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اَملعُلوَمات  لجمع  الناجح  االستخدام  یلع  الضوء  ویسلط  انقسامًا،  ُأوکَرانَیا  يف  الصراُع  یسبُب 

اِالسِتْخَباَراتیَّة الَعَمِلَیاِتیَّة وتحلیلها من قبل الحکومة اُألوکَراِنیَّة وحلفائها، ویلع نقاط الضعف الجماعیة 

داخل عملیة الجمع والتحلیل وصنع القرارات الرُّوِسیَّة. وإن تبادل اَملعُلوَمات اِالسِتْخَباَراتیَّة یلع مستوى 

عاٍل، واالستفادة من اَملعُلوَمات اِالسِتْخَباَراتیَّة مفتوحة املصدر الَِّتي یجري تحصیلها عبر عدد کبیر من 

قد  واملرن  الذکي  االستراتیجي  والتخطیط  االجتماعي،  التواصل  مواقع  یعملون یلع  الذین  األشخاص 

جلبت کلها َحتَّی اآلن منافع لألوکرانیین. ویلع عکس َذِلَك، تنبع نقاط الضعف امللموسة يف ساحة 

املعرکة من القیود الَِّتي تبدو وکأنها مفروضة ذاتیًا، والَِّتي یتحکم بها إلی حدٍّ کبیر التمسك بالتوقعات 

املنخفضة عند تقییم القدرات والروح املعنویة اُألوکَراِنیَّة.

من  االستفادة  يف  للغایة  بارعة  أنها  اُألوکَراِنیَّة  املسلحة  والقوات  اُألوکَراِنیَّة  الحکومة  أثبتت  وقد 

اإلخفاقات اِالسِتْخَباَراتیَّة لُروْسَیا، مستفیدة من خبرتها اِالسِتْخَباَراتیَّة الخاصة. ویأتي َهَذا نتیجة ثماني 

سنوات من الخبرة يف دونباس، والتدریب األحدث باستخدام معاییر حلف شمال األطلسي، َحْیُث تلعب 

العقیدة  رئیسیًا يف  تقنیًا دورًا  إلی حد کبیر واملتطورة  اِالسِتْخَباَراُت واملراقبُة واالستطالع املتکاملة 

اُملتَّبعة. وکما ُهَو الحال مع اِالسِتْخَباَرات االستراتیجیِة، تحول َهَذا أیضًا إلی مؤسسة منتشرة وعاملیة، 

املتزاید  ُروْسَیا  تحرر  اَملعُلوَمات مفتوحة املصدر. وبعد  "دیمقراطیة" مع تضخم حجم وقدرات  وَحتَّی 

وانفصالها عن ثورة اِالسِتْخَباَرات العاملیة مفتوحة املصدر، شّنت هجومها یلع ُأوکَرانَیا من غیر أن تکوَن 

مستعدًة تمامًا لخوض حرب يف بیئة اِالسِتْخَباَرات يف القرن الحادي والعشرین.

التقدیُر األوليُّ الفاشُل: اِالسِتْخَباَراُت والتخطیُط الَعَمِلَیاِتيُّ

لدیها  عام  بشکل  ولکن  الوقت،  طوال  الَعَمِلَیاِتّي  املستوى  یلع  عسکریة  حملًة  اِالسِتْخَباَرات  تدعم 

ط لها.  مرحلتان رئیسیتان: الدعم اِالسِتْخَباَراتّي للتخطیط، ُثمَّ الدعم اِالسِتْخَباَراتّي لتنفیذ العملیة اُملخطَّ

ويف حین أن الفارق غامض، تمیل مرحلة التخطیط أن تحتوي یلع عنصر تحلیلي أکبر، َحْیُث أن الدعم 

املقدم للعملیة یهیمن علیه جمع اَملعُلوَمات االستخباریة الحالي. ُینَجز أساس تحلیل اِالسِتْخَباَرات يف 

التخطیط – وِهَي ما تسمیه قوات حلف شمال األطلسي اإلعداد اِالسِتْخَباَراتّي لبیئة العمل.
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ويف غیاب َهَذا، فإن العملیات لیست ِهَي الوحیدة الَِّتي ستسیر بشکل سیئ، ولکن التعايف من األخطاء 

سیکون أکثر صعوبة، َحْیُث ستستند املجموعة الحالیة إلی افتراضات أولیة غیر صحیحة. ویبدو أن حرب 

ُروْسَیا يف ُأوکَرانَیا استندت إلی سوء اإلعداد األولي للمعلومات اِالسِتْخَباَراتیَّة منذ البدایة، وأنها کانت 

بطیئًة جدًا يف التعايف من َهِذِه األخطاء واالفتراضات الخاطئة.

