وجه  في  وجودها.  أجل  من  فقط  تكافح 
مرتكزات أساسية للدولة الجديدة تقوم بشكل أساسي على التسليم بانتهاء 
الحفاظ على ما  أبهتها وإخفاقاتها ومحاولة  السوفييتية بكل  اإلمبراطورية 
القوي في  البيروقراطي  تبقى من تلك اإلمبراطورية؛ السيما دوالب موسكو 
نفس الوقت، كانت هناك ضرورة لالعتقاد بأهمية استعادة الصورة القيصرية 
باعتبارها  الجديدة  الدولة  وطرح  الروسية  القومية  إحياء  طريق  عن  لروسيا 
المرغوب  غير  األراكن  تلك  حتى  وأراكنها،  القيصر  دولة  لمسيرة  استكمااًل 
فيه  خاصمت  وقت  في  األرثودوكسية  الكنيسة  مثل  الفترة  تلك  في  فيها 
روسيا بالكاد الشيوعية. ويمكن اعتبار هذا التوجه من إحدى العوامل التي 
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أدت إلى خروج روسيا من دوامة الضغوط الغربية عليها منذ سقوط االتحاد 
السوفييتي، من حيث حشد قدرات ومشاعر األمة الروسية نحو معاٍن قومية 

مألوفة لها على مر األجيال.

لكن بداية العقد األول من القرن العشرين ليست كبداية العقد العاشر، 
لكنه  الثاني  نيكوالس  القيصر  تواجه  كانت  التي  الضغوط  من  الرغم  فعلى 
استطاع أن يتخطاها جميعا بفضل قوة روسيا وتموقعها القوي في المنظومة 
الدولية آنذاك؛ حيث كانت روسيا في العقد األول في سدة تلك المنظومة أما 

في العقد التاسع فإنها بالكاد كانت تنشد النجاة.

لكن، وعلى رغم وضوح الهدف لدى يلتسن، إال أنه كان قاصًرا عن 
ألولويات  وفًقا  تدريجّيًا  تثبيته  وممكنات  التوجه  هذا  مفردات  استبصار 
المرحلة؛ نظًرا للضغوط الشديدة التي واجهها، ولضعف عملية التثقيف التي 
اضطلع بها الحزب الشيوعي إبان الحقبة السوفييتية، وضعف الحالة الثقافية 
في  السبعينيات  منتصف  منذ  السوفييتي  االتحاد  اكتسحت  التي  والفكرية 
خضم شروعه وتعاطيه مع إعالن هلسنكي عام 1975، والذي أحدث فوضى 
مع  تعاظمت  األعلى  السوفييت  ومجلس  الحزب  داخل  كبرى  استراتيجية 

مرور الوقت.

خالل ذلك الوقت، ظهر فالديمير بوتين من بين راكم البيروقراطية األمنية 
ليقود البالد نحو تحقيق تلك الرؤية.
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كيف تشلكت شخصية بوتني االستخباراتية؟

الروسية. فشخصية  االستخبارات  مباشرة  تذكر  بوتين،  ذكر  يأتي  عندما 
زعيم  أو  قائد  أي  من  أكثر  االستخبارات  بعالم  كبير  بشكل  تتلبس  بوتين 
البوتينية والوصول إلى فهم  آخر منذ فترة طويلة. لذا، فإنه من أجل تفكيك 
أعمق لشخصية بوتين وطبيعة معتقداته واألسس التي تسير عليها ممارساته 
شخصيته  في  أثرت  ثالثة  مراحل  على  الوقوف  يجب  والداخلية،  الخارجية 
حتى أصبح رئيس روسيا األقوى في مراحلها األخيرة واألقوى في إدارة وقيادة 

جهاز الدولة الروسي بعد ذلك. وهي:

لينينجراد – من منتصف الخمسينيات حتى منتصف السبعينيات: ولد   -1
فالديمير بوتين في لينينجراد )سانت بطرسبرج سابًقا– عاصمة القيصر(، 
وترىب في أحيائها الفقيرة، وانتمى في فترة بلوغه لعالم لينينجراد السفلي 
مما أكسبه جانبا مهما من شخصيته بعد ذلك. كان انتماء فالديمير بوتين 
للينينجراد بمثابة انتماء لحلم روسيا القيصرية قبل أي شيء، وشفقة على 
القيصرية إلى خرائب يشيع في جوانبها  أبهة  التي تحولت من  المدينة 
الفقر والعصابات. كما أنه في هذه المرحلة تعلم كثيًرا من قساوة الفقر 
وهو ما أثر بعد ذلك في سياساته االقتصادية في المقام األول، وإن كان 
بالعكس. فقد حابى األوليجاركيين بعد أن كسر شوكتهم وسيطر عليهم 
بفضل ما تعلمه من عصابات سانت بطرسبرج التي تعرف عليها في فترة 
بلوغه. كذلك، تعلم بوتين في سانت بطرسبرج السياسة عندما عاد إليها 
بعد استقالته من KGB بعد تفكك االتحاد السوفييتي لكنها مرحلة لم 
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تطل حيث استدعي لمنصب كبير في ديوان الرئيس بوريس يلتسن مع 
منتصف التسعينيات.

ألمانيا الشرقية – 1991/1975: انتمى فالديمير بوتين لصفوف المخابرات   -2
خدمة  في  معظمها  وقضى  الفترة،  تلك  خالل   KGB السوفييتية 
االستخبارات السوفييتية في ألمانيا الشرقية حيث رأس محطة درسدن 
جيتس  روبرت  لمذكرات  وفقا  الثمانينيات  منتصف  في  االستخباراتية 
المخابرات  لمحطة  مديرا  كان  الذي  السابق  األمريكي  الدفاع  وزير 
وجمعته  األيام  تلك  في  الغربية  ألمانيا  في  األمريكية  المركزية 
من  بوتين  فالديمير  خرج  الفترة.  تلك  خالل  مواقف  بوتين  بفالديمير 
 KGB السوفييتية  االستخبارات  جهاز  تصفية  إبان   1991 عام  الخدمة 
انتهى  والذي  جورباتشوف  ضد  الفاشل  لالنقالب  الجهاز  دعم  بسبب 
بسقوط االتحاد. لكنه مع كل ذلك، هذه الفترة من حياة بوتين من أهم 
وسياساتها  الدول  على  فيها  تعرف  حيث  شخصيته  صقل  في  الفترات 
وتقييم مواقفها وأفكارها والمنظمات الدولية والمجتمع الدويل من وراء 

العدسات الغليظة لخدمة االستخبارات السوفييتية.

