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کلما سارت األمور باتجاه الَحْرب ثارت التکهنات واالتهامات واالتهامات املضادة بالفشل اِالسِتْخَباَراتّي. وال 

یخفی یلع أحد أن وکاالت اِالسِتْخَباَرات غالبًا ما تتعرض لالنتقاد عندما تسوء األمور ظاهریًا. ویستغل 

السیاسیون یلع وجه الخصوص اإلیحاءات املنحرفة ملصطلح "فشل اِالسِتْخَباَرات"، فهو یعید توجیه 

وهو  اِالسِتْخَباَرات،  عالم  يف  عادًة  املجهولین  املهنیین  نحو  السیئة  السیاسیة  القرارات  من  االنتباه 

مجتمع یثیر الریبة وسیئ الصیت بقدر ما ُیثنی علیه وُیشاد به. منذ تفکیك إدارة بوش ألسلحة الدمار 

الشامل العراقیة، َسِخرت مجتمعات اِالسِتْخَباَرات من االستخدام العام للنتاج اِالسِتْخَباَراتّي، ولن تقع يف 

ُأوکَرانَیا وما بعدها فصًال جدیدًا  الَِّتي سبقت غزو  الفخ مرة أخرى. ویمّثل دور اِالسِتْخَباَرات خالل الفترة 

لسببین  َهَذا  ویعود  الدولیة،  الشؤون  يف  لالستخبارات  والدبلوماسي  السیاسي  االستخدام  يف  تمامًا 

فرع  يف   ً مدّویًا  نجاحًا  یمّثل  الروسي  للغزو  السابق  العلم  أن  أولهما  مترابطان،  ولکنهما  مختلفین 

استخبارات کثیرًا ما اشُتِهر بالوقوع يف األخطاء، أال وهو: استخبارات التحذیر االستراتیجي، وثانیهما أن 

قدرات  يف  مسبوقة  غیر  بتحوالت  مقترنة  اِالسِتْخَباَرات،  حول  املتزایدة  العامة  الشفافیة  من  عقودًا 

والدبلوماسیین  للسیاسیین  املمکن  من  جعلت  املصدر،  مفتوحة  اِالسِتْخَباَراِتیَّة  املعلومات  وتوافر 

واملجتمعات الدفاعیة الکشف عن استعدادات ُروْسَیا ونوایاها الحربیة وتحّدیها والتحذیر منها.

والوالیات  بریطانیا  اتخذتها  الَِّتي  للمبادرات  خاصًا  اهتمامًا  سنولي  مناقشتنا،  من  األول  الجزء  َهَذا  يف 

اِالسِتْخَباَراِتیَّة  للمعلومات  اُل  الفعَّ استخدامها  سمح  والَِّتي  أوروبا،  يف  األصغر  الدول  وبعض  املتحدة 

التحذیریة للدول الغربیة بمواجهة ُروْسَیا ودعم ُأوکَرانَیا قبل ٢٤ شباط بوقٍت کاٍف. وقّدم التحذیر الناجح 

کانت  الدفاعیة.  استعداداتهم  يف  وتدریبهم  وتجهیزهم  األوکرانیین  ملساعدة  الوقت  من  فسحة 

الحکومات الغربیة راغبًة يف إلغاء سّرّیة املعلومات والتقییمات لدعم التحذیرات من العدوان الروسي 

الوشیك. کما استفادوا مع املؤسسات اإلعالمیة من املعلومات اِالسِتْخَباَراِتیَّة مفتوحة املصدر بدًال من 

التأکید یلع مصادر سّرّیة غیر محددة بشکل غیر مباشر لجعل تحذیراتهم أکثر إقناعًا للشعب والحکومات 

والخداع  لإلنکار  الرُّوِسیَّة  املحاوالت  من  املبادرة  زمام  انتزاع  املمکن  من  ذلك  جعل  وقد  الحلیفة. 

"اإلجراءات  سیاسة  خالل  من  تحدث  أن  قبل  سمعتها  وشّوه  الجهود  َهِذِه  مثل  دحض  مما  واملراوغة، 

اُملسبقة" الوقائیة. لم یکن بالوسع منع الغزو، لکن دراسة َهِذِه الحالة الجاریة تمثِّل تغییرًا تدریجیًا یوّضُح 

االستخدام اإلیجابي لالستخبارات من أجل "التأثیر".