ورغم أن إجراءات هیئة األرکان الرُّوِسیَّة تختلف عن إجراءات هیئة أرکان حلف شمال األطلسي، إال أن جمیع 

اِالسِتْخَباَراتیَّة،  اَملعُلوَمات  وإعداد  املهمة،  فهم  متماثلة:  تتبع خطوات  الَعسَکِرّي  القرار  صنع  عملیات 

وتطویر مسارات العمل، وتقییم واختیار مسار محتمل، ُثمَّ تطویر األوامر يف النهایة. وننظر هنا بشکل 

أساسي إلی الجانب اِالسِتْخَباَراتّي، أو ما یعّرفه الخبیران الروسیان لیستر غراو وتشارلز بارتلز تقریبًا یلع 

أنه الخطوة الثانیة من عملیة صنع القرار الَعسَکِرّي الرُّوِسّي. وإعداد اِالسِتْخَباَرات يف حد ذاته عملیة من 

خطوات متعددة: بشکل عام، یقوم ضباط األرکان بتقییم املنطقة الطبیعیة، وقدرات الخصم الحالیة 

َرة، ودمجها لتحدید مسارات العمل املحتملة للخصم. َهَذا ُهَو أساس  وعقیدته الَعسَکِریَّة، ونیَّاته اُملقدَّ

تطویر ضباط األرکان لخططهم الخاصة لهزیمة العدو وفقًا لنیة القائد. وبما أن إعداد اِالسِتْخَباَرات أمر 

أساسي جدًا لوضع خطط عملیاتیة، فإن إعداد اِالسِتْخَباَرات ینبغي أن یقوم به بدقة ضباط أکفاء، ویجب 

أن ُیبنی یلع جمع معلومات استخباریة قویة عن الخصم، وأن یکون التحلیل موضوعیًا. فمن الصعب 

تحدید نیة الخصم أو الروح املعنویة لجنوده، ولکن یمکن بل وینبغي القیام به بأمانة.

ا یعطي األولویة التخاذ  لکن، ال ُیجري ضباط األرکان الروس عملیات التخطیط ِبَهِذِه الطریقة املدروسة، ِممَّ

ذ بکفاءة. وُیفَترض أن توجیهات القائد صحیحة، وال  القرارات العاجلة؛ ویمکن القول إنه خیار سلیم إذا ُنفِّ

یحدد املوظفون سوى التکتیکات املحددة لکیفیة تنفیذ األمر. فِهَي ال تستند يف التخطیط إلی إعداد 

ُیجرون تحلیًال أضیق  أن تقوم به جیوش حلف شمال األطلسي. بل  الذي یمکن  الحد  إلی  اِالسِتْخَباَرات 

ضباط  التحلیل  َهَذا  ویساعد  والوسائل.  القوى  تحلیل  بین  الریاضي)  الحساب  یلع  اعتمادًا  أکثر  (لکنه 

األرکان یلع اختیار الخیار التکتیکي من مجموعة محدودة لتنفیذ أوامرهم. ویلع األرجح یبدو أن الرئیس 

الرُّوِسّي فالدیمیر بوتین قد أّثر یلع َهَذا النوع من التحلیالت، َحْیُث قام جهاز استخبارات روسي مؤخرًا 

بتحلیل االنسجام واملواقف السیاسیة يف ُأوکَرانَیا، ویبدو أن النتائج الَِّتي وصلوا إلیها.
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 - موضوع تقریر صادر عن مرکز أبحاث املعهد امللکي للخدمات املتحدة - تشیر إلی االستیاء يف ُأوکَرانَیا 

من النظام السیاسي القائم. وبدًال من النظر إلی َهِذِه النتائج یلع أنها "مواقف لحظیة"، قد تتغیر بفعل 

الواقع، دخلت  أنها تؤکد ظنونه اُملسبقة. ويف  النتائج یلع  الرُّوِسّي، یبدو أن بوتین قد قرأ  التدخل 

موسکو الحرب معتقدة أن املعارضة يف الجزء الشرقي من ُأوکَرانَیا الناطق بالرُّوِسیَِّة قد تؤدي إلی نصر 

سریع. وقال فالدیسالف سورکوف، أحد مستشاري بوتین املقربین، يف مقابلة عام ٢٠٢٠ إنه "لیس ُهَناَك 

ُأوکَرانَیا، بل هنالك متالزمة األوکرانیوم، إنه اضطراب معین يف العقل". وکرر بوتین بدوره َهِذِه العبارات 

يف خطابه قبل الغزو مباشرة، قائًال: "ُأوکَرانَیا لم یکن لدیها أبدًا دولة حقیقیة خاصة بها". ولم ُیالَحظ 

أي اعتراض یلع َهَذا الطرح يف أي تقاریر روسیة مفتوحة املصدر.