موسكو – 1999/1996: هذه المرحلة كانت أهم مراحل فالديمير بوتين   -3
على اإلطالق. انتقل بوتين في عام 1996 إلى موسكو للعمل في ديوان 
يلتسن وعينه  به  أن أعجب  لبث  فما  أمني  يلتسن في وظيفة مستشار 
رئيسا لجهاز األمن الفيدرالي الروسي FSB الذي جاء خلفا للجنة أمن 
الدولة في االتحاد السوفييتي، رغم صغر سن بوتين الذي كان في عقده 
الرابع. على الرغم من ذلك، في غضون أشهر عينه بوريس يلتسن رئيسا 
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للوزراء، ثم لم يلبث أن عينه قائما بأعمال الرئيس في 31 ديسمبر 1999 
واعتبره باعث روسيا الجديدة.

هذا التريق السريع لبوتين يمكن فهمه في إطار غياب البوصلة والصدمة 
لدى  الوقت  نفس  في  وحضورها  موسكو  ساسة  من  مأخذ  كل  أخذت  التي 
بوتين الذي درس جيدا الخطة التي سيعيد بها روسيا لمربع العمليات الدولية 
بمنتهى السرعة، والقوة، بل والقسوة أحيانا. نصل االستخبارات الذي ينال به 

بوتين من أعدائه

مع التغير الكبير الذي حصل في المنظومة الدولية إبان انهيار االتحاد 
هي  الخشنة  القوة  وأخذت  لموسكو  الناعمة  القدرات  انهارت  السوفييتي، 
ذلك  معدالت  تتوقف  لم  يلتسن  بوريس  فترة  وطوال  االنهيار.  في  األخرى 
خمس  تحسم  أن  تستطع  لم  موسكو  حكومة  أن  لدرجة  زادت  وإن  االنهيار 
حروب على التوالي لصالحها. لذلك كان البد من حل لهذا التأزم الذي تعاني 
منه الدولة الروسية. واكن هذا الحل في يد رئيس الوزراء المفوض حديثًا بإدارة 
 Sharp شئون الدولة لحين إجراء االنتخابات. إنه االستثمار في القوة الحادة

Power التي تملك روسيا منها الكثير.

التي تستهدف بذكاء وتحت ستار  النوعية  القوة  الحادة هي تلك  القوة 
عمليات  في  التورط  بدون  العدو  للدولة  االستراتيجي  المركز  عمق  السرية 
ذات تكاليف مادية أو معنوية ضخمة. ومن أشكال القوة الحادة التالعب 
تمويل طيف من  أو  الضغط  للبالد عن طريق جماعات  السياسي  النظام  في 
العدو  الدولة  تلك  إلعالم  مضللة  معلومات  تسريب  أو  المعارضة  أطياف 
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سوق  بورصات  بأسهم  والتالعب  االقتصادية  االستخبارات  عمليات  وكذلك 
المال أو االختراق االلكتروين واسع المدى وتسييل البيانات شديدة األهمية أو 
االستحواذ عليها وكذلك التالعب بالقوى الناعمة لتلك البلد لحين انهيارها 
أو تبدل حالها، إلى جانب عمليات مكافحة الجاسوسية. وعلى نحو طبيعي، 

تدير كافة هذه األنشطة أجهزة االستخبارات.

النوعية بشكل جيد  الروسية استغالل قدراتها  استطاعت االستخبارات 
بالتالعب في  اتهامات أمريكية،  ويف صالحها تماًما. فقامت روسيا، حسب 
النظام السياسي األمريكي عن طريق التأثير على األصوات. كذلك، تورطت 
روسيا حسب اتهامات أخرى في اختراقات إلكترونية كثيرة مثل ويكيليكس 
تمويل  االستخبارات  تشنها  التي  القوية  الحروب  بين  من  وكذلك  وغيرها. 

المعارضة.

حتديات يف تشكيل نهج بوتني السياسـي

لفهم  المهمة  المداخل  إحدى  بوتين  واجهت  التي  التحديات  تعتبر 
سياساته. كان تركيز بوتين منصبًا بشكل كبير على جهود مكافحة اإلرهاب. 
الثانية  الشيشانية  الحرب  اندالع  البالد  شهدت  للوزراء،  رئاسة  فترة  ففي 
اللواء اإلسالمي الدويل بإعالن داغستان جمهورية مستقلة مما  بعد أن قام 
استدعى من موسكو اتخاذ إجراءات حيال هذا التمرد الكبير في إحدى أهم 
مناطق االتحاد الروسي وخاصرته الرخوة الغنية بالنفط والواصلة جغرافيًا بين 

بحر قزوين والبحر األسود.
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كما شهدت بدايات حكمه حادث تفجير الشقق الروسية وكذلك خطف 
رهائن المسرح الروسي لكنه تعامل معها جميعا بأدوات االستخبارات وقضى 
عليها ال سيما بعد نجاح االستخبارات الروسية في تصفية الحرب الشيشانية 
الثانية عن طريق تعيين أحمد قاديروف رئيسا للشيشان بعد أن صك اتفاقات 
والتمرد  العرب  األفغان  جيوب  لتصفية  الروسية  العسكرية  المخابرات  مع 

الشيشاني بشكل عام.

المقدرات  على  السيطرة  هي  بوتين  حققها  التي  النجاحات  أهم  ثاني 
المالية بالبالد لتصبح قيد تصرفه بشكل كبير. فقد أدت سياسات يلتسن في 
التحول من االشتراكية إلى الليبرالية االقتصادية إلى ازدهار األوليجاركية في 
البالد وظهور عالم فاحشي الثروة والثراء، في الوقت الذي عجب فيه كثير 
من المدن الروسية بالفقر. عندما وصل بوتين إلى سدة السلطة، قام بمفاوضة 
األوليجاركيين وسجن أيقونات الثروة والمال في البالد حتى استسلم الباقين 

ودانوا له بالوالء.

كذلك من بين التحديات التي واجهها بوتين أنه في حملته االنتخابية 
عشية  بين  تبدل  ما  وهو  والمعارضة؛  اإلعالم  وسائل  حريات  بإطالق  وعد 
بتصفية  قام  أنه  ذلك  من  واألدهى  بل  الرئاسة.  لسدى  وصل  بعدما  وضحاها 
وسيرجي  نيمتسوف  بوريس  مثل  المدنية  والحريات  اإلنسان  حقوق  ناشطي 

ماجنيتسكي وغيرهم.

لكن من بين التحديات الكبرى التي واجهت بوتين في سياساته الشرق 
أوسطية كانت الحرب السورية. فموسكو كانت على وشك أن تخسر وجودها 

 القسم اثلاين: اتلقنية وحتوالت اعلم االستخبارات
كيف تشلك االستخبارات رؤية وسياسات الرئيس بوتني؟



260

ما وراء اتلقنية: حتوالت يف احلرب واالستخبارات

األكبر في المتوسط لذلك سعت من كل ما أوتيت من قوة غاشمة وحادة 
قاعدتي  المنطقة عبر  في هذه  األساسي  تحافظ على مرتكزها  أن  وناعمة 
طرطوس والالذقية. وسجلت المخابرات الروسية نجاًحا كبيًرا في هذا الملف؛ 
حيث أدارت عمليات االتصال مع الجيش السوري والفصائل المؤيدة للرئيس 
بشار األسد السيما الجماعة العلوية التي ينتمي إليها حيث استعانوا بها في 

تأمين قواعدهم التي تقع على البحر حيث يوجد العلويين.