اِالسِتْخَباَراُت والَحْرُب يف ُأوکَرانَیا - الجزُء األول

4

نجاح أم فشل؟

ذلك  یکون  وقد  تلقائي،  بشکل شبه  اِالسِتْخَباَراتّي"  "الفشل  اتهامات  تبرز  تقریبًا،  وأزمة  صراع  کل  يف 

وتستخدم  خاص.  بشکل  له  ُعرضٌة  االستراتیجي  التحذیَر  أن  یبدو  ما  وغالبًا  اللوم،  من  تملص  بمثابة 

النیات  بصمات  س  تلمُّ املرء  فیها  یحاول  الَِّتي  والتحذیر"  "املؤشرات  منهجیة  التحذیر  استخبارات 

والتحضیرات املخفّیة. ال یوجد نظام مثالي، وال یزال خطر املفاجأة قائمًا، کما تشهد یلع ذلك حاالت 

الناجح لشبه جزیرة  الروسي  والغزو  االستیالء یلع جزر فوکالند يف عام ١٩٨٢  األرجنتین  مثل محاولة 

القرم عام ٢٠١٤.

ومع ذلك فإطالق التحذیر قراٌر صعٌب دائمًا. ویلع الرغم من القدرات املؤّثرة الَِّتي أبداها الحلفاء الغربیون 

للکشف عن األنشطة الرُّوِسیَّة واالستعداد ملشارکة تلك املعلومات، لم یتوّصل جمیع الحلفاء والشرکاء 

سعوا  الذین  األوکرانیین  نظرائهم  مع  وتقییماتهم  البیانات  َهِذِه  تبادلوا  کما  االستنتاجات.  نفس  إلی 

الحال فلم تظهر جمیع مالبسات  للحالة کما سنرى. وبطبیعة  الخاص  إلی تقدیرهم  للوصول  جاهدین 

األحجیة، لکنَّ کمیَة املعلومات مفتوحة املصدر - وغالبًا يف الوقت الحقیقي - حول الحشد العسکري 

الخاص ومجموعة املصادر  القطاع  للتقییم یلع ما یبدو. وقد سمح دور  ملوسکو أعطت أساسًا متینًا 

الَِّتي  الصور  وأظهرت  الروسي،  الحشد  بمشاهدة  والشعب  للصحفیین  حتی  نطاقًا  األوسع  املفتوحة 

التواصل  ُجِمعت یلع وسائل  الَِّتي  الفضاء، واملنشورات  لتکنولوجیا  األمریکیة  ماکسار  التقطتها شرکة 

االجتماعي، حشدًا عاّمًا جدًا للقوات الرُّوِسیَّة، وال شك أن الصورة أکثر وضوحًا بالنسبة ألولئك الذین لدیهم 

إمکانیة الوصول إلی القدرات اِالسِتْخَباَراِتیَّة القائمة یلع الدولة. ویمکن للمرء أن یستنتج أن التحذیر َکاَن 

ینبغي أن یکون واضحًا، ألن الحشد الروسي حدث یلع مرأى من الجمیع. ولکن يف حین أن الکشف عن 

وبالنسبة  لیس کذلك.  النیة  تقییم  فإن  نسبیًا،  - بسیط  التحتیة  والبنیة  واملعدات  األفراد   - القدرات 

لألخیر، یجب یلع محلل التحذیر أن یبحث عن اإلجراءات الَِّتي لن یتخذها الخصم وأن یعترف بها ما لم 

یکن ینوي الغزو.

وقدمت تقییمات القوى الغربیة قراءًة کاملًة، وجاءت یلع رأس التدریبات العسکریة الرُّوِسیَّة يف عام 

تحرکات  یلع  ردًا  والغربیة،  الجنوبیة  لجبهتیها  مفاجئ"  د  "تفقُّ بـ  ُروْسَیا  قامت  نیسان،  ويف   .٢٠٢١
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عدوانیة ُمفَتَرَضة من جانب الوالیات املتحدة وحلفاء حلف شمال األطلسي، مما أثار مخاوف من احتمال 

نشوب صراع. وصّرح وزیر الخارجیة أنتوني بلینکن يف اجتماع بمقر حلف شمال األطلسي "نشهد اآلن 

الرئیس جو بایدن إلی إعادة  ُأوکَرانَیا منذ عام ٢٠١٤" مما دفع  الرُّوِسیَّة یلع حدود  أکبر حشد للقوات 

الُقَوات  أعداد  أن  إلی  املحللون  أشار  الوقت،  ذلك  ُأوکَرانَیا. ويف  تجاه  املتحدة  الوالیات  التزامات  تأکید 

الرُّوِسیَّة تجاوزت األعداد الَِّتي شارکت يف ضّم شبه جزیرة القرم ألراضیهم عام ٢٠١٤، حیث أشارت مصادر 

أوکرانیة إلی أن عددهم یصل إلی ثمانین ألف جندي.