ویعتقد بوتین أن ُأوکَرانَیا روسّیة أو یجب أن تکون روسیة، وَهَذا ما تؤکِّده جمیُع اَملعُلوَمات اِالسِتْخَباَراتیَّة 

الرئیسیة  الجهة  باعتبارها  الُقَوات املسلحة  أثََّرت یلع صفوف  الرؤیا قد  َهِذِه  أن  الواردة. ومن املؤکد 

للتخطیط للجیش الرُّوِسّي. ویبدو أن الُقَوات الرُّوِسیَّة قد ُأبِلَغت بأنها ُمقبلة یلع عملیة طرد لـ "عصابة 

مدمني املخدرات والنازیین الجدد" وأن حکومة ُأوکَرانَیا وشعبها سیرحبون بها، ویبدو أنهم جّهزوا الزي 

الرسمي للموکب اُملتوقَّع.

یمکننا أن نستنتج أن أجهزة اِالسِتْخَباَرات الرُّوِسیَّة دعمت وجهة نظر بوتین عن ُأوکَرانَیا کدولة جاهزة 

لالستیالء علیها. ویشیُر کریستو غروزیف من موقع بیلینغکات إلی أنه يف أوائل نیسان، أقاَل بوتین أکثر 

من مئة وخمسین ضابطًا من اِالسِتْخَباَرات الرُّوِسیَّة، بمن فیهم رئیس الخدمة الخامسة يف جهاز األمن 

ا  ُأوکَرانَیا"، ِممَّ الفیدرالي، الجنرال سیرغي بیسیدا، "لنقلهم معلومات غیر موثوقة وُمفائلة کثیرًا بشأن 

أو خادعة بشکل  استخباریة غیر دقیقة  لتقدیم معلومات  إلی وجود ثقافة عسکریة وسیاسیة  یشیر 

صریح إلی الجهات العلیا. وتؤکد َهِذِه الخطوة، إذا کانت صحیحة، یلع الفرضیة القائلة بأن بوتین کوَّن 

صورة خاطئة عن نوع الحرب الَِّتي کان یخوضها. ُنِشرت أدلة یلع َهِذِه الثقافة یلع شاشة التلفزیون 

التجسس  جهاز  مدیر  علنًا  بوتین  أهان  وقد  الغزو.  قبل  الرُّوِسّي  القومي  األمن  مجلس  اجتماع  خالل 

ُروْسَیا رسمیًا بجمهوریتي  أن تعترف  الجید  أنه من  لیوافق یلع  ناریشکین،  الرُّوِسّي، سیرغي  األجنبي 

دونباس االنفصالیتین وبالتالي تبدأ الطریق إلی الحرب.
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 ونحن نرى قیادة استخباراتیة لم تکن صادقة فکریًا یلع اإلطالق مع نفسها أو مع عمیلها الرئیسي. 

وکان من املفهوم یلع نطاق واسع أن الصدق سیکافأ باإلذالل أو السجن أو املوت. وکما ناقش دیفید 

جیو وهیو دیالن يف صحیفة واشنطن بوست، "إما أن [بوتین] تجاهل نصیحة مستشاریه لألمن القومي 

واِالسِتْخَباَرات، أو هیَّأ الظروف الَِّتي لم یستطع فیها مرؤوسوه إخباره إال بما یرید سماعه - کما ُهَو الحال 

مع العدید من القادة االستبدادیین قبله". وال یستحسن أي منهم أداءه کقائد يف زمن الحرب.