لكن بوتين في المقابل استغل كل فرصه من أجل النجاح والقفز ببالده 
نحو آفاق جديدة. فقد استغل تغيير النظام االقتصادي بالبالد نحو الليبرالية 
النفط،  أسعار  ارتفاع  البالد السيما في ظل  ثروات  االقتصادية في مضاعفة 
الروسي  السالح  لتسويق  جيدة  كفرصة  السورية  الحرب  استغل  أنه  كما 
إليها موسكو منذ الحرب  والذي تمكن من تحقيق مبيعات هائلة لم تصل 

الباردة.

يتمتع بوتين بشخصية عنيدة تسير باقتدار على شفير الهاوية بدون أن 
يمسها ضرر وكذا أجهزته التي تعلمت منه فنون مالعبة الخصم على حافة 
استفزاز  محاولة  وعدم  معه  التعاون  دولة  ألي  األوفق  من  فإنه  لذا،  جهنم. 
العواقب  ولتكن  الدب  ذلك  تثير  بأن  كفيل  بمفرده  فهذا  الروسي  الكبرياء 

مهما تكون.
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كيف تؤثر صراعات مجتمع االستخبارات األمريكي 

على األمن القومي؟

)١٠(

في  األجهزة  بعض  لصراع  دائم  نتاج  هي  للدول  الخارجية  السياسة 
ومكتب  المركزية  المخابرات  جهاز  بين  الدائم  الصراع  يبرز  وهنا  الداخل. 
التحقيقات الفيدرالية كأهم الصراعات الت تؤثر على تعريف األمن القومي 
ظهور  ومع  العالمي.  األمن  على  دالالت  من  هذا  يحمله  بما  األمريكي 
بحقيقة  الوعي  يجب  لذا،  تعقيًدا.  أكثر  األمر  أصبح  القومي،  األمن  واكلة 
مهمة وهي أن طبيعة المؤسسات تقوم على الصراع واقتناص االختصاصات 
والصالحيات، والرغبة في تسيد المشهد وما يحسم هذه الصراعات هو القانون 
أو امتالك القوة لتغييره عن طريق لجان الكونجرس. ويجعل هذا من دراسة 
البيئة االجتماعية ألجهزة األمن الداخلية أمًرا أكثر ضرورة وإلحاًحا بدالً من 

الوقوع في فخ التبسيط.    





االنضمام  المتحدة  الواليات  إعالن  أعقاب  ويف   ،1942 عام  صيف  في 
اليابانية  اإلمبراطورية  البحرية  هجوم  إثر  على  الثانية  العالمية  للحرب 
الخدمات  مكتب  تأسيس  روزفلت  الرئيس  أعلن  هاربر،  بيرل  قاعدة  على 
إلى جنب  ليتوىل، جنبًا   Office of Strategic Service  OSS االستراتيجية 
 SOE Special وقيادة القوات البريطانية الخاصة MI6 مع المكتب السادس
خطوط  خلف  واالستطالع  التجسس  عمليات   ،-Operation Executive

العدو، وتدريب المقاومة والتخريب، ودعم قوات النخبة في مسرح العمليات 
الدور  لها  كان  التي  الخاصة   البريطانية  الجوية  القوات  السيما  األورويب؛ 

األكبر في تلك العمليات. 

كيف تؤثر صراعات مجتمع االستخبارات األمريكي 

على األمن القومي؟

أنس القصاص
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مىت بدأ الرصاع بني جمتمع االستخبارات األمريكي؟

لويليام دونوفان بتشكيل وإدارة مكتب  الرئيس روزفلت  مع تكليف 
المكتب  هذا  واجه  بريطاني،  اقتراح  على  بناًء  االستراتيجية  الخدمات 
تحديات جمة كان أولها عدم تعاون، إن لم يكن تشكك أو عداوة، جهات 
 FBI الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  وتحديًدا  األمريكية،  الداخلي  األمن 

وهذا التعنت له ما يفسره. 

المتحدة،  الواليات  في  الخارجية  االستخبارات  خدمات  ظهور  قبل 
التحقيقات  لمكتب  األصيلة  المهام  من  الخارجية  االستخبارات  ملف  كان 
الفيدرالي الذي كان يتوىل مهمة مراقبة األمن القومي داخليًا وخارجيًا بشكل 
مكتب  صوب  األنظار  اتجهت  هاربر،  بيرل  حادثة  وقعت  وعندما  كامل. 
لتجاهل  الكارثة؛  هذه  من  األكبر  النصيب  وتحمل  الفيدرالي،  التحقيقات 
مديره إدجار هوفر إنذارين قبيل الضربة اليابانية، وفًقا لوثيقة أفرج عنها في 

2010 من قبل المخابرات المركزية األمريكية. 

اعتبر هوفر–ذو المزاج الحاد– أن إنشاء مكتب الخدمات االستراتيجية 
محمل  على  األمر  فأخذ  بالتقصير؛  له  اتهام  وأنه  صالحياته،  من  خصم  هو 
شخصي، وعمل بكل ما أوىت من نفوذ وسلطات داخل المؤسسات والمجتمع 
األقل  على  االستراتيجية،  الخدمات  مكتب  دور  تحجيم  على  األمريكي 
مع  وتقاطعاته  الداخلي  األمن  سياسات  في  به  المنوطة  بأدواره  يتعلق  فيما 
مكتب التحقيقات الفيدرالية، مثل الموقف من الحزب النازي في أمريكا، 
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« المناهضة للحرب وغير ذلك 
ً

والشيوعيين األمريكيين، وحركة »أمريكا أوال
دونوفان.  مكتب  عمل  مهمة  مع  المباشرة  التقاطعات  ذات  الموضوعات  من 
بعد انتهاء الحرب، تم حل المكتب بناًء على نصيحة هوفر، الذي أولك إليه 
روزفلت مهمة إدارة األمن الداخلي خالل الحرب، وعمل على تحييده طوال 

الحرب بشتى السبل. 

لكن مع صراعات السياسة األمريكية، فإن الدور الذي لعبه مكتب 
باإلمكان  يكن  لم  الثانية  العالمية  الحرب  خالل  االستراتيجية  الخدمة 
تجاهله؛ السيما وأن البالد بُعيد الحرب أصبحت مقبلة على حرب من نوع 
السوفييتي. وقد وصف ونستون تشرشل  جديد مع حليف األمس– االتحاد 
في أول زيارة له للواليات المتحدة بعد الحرب بداية الحرب الباردة بالقول 

إن الحكومة السوفييتية تبني »ستاًرا حديديًا« حول أوروبا.