کما َکاَن املحللون یلع درایة تامة بتدریبات زاباد ٢١ وهي واحدة من سلسلة من التدریبات االعتیادیة 

زاباد-٢٠٢١ هدف  ووّضحت  عام.  کل  ُروْسَیا  األربع يف  الرئیسیة  العسکریة  املناطق  عبر  تتعاقب  الَِّتي 

ُروْسَیا یلع املدى الطویل اُملتمثِّل يف دمج الُقَوات البیالروسیة يف الهیاکل الَِّتي تقودها ُروْسَیا. وقد 

لتعزیز  الخاصة  موسکو  وجهود  األطلسي،  شمال  وحلف  ُروْسَیا  بین  التوترات  خلفیة  یلع  ذلك  حدث 

املصالح األمنیة يف بیالروسیا بعد االحتجاجات الفاشلة املؤیدة للدیمقراطیة يف آب عام ٢٠٢٠. ویلع 

الرغم من أن األرقام اُملشاِرکة يف "زاباد-٢١ کانت ضخمة إلی حدٍّ کبیر، حتی أن ُروْسَیا اقترحت مشارکة 

التدریبات دقت ناقوس الخطر من موقف بیالروسیا يف أي صراع  ما یصل إلی مئتي ألف جندي، إال أن 

مستقبلي.

الغربیین کانوا  اِالسِتْخَباَرات  النهائیة لم تکن واضحة، إال أن مسؤولي  الرغم من أن نوایا موسکو  ویلع 

یلع درایة تامة بالحشد العسکري. وأظهرت البیانات اِالسِتْخَباَراِتیَّة املوَجزة الَِّتي اّطلعت علیها صحیفة 

واشنطن بوست يف کانون األول عام ٢٠٢١ أن املسؤولین األمریکیین یعتقدون أن ُروْسَیا نشرت سبعین 

ألف جندي، وستکون قادرًة یلع نشر ما یصل إلی مئة وخمسة وسبعین ألف جندي یلع طول الحدود 

األوکرانیة، بما يف ذلك مئة مجموعة تکتیکیة تابعة للکتیبة وقادرة یلع شن هجوم يف أوائل عام 

"للتعتیم  ة  الجنود کانت ُمعدَّ التعزیزات، قال املسؤولون أن عملیات نشر  َهِذِه  الرغم من  ٢٠٢٢. ویلع 

یلع النوایا وخلق حالة من عدم الیقین". شکلت َهِذِه الصورة اِالسِتْخَباَراِتیَّة أساس تحذیر بلینکن لوزیر 

الخارجیة الروسي سیرغي الفروف خالل محادثات يف کوبنهاغن من أن ُروْسَیا ستواجه "عواقب وخیمة" 

إذا حدث غزو.
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وشعر املسؤولون البریطانیون بقلق أکبر بشأن احتمال حدوث غزو يف نفس الوقت تقریبًا، حیث لم َتُعد 

إلی مواقعها األصلیة، بل بقیت يف بیالروسیا مع  زاباد-٢١  البارزة املنتشرة يف  أو  الرئیسیة  الوحدات 

مخزونات الذخیرة الکبیرة. وکشفت صور األقمار الصناعیة عن الحشد التدریجي للقوات الرُّوِسیَّة، واألهم 

منذالك نشر الوحدات الداعمة الالزمة ملواصلة الغزو. کما أعرب املسؤولون األمریکیون عن قلقهم إزاء 

عملیات  إلی   (Välisluureamet) اإلستوني  الخارجیة  اِالسِتْخَباَرات  جهاز  أشار  بینما  الطبیة،  اإلمدادات  توزیع 

واسعة النطاق. وقالوا يف تقریرهم السنوي "إن الُقَوات املسلحة الرُّوِسیَّة مستعدة للشروع يف عملیة 

عسکریة واسعة النطاق ضد ُأوکَرانَیا اعتبارًا من النصف الثاني من شباط حسب تقدیراتنا. وبمجرد تحقیق 

االستعداد العسکري، ال یلزم سوى اتخاذ قرار سیاسي إلطالق العملیة". وتشیر التقدیرات اإلستونیة إلی 

الرُّوِسیَّة.  العسکریة  املناطق  أنحاء  جمیع  من  ینتشرون  جندي  ألف  وخمسین  مئة  عن  یزید  ما  وجود 

السنوات  ُروْسَیا يف  قبل  واحد من  أکبر حشد عسکري من طرف  "َهَذا هو  أن  إلی  املسؤولون  وَخُلَص 

الثالثین املاضیة".