وقد ظهرت نتائج َهَذا االفتراض املؤسساتي يف األسبوع األول من الغزو. َحْیُث فشلت الُقَوات الرُّوِسیَّة 

الجویة  هجماتها  يف  فشلت  وبالتالي  الجوي،  الدفاع  نظام  أو  اُألوکَراِنیَّة  الجویة  الُقَوات  تدمیر  يف 

لالستیالء یلع مطار هوستومیل. واستمرت يف تعزیز َهَذا الهجوم یلع الرغم من أن نظام الدفاع الجوي 

ا تسبب  املتکامل يف ُأوکَرانَیا والوحدات اُألوکَراِنیَّة الَِّتي شنت هجومًا مضادًا بقوة ال یزاالن یعمالن، ِممَّ

يف خسائر فادحة يف األرواح وتدمیر الوحدات الرُّوِسیَّة الجویة املحترفة. باإلضافة إلی َذِلَك، لم یکن لدى 

الهجومیة  النیران  أیام، وقیََّدت استخدام  أربعة  أکثر من  ُروْسَیا استعداد لوجستي کاٍف لعملیة تستمر 

(املدفعیة والجویة والضربات الصاروخیة) أثناء الهجمات ملنع إلحاق الضرر بالبنیة التحتیة املدنیة. ويف 

َذِلَك،  التکیف. ومع  الواضح عن  الرُّوِسّي، وعجزه  الَعسَکِرّي  النظام  أخرى يف  ُحِدَدت عیوب  أخرى  أماکن 

یمکننا القول إن التقدیر األولي الضعیف (أو ربما خیانة األمانة الفکریة األکثر عمومیة) َیْکُمُن وراء الکثیر 

من خطة الغزو الکارثیة الَِّتي وضعتها ُروْسَیا.

َذِلَك  لم تکن دقیقة يف  ربما  والَِّتي  بوتین ومحللیه قد قدموها،  أن  الَِّتي من املرجح  التقدیرات  أحد 

الوقت، ُهَو أن الغرب لن یدعم ُأوکَرانَیا. وبما أن الغرب – وأوروبا یلع وجه التحدید – لم یردوا مع غزو 

ون اآلن؟ کان بوتین دائمًا ما یفلت من العقاب  جورجیا عام ٢٠٠٨ أو غزو ُأوکَرانَیا عام ٢٠١٤، فلماذا یردُّ

الغرب،  َذِلَك بحقیقة مفادها أن جورجیا کانت خارج منطقة اهتمام  الجریئة. ویمکن تفسیر  بتحرکاته 

ويف شبه جزیرة القرم حقق بوتین مفاجأة حقیقیة. لم یتحقق أي من الشرطین َهِذِه املرة. لکن تفاجأ 

العدید من املراقبین بأن أوروبا ردت بقوة کما فعلت مع الغزو، وتتدفق األسلحة اآلن من معظم الدول 

(َحْیُث أصبحت أملانیا ممانعة معزولة یلع نحو متزاید)، والدعم الشعبي لهذا مرتفع للغایة يف معظم 

البلدان، ولم یکن َهَذا أمرًا مسلمًا به يف أواخر شباط.
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إخفاقاُت اِالسِتْخَباَراِت الَعَمِلَیاِتیَِّة الرُّوِسیَِّة:

للکتیبة،  التکتیکیة  املجموعة  ِهَي  وافر  باهتمام  الَِّتي حظیت  الرُّوِسّي  االتحاد  إخفاقات جیش  إحدى 

التجمعات  َهِذِه  فشل  الواضح  ومن   .(٢٠١٢ عام  مت  ُقدِّ (الَِّتي  الجدیدة"  البنیة  "إصالحات  نتاج  وِهَي 

التکتیکیة، والَجْیش الرُّوِسّي بشکل عام، وکان َذِلَك واضحًا للمحللین الغربیین وَحتَّی الروس بعض الشيء. 

ویلع الجبهة اِالسِتْخَباَراتیَّة، عانت املجموعة التکتیکیة للکتیبة من مقرها الصغیر عمومًا، الذي یفتقر 

الَِّتي قد تکون لدى مقر التشکیل  التکتیکي  اِالسِتْخَباَراتیَّة یلع املستوى  القوة املطلوبة للمهام  إلی 

التنظیم.  مستوى  وانخفاض  املقر  حجم  صغر  بسبب  للخطر  یتعرض  مجموعتها  نطاق  وَحتَّی  األکبر. 