حماوالت ضبط فوىض جمتمع االستخبارات األمريكي

أقر  المشاكل،  من  العديد  عليه  ترتب  الذي  الصراع  هذا  خضم  في   
الكونجرس أول قانون لألمن القومي األمريكي بما يؤسس لقواعد صارمة 
التي تعمل على صيانته. واكن  القومي، ومهام األجهزة  لتحديد ماهية األمن 
إنشاء منظومة  أعلن  أن  القانون  التي حققها هذا  الكبرى  الطفرات  بين  من 
ومكافحة  السرية  والخدمة  الخارجية  لالستخبارات  مستقلة  مركزية 
التجسس واإلرهاب الدويل ولها تكليفات قوية وصارمة تصلح إلدارة مصالح 
الواليات المتحدة في حقبة ما بعد الحرب، ويف مستهل الحرب الجديدة التي 
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المركزية  االستخبارات  واكلة  المنظومة  تلك  يقود  األفق.  في  مالمحها  بدت 
االستراتيجية  الخدمة  مكتب  أنقاض  على  بنيت  التي   CIA األمريكية 

المنحل بُعيد الحرب.

الفيدرالي  التحقيقات  بين مكتب  السرية  الحرب  »اإلسفين:  كتابه  في 
وواكلة المخابرات المركزية«، يرى مارك ريبلينج أن لحظة إنشاء مكتب الخدمة 
األمريكي  االستخبارات  مجتمع  لدى  فاصاًل  حدثًا  كانت  االستراتيجية 
تماًما كما كانت الحرب العالمية الثانية. ويمكن تلخيص هذا الصراع في 
مواجهات إدجار هوفر مع ويليام دونوفان. هذا الجو المشحون والصراع حول 
الملفات  في  السيما  والمهام؛  االختصاصات  وتعريف  وتحديد  الصالحيات 
المتداخلة كمكافحة التجسس ومكافحة اإلرهاب واالستخبارات االقتصادية 
وغير ذلك، أثّر بشكل كبير في عمل اإلدارة األمريكية طوال عقود، وأثر في 

عمليات دعم وصنع واتخاذ القرار داخل منظومة العمل األمريكية. 

 كيف أثر الرصاع داخل جمتمع االستخبارات األمريكي 
ىلع األمن القويم وادلويل؟

بعد فشل واكالت األمن القومي قاطبة في كشف تسريب األسرار النووية 
العالمية  السياسة  في  جديد  واقع  تشكيل  ثم  ومن  السوفييتي،  االتحاد  إلى 
»اإلف  الداخلي  األمن  تصادم جهاز  الحرب،  بعد  في غضون ثالث سنوات 
الواليات  رئيس  مقتل  جراء  أيه«  آي  »سي  الخارجي  األمن  وجهاز  آي«  بي 
المتحدة األمريكية جون كينيدي في داالس عام 1963. ويرى كثيرون من 
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ربما  كينيدي  لمقتل  الرئيس  السبب  أن  النظم  ومقيمي  األمنيين  المحللين 
المخابرات  وواكلة  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  بين  الواسع  للصدام  يعود 
المركزية األمريكية، وعدم وجود مساحات اتفاق بينهما تسمح بوجود رؤية 
هوفر،  إدجار  السيما  الجانبين،  كال  ومحاولة  والفرص  للتهديدات  مشتركة 

لملمة كبريائه وإثبات أنه على صواب، حتى وإن لم يكن كذلك.

نوسنكو«  »يوري  السابق  الروسي  الجاسوس  حيال  أيًضا  حدث  ما  وهو 
دور سوفييتي  بعدم وجود  روايته  الفيدرالي  التحقيقات  الذي صدق مكتب 
في مقتل كينيدي، وهي الرواية التي شككت فيها واكلة المخابرات المركزية 
أزمات  األزمة  تلك  تال  موسكو.  حماية  يحاول  الرجل  أن  ورأت  بالكامل 
متعددة يحاول كل فريق فيها إثبات صحة سرديته واستطاع أكثر من رئيس 
الرئيس نيكسون الذي  إدارته مثل  استغالل هذا الخالف لصالحه ولصالح 
وسع صالحيات كلتا الواكلتين في عمليات لمراقبة والتنصت داخل الواليات 
المتحدة، وأشركهما في التغطية على فضيحة ووترجيت حتى انكشف األمر 

في النهاية.

لم تكن هذه المواقف هي األخيرة في المواجهة بين المؤسستين وهو ما 
التهديدات أو تحليل األحداث.  التناقضات في استشعار  أدى إلى كثير من 
رئاسته  تنفيذي في مستهل  أمر  إلى إصدار  الرئيس ريجان  الوضع  دعا هذا 
مجتمع  قادة  وتوجيه  المركزية،  المخابرات  لواكلة  إضافية  صالحيات  بمنح 
تشير  ذلك،  كل  مع  الواكلة.  طلبات  مع  للتعاون  األمريكي  االستخبارات 
 2001 سبتمبر  من  عشر  الحادي  هجمات  على  التالية  األمنية  التحليالت 
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المركزية  االستخبارات  واكلة  بين  التنسيق  ضعف  أن  إلى  االتهام  بأصابع 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبر من إحدى العوامل األساسية في وقوع 
تلك الهجمات. والحقيقة أن ضعف التنسيق لم يصب فقط الساحة الداخلية 
بل وكذلك العمليات الخارجية للواليات المتحدة، خصوًصا بعد فشل عملية 
الثعبان القوطي )معركة مقديشو في 1993( بسبب ضعف التنسيق بين أجهزة 

المعلومات والقوات الميدانية.

قانون  على  تعديالت  طرح  إلى  وإدارته  بوش  الرئيس  دفع  ذلك  كل 
وتوسيع  الصالحيات  من  بمزيد  تسمح   2004 عام  األمريكي  القومي  األمن 
المتزايد  األمريكي  االهتمام  مع  السيما  األمنية  للواكالت  االختصاصات 
بسياسات مكافحة اإلرهاب. لكن هذا التمدد أدى إلى تغول كثيًرا من أجهزة 
جمع المعلومات على بعضها البعض؛ السيما مع تنامي التيار المنادي بأهمية 
استراتيجية العمليات الخاصة خصوًصا بعد نجاح استراتيجية الجنرال تومي 
فرانكس في غزو العراق بفيالق العمليات الخاصة األمريكية المدعومة 
في  المتخصصين  من  كثيرون  واعتبر  الشمال.  من  الكردية  بالبشمرجة 
االتصاالت  ثورة  تشكل روح  االستراتيجية  أن هذه  العسكرية  االستراتيجية 

والمنظومة العولمية. 