ومع ذلك، کانت هناك خالفات بین حلفاء الناتو. ويف حدیثه إلی الصحفیین يف آذار، أشار رئیس أرکان 

٢٠٢١. ويف  عام  الخیارات" يف  من  "جزءًا  َکاَن  الروسي  الغزو  أن  إلی  بورکهارد  تییري  الفرنسي  الجیش 

الجویة  "الظروف  بانتظار  ل  سُیؤجَّ محتمًال،  َکاَن  إذا  هجوم،  أي  أن  الفرنسیون  املسؤولون  أکد  الواقع، 

املواتیة"، واختلفوا مع نظرائهم يف الوالیات املتحدة واململکة املتحدة حول النتیجة اُملحتملة. وقال 

غزو  أن  استخباراتنا  أجهزة  "اعتقدت  وأضاف  هجومًا".  سیشّنون  الروس  أن  األمریکیون  "صّرح  بورکهارد 

اِالسِتْخَباَرات  أن  إلی  بورکهارد  وأشار  أخرى".  خیارات  لدیهم  الروس  وأن  التکلفة  باهظ  سیکون  ُأوکَرانَیا 

تلقت  أن  بعد  سیحدث  وشیکًا  هجومًا  بأن  القائلة  النظر  وجهة  إلی  إال  تصل  لم  الفرنسیة  العسکریة 

معلومات استخباریة من حلفاء الناتو يف مساء الیوم السابق للهجوم. ويف آذار، أفادت األنباء أن الجنرال 

"غیر  إحاطة  إلی  مشیرًة  تقاعده،  قبل  منصبه  عن  سیتخلی  العسکریة،  اِالسِتْخَباَرات  مدیر  فیدو،  إریك 

کافیة" حول التهدید الروسي ألوکرانیا.
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 لم یکن املسؤولون الفرنسیون وحدهم الذین قللوا من شأن الخطر، وقالت مصادر أمنیة لصحیفة دیر 

الُقَوات  ب حمایة رئیس جهاز اِالسِتْخَباَرات األملاني برونو کال من ِقَبل بعثة  شبیغل األملانیة أنه توجَّ

مت یلع عجل إلنقاذه فقد َکاَن يف ُأوکَرانَیا  إلجراء محادثات مقررة عندما بدأ الغزو.  الخاصة الَِّتي ُنظِّ

إن إسقاط منطق املرء یلع ذهن الخصم خطٌأ تحلیلي شائع. والواقع أن الفرنسیین ربما أثبتوا أنهم یلع 

حق يف أن الغزو قد کّلف الروس بالفعل "تکلفة باهظة"، یلع األقل باملقاییس األوروبیة الراهنة. ويف 

ِلها لتحقیق أهدافهم.  ین لتحمُّ َهِذِه الحالة، فشل الفرنسیون يف فهم التکالیف الَِّتي َکاَن الروس ُمستعدِّ

العامة  والرفاهیة  والتجارة  والوظائف  کاالقتصاد   - الغربیة  الحکومات  واهتمامات  قیم  تکون  ال  وربما 

والشعبیة والقدرة یلع إعادة االنتخاب - ذات صلة بحسابات ُروْسَیا االستراتیجیة والَِّتي غالبًا ما تحتلُّ 

- وهي سمة  البشریة  والنفقات  املدني  باملجتمع  أقل  اهتمامًا  بوتین  یولي  بینما  ُمنازع،  بال  الصدارة 

مشترکة للقیادة االستبدادیة.

ولم تکن فرنسا وحدها يف َهَذا الصدد. وقال مستشار استخباراتي مقرَّب من زیلینسکي أنه یعتقد أن 

تقییمات  إلی  باإلضافة  وأمریکیة  بریطانیة  بتقییمات  متسلحًا  النصر،  یوم  حتی  ُیخاِدع  َکاَن  بوتین 

موظفیه، الذین توقَّعوا أن یحقق أهدافه دون غزو. لقد کانت شعبیة زیلینسکي منخفضة، وَکاَن الوضع 

ُروْسَیا أن تضرب اآلن؟ ملاذا ال تنتظر؟ لقد وقع املستشارون  السیاسي غیر مستقر. فلماذا یجب یلع 

للمنطق  یغزو، خالفًا  قد  بوتین  بأن  االعتقاد  التردد يف  أولهما  لفشلین حاسمین،  فریسة  األوکرانیون 

السلیم، باإلضافة إلی ذلك، قد یرجع َهَذا أیضًا إلی أهداف کییف املتمثلة يف عدم إثارة الذعر - وهو ما 

زت کییف یلع مؤشر واحد محدد یلع  قاله زیلینسکي قبیل الغزو. وَکاَن الفشل الثاني أخطر فقد رکَّ

اعتبرها  الَِّتي  التکتیکیة  االستعدادات  لبعض  أوامر  عن  عبارة  املؤشر  َهَذا  وَکاَن  للغزو،  الوشیکة  النیة 

األوکرانیون ضروریة لغزو ناجح، ولکنها لم تتحقق أبدًا قبل ٢٤ شباط. ولسوء الحظ، فافتراض أن ُأوکَرانَیا 

لن تکون غبیة لدرجة إطالق عملیة بدون مثل َهِذِه التدابیر، ال یعني أن َهَذا ینطبق یلع ُروْسَیا، لکن 

لحسن الحظ، لم یقوِّض َهَذا الترکیز استراتیجیة ُأوکَرانَیا الدفاعیة، ربما َکاَن َهَذا امتثاًال لقاعدة االستعداد 