ویشیر أحد تقاریر اِالسِتْخَباَرات األمریکیة إلی أنه يف مجال اِالسِتْخَباَرات، تمتلك املجموعة القتالیة يف 

الغالب أنظمة تکتیکیة ضیقة النطاق، و"تغطیة عامة قلیلة". لتنسیق األصول التکتیکیة للطائرات بدون 

طیار تتطلُب قیادَة وسیطرَة املجموعِة التکتیکیِة للکتیبة "موقعًا مشترکًا لشرکات املناورة واِالسِتْخَباَرات 

واملراقبة واالستطالع [...] لألفراد يف مناطق التجمع التکتیکي، والَِّتي تصبح أهدافًا  ثمینة" ولم یغفل 

األوکرانیون عن َهَذا.

ویبدو أیضًا أن أمن االتصاالت ُهَو ضحیة للتوقعات الرُّوِسیَّة لحملة قصیرة. وأشارت التقاریر املبکرة إلی أن 

الالسلکي  أداؤها ضعیفًا يف ساحة املعرکة، وخاصة أجهزة  ُروْسَیا کان  التحتیة لالتصاالت يف  البنیة 

املشفرة املتطورة أزارت وأکفیدوك. وکانت النتیجة أن الُقَوات الرُّوِسیَّة اعتمدت بشکل کبیر یلع حلول 

الَِّتي  التردد غیر املشفرة  مؤقتة يف املیدان باستخدام الهواتف املحمولة أو أجهزة الالسلکي عالیة 

اعترضها الَجْیش األوکراني – وَحتَّی هواة الرادیو - بسهولة. یعتمد نظام هاتف Era الرُّوِسّي الصنع یلع 

شبکة خلویة للعمل، لکن نیران ُروْسَیا نفسها دمرت أبراج الهواتف املحمولة يف أجزاء کثیرة من البالد، 

ا أدى بدوره إلی تقیید قدرة الُقَوات الرُّوِسیَّة یلع استخدام الهواتف اآلمنة وإجبارها یلع استخدام  ِممَّ

أنظمة االتصاالت املفتوحة. وقد وفر َهَذا بالتأکید نعمة استخباراتیة لألوکرانیین. يف آذار، بّثت السلطة 

اِالسِتْخَباَراتیَّة لوزارة الدفاع اُألوکَراِنیَّة ما زعمت أنه مکاملة هاتفیة اعُتِرضت بین ضابطین يف جهاز األمن 

الفیدرالي تتکلم عن وفاة اللواء فیتالي جیراسیموف، رئیس أرکان الَجْیش الحادي واألربعین، إلی جانب 

العدید من الضباط اآلخرین. وتحقق موقع بیلینغکات من االدعاء يف وقت الحق. 
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"يف حین أن الُقَوات اُألوکَراِنیَّة قد تکون أقل عددًا يف ساحة املعرکة"، وفقًا لتقریر صادر عن مرکز أبحاث 

RUSI، فإن االتصاالت الرُّوِسیَّة الضعیفة أعطت األوکرانیین میزًة استخباراتیًة لإلشارات: "من خالل اکتشاف 

وتحدید مصادر البث الالسلکي للقوات املسلحة الرُّوِسیَّة، یمکن للقوات اُألوکَراِنیَّة العثور یلع العدو وإعاقة 

حرکته واالشتباك معه حرکیًا و / أو إلکترونیًا".

ر مکافحة التجسس  وفاقم َهِذِه املشکلة فشل ُروْسَیا التام يف تنفیذ َحتَّی التدابیر األمنیة األولیة، وتوفِّ

واملراقبة واالستطالع للقادة وعیًا بالقدرات الَِّتي ینشرها خصومهم ضدهم، وَهَذا بدوره ُیسترَشد به يف 

تدابیر األمن والخداع الَعَمِلَیاِتیَّة الحیویة لتحقیق حریة املناورة وتجنب االعتراض أو االستباقیة من قبل 

خصم أکثر اطالعًا. ولطاملا أدرك حلفاء الروس وأعداهم یلع حدٍّ سواء تفوق ُروْسَیا يف اإلنکار والخداع. 

َحتَّی أننا نستخدم مصطلحهم، ماسکیروفکا. ویبدو اآلن أن خداعهم الناجح الوحید کان موجهًا ذاتیًا، وُهَو 

انعکاس لتحلیلهم سیئ التنفیذ "ملیزان القوى والوسائل". وکانت النتیجة وفاة العدید من القادة، بمن 

فیهم َحتَّی وقت کتابة َهَذا التقریر تسعة ضباط عامین وأکثر من ثالثین عقیدًا. ولم یکن الجنراالت أبدًا يف 

مأمن من نیران العدو، فإن قضایا القیادة والسیطرة يف الَجْیش الرُّوِسّي - وخاصة الحاجة إلی دفع العملیات 

املتوقفة إلی األمام - من املرجح أن تسهم يف زوالها السریع بشکل غیر عادي يف ُأوکَرانَیا. ومن املؤکد 

أن تدهور ضباط األرکان والقیادة یضاعُف من مشاکل ُروْسَیا يف حملتها ویطرح تحدیًا طویل األجل للتعايف.