صعود هذا التيار أدى إلى وجود شكل من أشكال الزخم والتنافس على 
كسب الثقة لدى فيالق القوات الخاصة األمريكية الخاضعة لقيادة العمليات 
Green Berets وقوات دلتا  القبعات الخضر  JSOC مثل  المشتركة  الخاصة 
مثل  األمريكية  للبحرية  التابعة  األخرى  القوات  وكذلك   ،Delta Force
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مجموعة تطوير القتال )DEVGRU (Seal Team 6 وفوج العمليات الخاصة 
 ،Rangers والسبعين  الخامس  المشاة  وفوج   Raiders البحرية  لمشاة  التابع 
الجو  لسالح  التابع  والعشرين  الرابع  الخاصة  التكتيكات  سرب  جانب  إلى 

األمريكي.

األمن  واكالت  بين  الصراع  مساحة  من  نقل  القوات  هذه  أهمية  زيادة 
الساحة  إلى  الداخلية  الساحة  في  االختصاصات  كسب  على  القومي 
الميدانية، السيما  العمليات  ساحة  إلى  االستخبارات  ساحة  ومن  الخارجية؛ 
التحقيقات  مكتب  مع  لصراعها   CIA المركزية  المخابرات  واكلة  حسم  مع 
مرحلة  اآلن  دخلت  الواكلة  لكن  مؤقت.  بشكل  ولو  لصالحها  الفيدرالي 
صراع جديدة تسعى فيها لفرض نفوذها وصالحياتها في مواجهة واكلة األمن 
مثل  تنسيقيًا-  والخاضعة-  األمريكية  الدفاع  لوزارة  التابعة   NSA القومي 
واكلة المخابرات المركزية لمكتب مدير االستخبارات الوطنية ODNI، الذي 

يدير مجلس األمن القومي بحكم االختصاص.

وعلى الرغم من أن واكلة األمن القومي تختص فقط بأعمال المراقبة الرقمية 
استخبارات  أعمال  إلى جانب   ،Big Data الضخمة  البيانات  وتحليل  وجمع 
اإلشارية، وما يتصل بها من أعمال، إال إن واكلة المخابرات المركزية تستشعر 
العمالق  البيانات  بسبب حجم  القومي؛  األمن  واكلة  قبل  من  كبيرة  مزاحمة 
الذي يقع بين أيدي الواكلة في عالم أصبحت تحكمه االتصاالت المفتوحة. 
األمر الثاني الذي تستشعر منه واكلة المخابرات المركزية خطًرا هو أن واكلة 
الدفاع األمريكية وليست فقط واكلة  لوزارة  تابعة  القومي هي هيئة  األمن 
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ذات اختصاصات ضخمة وتبعيتها لوزارة الدفاع تثقل من موازينها كثيًرا في 
أي منافسة فيدرالية. في المقابل، تتمتع واكلة المخابرات المركزية بنشاطها 
الميداني وقدراتها على جلب المعلومات األصيلة عن طريق أنشطة الخدمة 
 ،SAC الخاصة  األنشطة  مركز  الميدانية عن طريق  العمليات  وإدارة  السرية 
الخاصة  العمليات  لفرق  الميداني  والتوجيه  بالقيادة  اختصاصها  جانب  إلى 
في العمليات شديدة الخطورة، مثل قيادة عملية اغتيال بن الدن التي نفذتها 

مجموعة تطوير القتال SEAL TEAM 6 التابعة للبحرية األمريكية.

هذه الحالة من الصراع والتشابك والمزاحمة بين المؤسسات األمريكية 
أو ما يعرف بالصراعات بين الواكالت الفيدرالية تعطينا دالالت شديدة األهمية 

يجب أخذها في الحسبان لدى التعاطي مع الحالة األمريكية. 

مبدئيًا، يجب الوعي بحقيقة مهمة وهي أن طبيعة المؤسسات تقوم على 
المشهد  تسيد  في  والرغبة  والصالحيات،  االختصاصات  واقتناص  الصراع 
طريق  عن  لتغييره  القوة  امتالك  أو  القانون  هو  الصراعات  هذه  يحسم  وما 
أن  كامينيسكي  جون  مثل  النظم،  محللي  بعض  ويرى  الكونجرس.  لجان 
مكافحة  كبرنامج  البرامج  بعض  وازدواج  االختصاصات  حول  الصراع  هذا 
التجسس الذي يقع في نطاق اختصاص أربعة واكالت أمريكية على األقل 
يتم  ما  وعادة  للدولة.  العامة  السياسة  نتائج  تحسين  إلى  ويؤدي  محمود  أمر 
إدارة هذه الصراع أو التداخل عن طريق إطار تحليلي عام االستعانة به بشكل 
عام في تخطيطات الحد من األزمات وتخطيط الطوارئ، وكذلك تخطيطات 

االستجابة لألزمات. 
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ثانيا، أن تعقيدات الواقع األمريكي تجعل البعض يميل إلى اللجوء إلى 
الرغم  وعلى  فهمه.  لمحاولة  جسيم  خطأ  وهذا  الحالة  تلك  تلخص  عناوين 
مقارنة  األمريكية  السياسية  والثقافة  للتقاليد  طويل  تاريخ  وجود  عدم  من 
ثقافات أوروبية، إال إنها استطاعت خالل تلك الفترة من الصمود ونقل تلك 
على  الحفاظ  على  خاللها  من  عملت  صارمة  مؤسسية  أوعية  إلى  األفكار 
تلك المكتسبات الثقافية وتطويرها. لذلك، البد من التفكيك العميق والعابر 
Inter-disciplinary من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة حول تلك  للتخصص 

الحالة.

للفهم  األبواب  أكبر  من  يعتبر  جيًدا  النقطتين  هاتين  استيعاب  عدم 
المغلوط وترويج األوهام حول السياسية األمريكية. فالمؤسسات األمريكية 
ليست صامتة طوال الوقت تسمع وتطيع لسيد البيت األبيض، كما أنها ليس 
من ثقافتها التمرد؛ فالكونجرس، بتركيبته الحزبية، حاضر على مدار الوقت 
تقصير  أي  بجبر  األحيان(  بعض  في  األغلبية  )أو  األقلية  يقوم حزب  حيث 
ترامب  لحالة  تفسيرًيا  نموذًجا  هذا  اعتبار  ويمكن  اإلدارة.  من  يحدث  قد 
وعالقة  القومي  األمن  مؤسسات  السيما  به  األمريكية  المؤسسات  وعالقة 

تلك المؤسسات ببعضها البعض في عهده.
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كان  البونصر،  قبيلة  إلى  انتماءه  تُظهر  وشوم  أواًل عن  »سأبحث 
واحًدا منها على ظهر يده اليمنى، بين السبابة واإلبهام، واآلخر على 
في خط  بعضها  النقاط،  من  الوشم سلسلة  كان  األيمن،  رسغه  أسفل 
هالاًل،  يشبه  ما  إلى  باإلضافة  مثلث  شكل  على  وبعضها  مستقيم 
أثناء  به  أصيب  أثر جرح  تحمل  ساقه  في  إصابة  وجود  إلى  باإلضافة 
السفلى  شفته  كانت  كما   ،1959 قاسم  الكريم  عبد  اغتيال  محاولة 

متدلية قلياًل ربما بسبب كثرة استخدامه للسيجار«.