اِالسِتْخَباَرات  بین  للتفاعل  جدًا  کاشٌف  حادث  فهو  کذلك،  األمر  َکاَن  وإذا  األفضل.  تمنِّي  مع  لألسوأ 

والتخطیط لدى القیادة العلیا األوکرانیة، والَِّتي نناقشها يف الجزء الثاني من َهِذِه املقالة.  
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قد یکون املحللون الغربیون وقعوا يف بعض األخطاء التحلیلیة يف التنبؤ - یلع عکس الروس - بأن 

ُأوکَرانَیا سُتهّزم بسرعة أمام الغزو الروسي. وکما نقل بعض املسؤولین األمریکیین إلی الصحفیین، فإن 

تجد  قد  موسکو  أن  من  الرغم  یلع  نسبیَّة،  بسرعة  األوکراني  الجیش  یهزم  أن  یمکن  الروسي  "الغزو 

صعوبة يف إبقاء االحتالل والتعامل مع عصیان محتمل". وأضافوا أن الغزو "سوف ُیسِفر عن ٢٥ إلی ٥٠ 

ألف قتیل مدني، وإلی مقتل خمسة آالف إلی خمسة وعشرین ألف جندي أوکراني وثالثة آالف إلی عشرة 

آالف روسي. کما یمکن أن یؤدي إلی تدفق من ملیون إلی خمسة مالیین الجئ معظمهم إلی بولندا". 

السریع  االنهیار  بعد  اإلحباط  حالة  أن  بعد  ُأوکَرانَیا،  فرص  بشأن  التفاؤل  يف  حذر  حالة  سادت  وربما 

ألفغانستان أمام طالبان. ومع ذلك، تحرکت لندن وواشنطن لتعزیز دفاعات ُأوکَرانَیا بسرعة – وقد أحدث 

َهَذا الدعم فارقًا کبیرًا يف کل من القدرة املادیة للقوات األوکرانیة ومعنویاتها، ولم تتجاوز التقدیرات 

اُملتعلَِّقة بوقوع الضحایا وخروج النازحین هامش الخطأ الَِّذي قدمه املسؤولون األمریکیون. ويف َهِذِه 

فشًال  تشکل  األوکرانیة  املقاومة  لفرص  الغربیة  التقدیرات  أن  القول  العادل  غیر  من  سیکون  الحالة، 

استخباراتیًا. وَهَذا هو التناقض يف التحذیر اِالسِتْخَباَراتّي: إذا حّذر املحللون من حدث رهیب، مما دفع 

الدولة إلی اتخاذ إجراءات أدت لتجنُّبه، فهل َکاَن التقدیر األوَّلي خاطئًا؟ الجواب: ال. وُتسلِّط االختالفات 

املستقرة  غیر  الطبیعة  یلع  الضوء  الناتو  حلفاء  ومختلف  ُأوکَرانَیا  من  اِالسِتْخَباَراِتیَّة  التقییمات  يف 

للتحذیر االستراتیجي.
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التحذیُر:

من الصعب دومًا التنبؤ بتوقیت الهجوم. فمن ناحیة، یشعر مسؤولو اِالسِتْخَباَرات دائمًا بالقلق من وقت 

التحذیر. وإن عتبة التحذیر املنخفضة جدًا ستؤدي إلی أن یتم تجاهل التحذیرات املستقبلیة. وإذا کانت 

اآلخر،  الجانب  للتنفیذ. ویلع  قابلة  اِالسِتْخَباِریَّة  املعلومات  تکون  ال  مرتفعة جدًا، فقد  التحذیر  عتبة 

یمکن اتخاذ القرار النهائي بالهجوم يف فترة زمنیة قصیرة نسبیًا. وکتب غرابو: "بمجرد أن تصبح الُقَوات 

يف وضع یمّکنها من االنطالق، فإن أوامر الهجوم تحتاج عادة أن تصدر قبل بضع ساعات ال أکثر." وهو 

استنتاج مدعوم بتقریر صادر عن مسؤول اِالسِتْخَباَرات البریطانیة دوغالس نیکول، الَِّذي ُطلب منه يف 

الثمانینات النظر يف التحذیر االستراتیجي. وکما استنتج نیکول، "النقطة األساسیة الَِّتي یجب مالحظتها 

املسلحة  للقوات  األولي  األمر  من  عام  حتی  والتدریب  والتجهیز  التخطیط  یستمر  قد  بینما  أنه  هي 

باالستعداد، فإن فترة إعداد الُقَوات وتعبئتها ونشرها قد تکون قصیرة جدًا".

لجنة  تاریخ  یوضحها  فیه، وهي قضیة  الدول  الَِّذي ستهاجم  الوقت  تحدید  دائمًا هي  املشکلة  کانت 

ین مثل  اُملستبدِّ القادة  نّیات  أکثر تعقیدًا عند محاولة فهم  األمر  َهَذا  اِالسِتْخَباَرات املشترکة. ویصبح 

ذ  فالدیمیر بوتین. هل َکاَن بوتین یأمل يف شّن حرب دبلوماسیة قویة ضد ُأوکَرانَیا والغرب؟ هل ستنفِّ

موسکو عملیة محدودة، أم ستسعی لتحقیق أهداف طموحة تشمل ُأوکَرانَیا بأکملها؟ ومتی سیحدث 

کل ذلك؟

ویلع الرغم من حشد الُقَوات الرُّوِسیَّة، حاَفَظ املسؤولون األمریکیون یلع سعة يف األفق حول ما إذا 

َکاَن قد اتُِّخذ قرار بالغزو. ويف کانون األول، يف أعقاب زیارة قام بها مدیر وکالة اِالسِتْخَباَرات املرکزیة بیل 

املعلومات  أن  قوله  سولیفان  جیك  األبیض  للبیت  القومي  األمن  مستشار  کرر  موسکو،  إلی  بیرنز 

اِالسِتْخَباَراِتیَّة أظهرت أن "[بوتین] لم یتخذ قرارًا بعد"، حتی لو اعتقد املحللون أن "الحکومة الرُّوِسیَّة 

تولي اهتمامًا جادًا وتخطیطًا عملیاتیًا ملثل َهَذا التدریب"، وهي وجهة نظر ظلت مهیمنة حتی کانون 

الثاني. وقبل أقل من أسبوع بقلیل من الغزو، قال الرئیس بایدن أنه "ُمقَتِنع" بأن هجومًا سیحدث يف 

"األیام املقبلة". 
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الرُّوِسیَّة  الحکومة  أعضاء  وحتی  الناتو  حلفاء  بعَض  الغزُو  فاجأ  فقد  دقیقًا،  تقدیرًا  َکاَن  املؤکد  ومن 

والُقَوات املسلحة. وألغی بلینکن مشارکته يف املحادثات مع الفروف قبل یومین من الغزو، بعد اعتراف 

ُروْسَیا باملناطق االنفصالیة.

هل ُیعتَبُر النفُي املسبُق نجاحًا؟

ت منذ قرن من  إذا َکاَن نجاح استخبارات التحذیر يف األساس تطبیقًا حاذقًا لألسالیب والتقنیات الَِّتي ُأِعدَّ

الزمان، فإن استراتیجیة "النفي اُملسبق" الَِّتي اسُتخِدَمت ضد التضلیل واملراوغة الرُّوِسیَّة تمثل ابتکارًا 

هامًا. وَکاَن أي جهد صادق للنفي اُملسبق سیتطلب رفع السّرّیة اِالسِتْخَباَراِتیَّة بعنایة وبسرعة من أجل 

نشر املعلومات يف الوقت املناسب. وتهدف مثل َهِذِه الحملة إلی تزوید الفضاء اإلعالمي بالحقیقة - 

والحملة  الروسي  الحشد  حول  ملموسة  وحتی  للقیاس  قابلة  ومعلومات  مرئیة  وتحلیالت  بیانات 

العسکریة. وتاریخیًا، لطاملا رفعت الحکومات السّرّیة عن املعلومات اِالسِتْخَباَراِتیَّة -بعد أن نّقحتها مما 

یمکن أن یدل یلع مصادرها- لدعم القرارات السیاسیة أو تقدیم بدائل عنها، یلع الرغم من املجهود 

الَِّذي یتطلبه َهَذا، إال أنه نشاط رائع. وتّتبع الحملة نمطًا کالسیکیًا: فهي ترتکز یلع الحقیقة،  الکبیر 

هة نحو هدف محدد. وتکرر موضوعًا من زوایا مختلفة، ووقتها مناسب وموجَّ

شهدت قضیة ُأوکَرانَیا - وال تزال تشهد - إشارة واسعة النطاق إلی املعلومات اِالسِتْخَباِریَّة يف العلن. 

ويف کانون الثاني املاضي، استبقت الوالیات املتحدة التحرکات الرُّوِسیَّة بنشر معلومات عن املؤامرة 

يف  وسابقین  حالیین  مسؤولین  لتجنید  استخباراتها  أجهزة  َهت  وجَّ "ُروْسَیا  أن  بلینکن  وذکر  الرُّوِسیَّة. 

الحکومة األوکرانیة لالستعداد لالستیالء یلع حکومة ُأوکَرانَیا، والسیطرة یلع البنیة التحتیة الحیویة 

ألوکرانیا بقوة ُروِسیَّة محتلة"، وهي رسالة عززها بیان قاَدْته اِالسِتْخَباَرات من وزیرة الخارجیة البریطانیة 

لیز تروس.