االستخبارات  لدى  المحلل  نيكسون«  »جون  إجابة  هذه  كانت 
األمريكية التي أوردها في كتابه »استجواب الرئيس«، وهو المحلل 
كيف  سؤاله  تم  عندما  حسين  صدام  مع  التحقيق  مهمة  تويل  الذي 

ستتعرف على الرئيس العراقي إذا تم القبض عليه؟

من ملفات التحقيق.. 

كيف استجوبت االستخبارات األمريكية 

الرئيس صدام حسين؟

ملحق )3(
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 خلية الَصهر املسؤولة عن حتليل ابليانات 
خبصوص تتبع الرئيس صدام حسني

الجيش  عليها  استوىل  التي  حسين،  صدام  قصور  أحد  في 
والمحللين  الخبراء  من  مجموعة  استقرت  قد  كانت  األمريكي، 
ُعرفت  عمل  خلية  ضمن  األمريكية  االستخبارات  لواكلة  التابعين 
هر«، وهي المجموعة التي كانت مسؤولة عن تتبع وتحليل  بخلية »الّصَ

كل المعلومات التي ترد بشأن مكان صدام حسين.

صدام  حراس  مراقبة  في  الَصهر  خلية  مهمة  تركزت  وقد 
الشخصيين، إال أن صدام كان أذكى من جهاز االستخبارات  حسين 
يد  في  بغداد  سقوط  منذ  دائماً  حراسه  بتغيير  قام  حيث  األمريكية 

االحتالل األمريكي.

اشتمل المجمع الذي كانت تعيش به مجموعة »خلية الصهر« على 
الميالد  أعياد  ومصابيح  تلفزيونات  سواء  المطلوبة  المستلزمات  كل 
هذا  كفاءة  على  نيكسون  لجون  تعقيب  ويف  الباردة.  البيرة  وصناديق 
المجمع وحسن إدارة الحانة الخاصة به، فإنه كان يقول: »لو أننا أدرنا 

العراق كما ندير هذه الحانة ألصبح العراق سويسرا الشرق األوسط«.

آخرين  مرافقين  على  للتركيز  انتقلت  قد  الصهر  خلية  كانت 
مرافقي صدام  أحد  فإن  األمريكية،  الرواية  لصدام حسين. وحسب 
وهو »محمد إبراهيم عمر المسلط« كان قد أرشد القوات األمريكية 
إلى مكان اختباء صدام حسين، حيث تم القبض عليه في 13 ديسمبر 
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2003 من مخبئه بمنطقة »الدورة« بتكريت فيما ُعرف بعملية »الفجر 
األحمر«.

أين تم استجواب الرئيس صدام حسني؟

تم نقل الرئيس صدام حسين إلى منشأة في محيط مطار بغداد 
عرضه  تم  وقد  العراقي،  الجمهوري  الحرس  سابًقا  يستخدمها  كان 
محمود  الحميد  »عبد  الرئاسة  سكرتير  من  كل  على  الليلة  تلك  في 
عزيز«  »طارق  الخارجية  ووزير  حمود«  ب»عبد  المعروف  التكريتي« 
هو  أنه  بتأكيد  يقوما  لكي  األمريكية  القوات  كانا في حوزة  اللذين 
له،  تبسم  فإنه  التكريتي  حامد  عبد  رآه  أن  وبمجرد  حسين.  صدام 
من  المحققون  تأكد  كما  حسين،  صدام  هو  أنه  عزيز  طارق  وأكد 
يساور  يزال  ما  الشك  كان  حيث  ساقه،  في  الموجود  والجرح  الوشم 
األمريكيين باحتمالية أن يكون من قبضوا عليه مجرد بديل لصدام 

حسين.

في ليلته األوىل، ُحلقت لحية صدام حسين في غرفة استحمام، 
حيث أخذ بعض الجنود األمريكيون جزًءا من شعر لحيته تذكاًرا، ثم 
فقد كانت  زرقاء مبطنة؛  بيضاء وعليها سترة  ارتدى صدام دشداشة 
ليلة شتوية باردة. والحقاً تم منح صدام حسين كتبًا عربية منها كتاب 
جنيف  اتفاقيات  من  مترجمة  نسخة  إلى  باإلضافة  خطاباته،  يضم 

ونسخة من القرآن الكريم.

ملحق 3
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في هذه الليلة، كان كل ما يهم االستخبارات األمريكية الوصول 
إلى يقين بأن من تم القبض عليه هو صدام حسين، إال أن توصية وردت 
من قيادة االستخبارات األمريكية بأال يتم وضع صدام على أجهزة 
كشف الكذب؛ ألن صداًما سيرى في ذلك إهانة له، ويقضي بالتالي 
على احتمال كسب تعاونه، لذا كان ال بد من االنتقال إلى التحقق منه 

يدوياً، وبالفعل بدأ »جون نيكسون« في استجواب الرئيس.

كيف بدت اللحظات األوىل أثناء استجواب الرئيس صدام حسني؟

سريع  مكترث،  غير  أحيانًا،  عدوانّيًا  أحيانًا،  ُمبتسًما  ُمصغيًا، 
سردها  التي  األوصاف  هذه  كانت  مناوًرا..  صلبًا،  الوضع،  مع   التأقلم 

»جون نيكسون« لحالة صدام حسين عند بدء استجوابه.

»متى  »نيكسون« على صدام هو  الذي طرحه  األول  السؤال  كان 
كانت المرة األخيرة التي رأيت فيها ولديك على قيد الحياة؟«، إال أن 
االستخبارات  من  أنتم  هل  أنتم؟  »من  وقال:  مبتسًما  إليه  نظر  صداًما 

العسكرية أم من المخابرات المركزية. عرفوين بهوياتكم!«

عمن  وال  بغداد  من  خروجه  كيفية  عن  شيء  أي  صدام  يقل  لم 
ساعده في ذلك، وبادر هو بسؤال »نيكسون« قائاًل له »لماذا ال تسألني 

عن السياسة؟ يمكنك أن تتعلم الكثير منى«.

كانت أول شكوى سجلها صدام حسين هي أنه يتم معاملته معاملة 
خشنة على يد القوات الخاصة، وأن هذا ليس أسلوب يُعامل به رئيس 
دولة. باإلضافة إلى أن أحد أفراد القوات الخاصة األمريكية كان قد 
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أكد  سبتمبر«.  من  عشر  الحادي  مقابل  »هذه  قائاًل  لصدام  لكمه  وجه 
»نيكسون« أنه نقل هذه الشكوى للقيادة للتعامل معها والتحقيق فيها.