اِالسِتْخَباَراُت والَحْرُب يف ُأوکَرانَیا - الجزُء األول

11

 وقبل وقت قصیر من الغزو الروسي، قال رئیس اِالسِتْخَباَرات الدفاعیة يف اململکة املتحدة الجنرال السیر 

جیم هوکنهال للصحفیین: "لم نَر دلیًال یلع أن ُروْسَیا سحبت قواتها من حدود ُأوکَرانَیا، وخالفًا ملزاعمهم، 

باستخدام  البریطانیة،  الدفاع  وزارة  ونشرت  ُأوکَرانَیا"،  من  بالقرب  عسکریة  قدرات  بناء  ُروْسَیا  ُتواِصل 

خطوط  وهي  املحتملة،  الهجوم  طرق  عن  تغریدات  الدفاعیة،  اِالسِتْخَباَرات  قدمتها  الَِّتي  املعلومات 

أثبتت صحتها.

ال ینبغي املبالغة يف نشر املعلومات اِالسِتْخَباَراِتیَّة، یلع الرغم من الدعایة الصاخبة الحالیة لها. وربما 

نشر  الحکومات  یلع  ینبغي  ال  لکن  اِالسِتْخَباَراِتیَّة،  البیانات  یلع  الرد  یلع  ُأجِبَرت  قد  موسکو  تکون 

املعلومات أبدًا، وال یمکن أبدا أن ُینظر إلیه یلع أنه جزء من استراتیجیة لردع أي هجوم. ویتعین یلع 

املسؤولین والساسة أیضًا أن یحذروا فیما ُیْصِدرونه لعدة أسباب. أوًال، َکاَن نهج ما قبل النفي اُملسبق 

ناجحًا ألن األحداث الَِّتي تنبَّأ بها املسؤولون أصبحت حقیقة. ومحلیًا استعادت اِالسِتْخَباَرات األمریکیة 

والبریطانیة سمعتها بعد الفشل الذریع يف العراق. غیر أن التقییمات الصادرة مؤخرًا استندت إلی ثقة 

متوسطة إلی منخفضة. وکما قال أحد املسؤولین: "لیس من الضروري أن تکون املعلومات اِالسِتْخَباِریَّة 

قویة عندما نتحدث عنها، ومن األهم أن نخرج أمامهم - بوتین یلع وجه التحدید - قبل أن یفعلوا شیئًا 

للدحض  املستقبلي  االستخدام  ُیضعف  أن  یمکن  صحیحة  غیر  أنها  یتبین  قد  بیانات  إصدار  إن  ما". 

املسبق، ألنه قد یقّوض الثقة الَِّتي ُبِنیت بعنایة. وبعبارة أخرى، فإن إطالق تقییمات الثقة املنخفضة 

ملواکبة التالعب الروسي باملعلومات من شأنه أن یؤدي إلی نتائج عکسیة، ویقلل من نشر املعلومات 

اِالسِتْخَباَراِتیَّة لتصبح مجرد دعایة. ثانیًا، قد یکون استباق ُروْسَیا يف املعلومات هدفًا مهمًا، لکن الکشف 

عن املعلومات یمکن أن یکون بنفس القدر من الخطورة، مهما َکاَن املصدر الفعلي ُمقِنَعًا. ال یزال الرد 

ة، ولکن حمایة املصدر ستکون دائمًا ذات أهمیة قصوى. الوقائي أداًة ُمِهمَّ
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َماَذا يف َذِلَك؟

السّرّیة، وأکثر من أي حدث آخر يف السنوات  الغالب مع  اِالسِتْخَباَراتّي یترافق يف  النجاح  َکاَن  تاریخیًا، 

الخمسین املاضیة، یعود الغزو الروسي ألوکرانیا لیثبت أن ذلك لم یعد صحیحًا. يف دراسته األساسیة 

لنجاح عملیة اِالسِتْخَباَرات وفشلها، الحظ إریك دال أنه لتکون املعلومات اِالسِتْخَباَراِتیَّة مفیدة، یجب أن 

تکون دقیقة وقابلة للتنفیذ. وکما أشار، فإن "اِالسِتْخَباَرات التکتیکیة الدقیقة، وتقّبل ُصنَّاع السیاسات 

القوي لالستخبارات – ضروریان ملنع هجوم مفاجئ". وإن الوعي العام باستخبارات التحذیر مليء بقصص 

الرعب عن إخفاقات الدقة والقدرة یلع العمل والتکیُّف. وتبرز األزمة الحالیة باعتبارها لحظة تتشابك 

جودة  تردع  لم  الحال،  وبطبیعة  تقریبًا.  بسالسة  الفعال  للتحذیر  الثالثة  املتطلبات  َهِذِه  جمیع  فیها 

التقییمات وحسن توقیتها زمرة سیلوفیکي املغلقة التابعة لبوتین بشل کاٍف ملنع الَحْرب. لکنها أعطت 

والشراکات،  التحالفات  وحشد  والسیاسیة،  العسکریة  الجبهات  من  مجموعة  عبر  لالستعداد  الوقت 

ت تحذیرًا  الحالیة بحذر مسبق ألنها تلقَّ الغربیة بالدخول يف األزمة  ُأوکَرانَیا والقوى  وسمحت لکل من 

ُمسَبَقًا.