ضعف  نقاط  عن  دائًما  يبحث  صدام  كان  معه،  التحقيق  أثناء 
يراعي  التحقيق  بالسيطرة، ما جعل فريق  تصب في صالحه، مهووًسا 

كبرياءه لضمان عدم استفزازه.

ملاذا لم يتم اتلحقيق مع الرئيس صدام حسني يف تهمة »اإلرهاب«؟

كان قد تم اتخاذ قرار في واشنطن بعدم إدراج تهمة »اإلرهاب« 
هذا  تخصيص  تم  حيث  حسين،  صدام  مع  التحقيق  جلسات  ضمن 
الملف لمكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي الذي كان يسعى إلى 
تكوين قضية جنائية بحق صدام حسين تستند إلى ارتباطه المزعوم 
المتحدة،  الواليات  ضد  المرتكبة  الجرائم  وإلى  الدويل،  باإلرهاب 
واكنت الحكومة األمريكية تسعى إلى التأكد من أن أشخاًصا ملمين 
سيجمعون  الفيدرالي–  التحقيقات  مكتب  أي  القانونية–  بالعملية 
لصدام  الموجهة  الجنائية  بالتهم  المحكمة  بإقناع  الكفيلة  األدلة 

حسين. 

حمرض اتلحقيق مع الرئيس صدام حسني

صدام  الرئيس  استجواب  عن  كتابه  في  نيكسون«  »جون  أورد 
تناولت  والتي  صدام  على  طرحها  التي  األسئلة  من  الكثير  حسين 
معظم االتهامات الموجهة له وكذلك الملفات الهامة كملف األكراد 

وأسلحة الدمار الشامل وحرب الكويت.

ملحق 3
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سوف أقوم في السطور التالية بصياغة محضر تحقيق افتراضي 
حسين»  صدام  على  »نيكسون«  المحقق  طرحها  التي  بالموضوعات 
شكل  في  الموضوعات  هذه  من  عدد  أكبر  تناول  السهل  من  ليكون 

سلس.

املحقق نيكسون: ماذا عن أسلحة ادلمار الشامل؟

عن  للبحث  تذهبون  ال  لماذا  علّي،  عثرتم  لقد  حسين:  صدام 
المخربين  من  مجموعة  األمريكيون  الشامل؟!..  الدمار  أسلحة 
الجهلة ال يفهمون شيئًا عن العراق. وهم مصرون على تدميره لكونهم 

يعتقدون بوجود أسلحة حيث ال وجود لها.

املحقق نيكسون: من اذلين ساعدوك ىلع الفرار من بغداد؟

صدام حسين مندهًشا: أنا لم أفر من بغداد، فقط قمت باالنتقال 
من موقع إلى آخر ألتمكن من االستمرار في قيادة معارضة احتالل 
ال  حتى  المساعدة  قدموا  الذين  بأصدقائي  أحًدا  أخبر  ولن  العراق. 
أعرض سالمتهم للخطر، كما أنني قد أحتاج مساعدتهم مره ثانية في 

يوم من األيام.

املحقق نيكسون: من هم زعماء العالم املفضلون دليك؟
وماو  ولينين  بديغول  األوىل  بالدرجة  معجٌب  أنا  حسين:  صدام 
وجورج واشنطن، وأحب الفرنسيين بشكل خاص؛ حيث سافرت إلى 
كنت  شيراك.  جاك  ]آنذاك[  باريس  عمدة  إلى  وتعرفت  مرتين  هناك 
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أنوي العودة إلى هناك ولكن الحروب اندلعت، فمن لديه الوقت للسفر 
وبلده يخوض الحرب؟! إال أن »شيراك« لم يقدم للعراق المساعدة في 

التخلص من العقوبات الدولية.

املحقق نيكسون: ماذا عن األموال اليت تم العثور عليها معك أثناء 
القبض عليك؟

المليون  وربع  المليون  مبلغ  أتقصد  ساخًرا:  حسين  صدام 
أطالب  إنني  بسرقته؟!  قوتكم  أفراد  بعض  قام  الذي  الدوالرات  من 

باسترداد األموال التي سرقها األمريكيون.

املحقق نيكسون: ما قولك يف قيام العراق بتوجيه صواريخ حنو املدمرة 
األمريكية ستارك مايو 1987 اليت اكنت جتوب مياه اخلليج يف هذه 

األوقات؟
صدام حسين صامتًا دون االعتراف باالتهام الموجه له: الواليات 
المتحدة رتبت قضية »إيران- كونترا« مع إيران لغرض اإلطاحة بالنظام 

في العراق وتخريب البلد..

املحقق نيكسون: ما رأيك يف إيران والقيادة اإليرانية؟
كم  لتعلموا  تحتاجون  الوقت  من  كم  انظروا  حسين:  صدام 
كل  يعتبرون  فهم  صادقين،  ليسوا  اإليرانيون  صداقتكم..  ستستمر 
تزال  ال  إيران  عكسه،  يفعلون  ثم  شيئًا  سيعلنون  كاذبين،  الناس 
في  أنهم  ويعتقدون  اإلسالم،  باسم  العريب  بالوطن  التوسع  في  تطمح 

ملحق 3
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المناسب سيتولون دوًرا قياديًّا في تحرير القدس ليقوموا بعد  الوقت 
أثناء  ببسالة  تصرف  العراق  اإلسالمية…  المملكة  بتأسيس  ذلك 
مسؤولة  إيران  كانت  التي  الحرب  وهي  اإليرانية،  العراقية  الحرب 
عن اندالعها… إيران كانت األوىل في استخدام األسلحة الكيماوية 
العراقية  والقوات   ،1981 سبتمبر  خرمشهر  معركة  في  العراق  ضد 
استخدمت هذه األسلحة في موقع دفاعي.. ويف هذه األثناء فإن ليبيا 

زودت اإليرانيين بصواريخ لضرب العراق.

املحقق نيكسون: عقد حزب ابلعث مؤتمًرا مشهوًرا يف 1979 نتج عنه 
إعدام الكثري من األعضاء يف وقت الحق، ملاذا؟

ضد  مؤامرة  عن  للكشف  كان  المؤتمر  غاضبًا:  حسين  صدام 
حزب البعث العراقي من تدبير البعثيين السوريين، كانت تلك أفعال 

خيانة فتحرك الحزب بدافع الحفاظ على نفسه.