ومن األفکار املهمة األخرى الَِّتي قدمها دال أنه من املهم التعلم من نجاح اِالسِتْخَباَرات کما هو الحال من 

الفشل والتجاور واالستجواب یلع حد سواء يف تناسق. سیکون هناك فتنة، يف أعقاب األزمة الحالیة، 

باعتبار النجاح التحذیري للغزو األوکراني أمرًا مفروغًا منه ألنها الطریقة الَِّتي یجب أن یعمل بها، ويف 

الواقع فالنجاح األخیر يف التحذیر یبرر إجراء تقییم للحدث بعد نهایته ال یقل شموًال وکشفًا عن أسوأ 

إخفاقات التحذیر، من أجل استخالص کل درس وعبرة یمکن أن تساعد يف إعدادنا لألزمة التالیة، وحتی 

الَحْرب املقبلة، ألن َهِذِه الَحْرب قادمة ال محالًة.



وشعر املسؤولون البریطانیون بقلق أکبر بشأن احتمال حدوث غزو يف نفس الوقت تقریبًا، حیث لم َتُعد 

إلی مواقعها األصلیة، بل بقیت يف بیالروسیا مع  زاباد-٢١  البارزة املنتشرة يف  أو  الرئیسیة  الوحدات 

مخزونات الذخیرة الکبیرة. وکشفت صور األقمار الصناعیة عن الحشد التدریجي للقوات الرُّوِسیَّة، واألهم 

منذالك نشر الوحدات الداعمة الالزمة ملواصلة الغزو. کما أعرب املسؤولون األمریکیون عن قلقهم إزاء 

عملیات  إلی   ( ) اإلستوني  الخارجیة  اِالسِتْخَباَرات  جهاز  أشار  بینما  الطبیة،  اإلمدادات  توزیع 

واسعة النطاق. وقالوا يف تقریرهم السنوي "إن الُقَوات املسلحة الرُّوِسیَّة مستعدة للشروع يف عملیة 

عسکریة واسعة النطاق ضد ُأوکَرانَیا اعتبارًا من النصف الثاني من شباط حسب تقدیراتنا. وبمجرد تحقیق 

االستعداد العسکري، ال یلزم سوى اتخاذ قرار سیاسي إلطالق العملیة". وتشیر التقدیرات اإلستونیة إلی 

الرُّوِسیَّة.  العسکریة  املناطق  أنحاء  جمیع  من  ینتشرون  جندي  ألف  وخمسین  مئة  عن  یزید  ما  وجود 

السنوات  ُروْسَیا يف  قبل  واحد من  أکبر حشد عسکري من طرف  "َهَذا هو  أن  إلی  املسؤولون  وَخُلَص 

الثالثین املاضیة".

ومع ذلك، کانت هناك خالفات بین حلفاء الناتو. ويف حدیثه إلی الصحفیین يف آذار، أشار رئیس أرکان 

٢٠٢١. ويف  عام  الخیارات" يف  من  "جزءًا  َکاَن  الروسي  الغزو  أن  إلی  بورکهارد  تییري  الفرنسي  الجیش 

الجویة  "الظروف  بانتظار  ل  سُیؤجَّ محتمًال،  َکاَن  إذا  هجوم،  أي  أن  الفرنسیون  املسؤولون  أکد  الواقع، 

املواتیة"، واختلفوا مع نظرائهم يف الوالیات املتحدة واململکة املتحدة حول النتیجة اُملحتملة. وقال 

غزو  أن  استخباراتنا  أجهزة  "اعتقدت  وأضاف  هجومًا".  سیشّنون  الروس  أن  األمریکیون  "صّرح  بورکهارد 

اِالسِتْخَباَرات  أن  إلی  بورکهارد  وأشار  أخرى".  خیارات  لدیهم  الروس  وأن  التکلفة  باهظ  سیکون  ُأوکَرانَیا 

تلقت  أن  بعد  سیحدث  وشیکًا  هجومًا  بأن  القائلة  النظر  وجهة  إلی  إال  تصل  لم  الفرنسیة  العسکریة 

معلومات استخباریة من حلفاء الناتو يف مساء الیوم السابق للهجوم. ويف آذار، أفادت األنباء أن الجنرال 

"غیر  إحاطة  إلی  مشیرًة  تقاعده،  قبل  منصبه  عن  سیتخلی  العسکریة،  اِالسِتْخَباَرات  مدیر  فیدو،  إریك 

کافیة" حول التهدید الروسي ألوکرانیا.