املحقق نيكسون حماوالً تلطيف اجللسة: ما هو كتابك املفضل؟
صدام حسين: »العجوز والبحر«، ألرنست همنغواي… فكر في 
ذلك، رجل وزورق وخيط الصطياد السمك، فتلك هي مكونات الكتاب 

الوحيدة ولكنها تروي لنا الكثير عن وضع اإلنسان.. إنها قصة رائعة

املحقق نيكسون: ملاذا استضاف العراق اخلميين بني اعيم 1964 و1978؟
اتفاقية  بتوقيع  وإيران  العراق  قام  األثناء  صدام حسين: في هذه 
شط العرب في 1975 إلنهاء الخالفات الحدودية، وقد أطلعنا الخميني 
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الذي كان ضيفاً لدى العراق –يجب أن نحافظ على أمنه حتى لو كانت 
بيننا وبين بلده خالفات– وأخبرنا الخميني أنه إن احترم تلك االتفاقية 
فسوف تستمر االستضافة في العراق، إال أنه إن رفضها فسينتهي بقاؤه 
العمل  إنه يتحتم عليه االستمرار في  الخميني قال  العراق، إال أن  في 
ضد الشاه، ثم سمحنا له باالنتقال إلى باريس رغم طلب الشاه بإبقائه 

في العراق.

املحقق نيكسون: ما رأيك يف العالقة بني ادلين والسياسة؟
صدام حسين: لقد أقنعتني كل تلك السنوات منذ 1977 بأن أية 
محاولة إلدخال الدين في الحكم والسياسة سيسفر عن إساءة للدين 
إلى األمام على ذلك  البعث  بالسياسة، فمضى حزب  الضرر  وسيلحق 
وإيران  والسعودية  وتركيا  والكويت  باألردن  محاط  فالعراق  األساس.. 
العراقي كان يعيش حياة  ما يجعله قاعدة خصبة لألصولية.. الشعب 
متوازنة، لكن لو حقنته بأي تيار أجنبي سيتزعزع توازنه، لذا في حال 

دخول السلفية، سيقوض ذلك توازن العراق.

املحقق نيكسون: ما هو دورك يف اعتداءات احلادي عرش من سبتمرب؟
صدام حسين: ما الذي يجعلكم تعتقدون بأني فعلت ذلك؟ من 
أي بلد أتى هؤالء؟ وذلك المدعو محمد عطا؟ هل كان عراقيًا؟ كال، بل 
كان مصرّيًا. لم ال تذهبون لتسألوا حسني مبارك عمن هم المسؤولون 

عن تلك الهجمات؟ لماذا تعتبروين متورًطا في الهجمات؟

ملحق 3
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املحقق نيكسون: يف 1990، أرسل اتلحالف املكون من 34 دولة 700 ألف 
استخدام  تفكر يف  السعودية، هل كنت  إىل   

ً
ألفا  540 بينها  عنرص من 

أسلحة ادلمار الشامل ضد القوات األمريكية يف هذه األثناء؟
بلد آخر  لو كانت قواتكم قد احتشدت في أي  صدام حسين: 
أراٍض  السعودية  أراضي  نعتبر  نحن  هاجمناها،  لكنا  السعودية  غير 
مقدسة، واكن وجودكم فيها بمثابة خطيئة.. لم نفكر أبًدا في استخدام 
أسلحة دمار شامل، لم نتباحث في ذلك.. أن نستخدم أسلحة كيماوية 
أن نستخدم  العقلية.  قواه  العالم؟ هل سيفعل ذلك أحد بكامل  ضد 

هذه األسلحة وهي لم تستخدم ضدنا؟

املحقق نيكسون: ما رأيك يف القادة العرب؟
مع  متعاوناً  كان  األردن  ملك  حسين  الملك  حسين:  صدام 
الواليات المتحدة وإسرائيل. جمال عبد الناصر كان رجاًل جيداً ولكنه 
تنفيذ خطته بشكل كامل، كما كان سريع  يتمكن من  أن  قبل  تويف 

الدخول في صفقات مع أعداء ما كانوا سيلتزمون بكلمتهم.

املحقق نيكسون: هل يمكن أن تصف نلا العراق وشعبه؟
العراق، وستجدون أن حكم  صدام حسين: سوف تفشلون في 
العراق ليس بهذه الدرجة من السهولة، إنك لن تفهم العراق بدون فهم 
جغرافيته ومناخه، الفرق هو بين النهار والليل، بين الصيف والشتاء، 
حرارة  بسبب  حار  رأسهم  العراقيين  إن  يقولون  يجعلهم  ما  وهذا 
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الصيف، وحين تزداد الحرارة في الصيف القادم ربما يثورون عليكم، 
ربما عليكم أن تبلغوا بوش بذلك على هامش تقريركم.

املحقق نيكسون: ملاذا وجه العراق رضبات صواريخ ضد إرسائيل يف 1991؟
–نحن العراقيين والعرب– أن منبع األذى  صدام حسين: نعتقد 
القادم إلينا يأتي من الضغوط اإلسرائيلية واللويب الصهيوين في الواليات 
في  معينة  برامج  ودعمهم  الرئاسة  انتخابات  على  وتأثيرهم  المتحدة 
لو  أننا  ارتأينا  ولذا  نحونا،  أمريكا  عدوانية  يغذي  وهذا  أمريكا، 
هاجمنا إسرائيل قد يؤدي ذلك إلى فرض ضغوط على أمريكا تجعلها 
بصواريخ  إسرائيل  ضرب  قرار  اتخذت  لقد  مهاجمتنا..  عن  تكف 
في  المواقع  نعرف  نكن  لم  أننا  إال  القيادة..  استشير  أن  دون  سكود 

إسرائيل فتم اإلطالق بطريقة عمياء.

 املحقق نيكسون: ما يه خطة العراق لصد اهلجوم األمريكي 
اعم 2003؟

صدام حسين: لم يكن هناك خيارات متاحة لدينا، إما أن يتعرض 
الجيش األمريكي لمقاومة أو ال.. الرجال سوف يقاتلون للنهاية، وقد 
تكريت  سأختص  أنني  تعتقدون  كنتم  نستسلم..  ولم  بالفعل  قاتلنا 
أن هذا  إال  والدفاعات ألنها مسقط رأسي  المؤن  األكبر من  بالجزء 
دجلة  نهري  على  السدود  بتدمير  سأقوم  أنني  واعتقدتم  يحدث..  لم 
والفرات إال أن الناس لن يدمروا ممتلكاتهم، ولو قمنا بتمدير الجسور 

فنكون بذلك قد جزأنا البالد.
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 املحقق نيكسون: ما رأيك يف اهلجوم العرايق ىلع حالجبة بالكيماوي 
مارس 1988؟

صدام حسين غاضبًا: اذهبوا واسألوا نزار الخزرجي، )الخزرجي 
كان القائد الميداني في منطقة حالبجة آنذاك(. ولدى سماعي عن 
أتخذ  لم  الدعاية اإليرانية ضدنا، ولكني  أنها جزء من  حالبجة ظننا 

هذا القرار.

عرض: أحمد الباز
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