قدرتهم  عدم  ُهَو  الرُّوِسیَّة  العملیات  يف  ظهر  الذي  الَعَمِلَیاِتّي  اِالسِتْخَباَراتّي  التخطیط  جوانب  وأحد 

الواضحة یلع تغییر نهجهم التکتیکي عند مواجهة الهزیمة أو الفشل. ویعطي اإلعداد اِالسِتْخَباَراتّي 

األول  املقام  یخطط يف  املرء  أن  واألخطر. ويف حین  احتماًال  األکثر  الخصم  عمل  تقدیرًا ملسار  الجید 

للمذکور آنفًا، إال أن بعض العیون تبقی یلع إمکانیة أن تتوافق تصرفات العدو بشکل أفضل مع األخیرة. 

وتوضع مؤشرات وأنظمة إنذار لتحذیر القائد إذا کان األمر کَذِلَك، بَحْیُث یمکن للقوة أن تتحول إلی خطة 

طوارئ. وال یبدو أن الُقَوات الرُّوِسیَّة تستخدم قدرتها اِالسِتْخَباَراتیَّة الَعَمِلَیاِتیَّة لتغییر الخطة إذا فشلت 

الجهود األولیة. ويف إشارة إلی أن الَجْیش الرُّوِسّي استمر يف العملیات الفاشلة، وإطالق النیران ضد مواقع 

الروس أغبیاء  اُألوکَراِنیَّة: "نحن محظوظون ألن  الُقَوات الخاصة  عشوائیة غیر محمیة، قال أحد مشغلي 

سخیفون جدًا".
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وقد قوبل َهَذا الغباء، إلی جانب ضعف تحسین املجموعات القتالیة الرُّوِسیَّة إلدارة قدراتها اِالسِتْخَباَراتیَّة 

الخاصة، بتفوق ُأوکَرانَیا يف إدارة اِالسِتْخَباَرات التکتیکیة. وکانت نتیجة َهَذا االجتماع للقوات ِهَي منفعة 

القدرة یلع نصب  الشمالي حول کییف، يف  الَِّتي لوحظت بشکل خاص يف مسرح األحداث  ُأوکَرانَیا، 

کمین للقوات الرُّوِسیَّة والتسبب يف استنزاف کبیر دون رد روسي. باختصار، کان بإمکان األوکرانیین رؤیة 

حین  والقذائف"، يف  النار  "إلطالق  النطاق  وواسعة  متکررة  لکمائن  وتخطط  تقترب  الرُّوِسیَّة  الوحدات 

القدرة  وکانت  األوکرانیین.  تصرف  ووقت  مکان  تحدید  قادرة یلع  غیر  نفسها  الرُّوِسیَّة  الُقَوات  وجدت 

اُألوکَراِنیَّة یلع االحتفاظ باملبادرة تعني التفوق املحلي.

قبل  من  للضرب  األوکرانیین  لتعرض  السیئة  اآلثار  نعرف  ال  أننا  نالحظ  أن  یجب  التحذیر،  سبیل  ویلع 

الُقَوات الرُّوِسیَّة َحتَّی اآلن. ولقد لعب األوکرانیون لعبًة بارعة يف عملیات اَملعُلوَمات، وال یعلنون دراسة 

دقیقة لخسائرهم یلع نطاق واسع أو َحتَّی مناقشتها. ويف حین أن معظم اَملعُلوَمات تشیر إلی خالف 

استهداف  من  یمّکنها  ا  ِممَّ دقیقة،  معلومات  تقدم  قد  الرُّوِسیَّة  الَعسَکِریَّة  اِالسِتْخَباَرات  فإن  َذِلَك، 

تکبدت  قد  ُأوکَرانَیا  يف  الضخمة  الجوي  الدفاع  أنظمة  أن  نعلم  ونحن  بفعالیة.  اُألوکَراِنیَّة  التشکیالت 

األمر بعض  أخرى. سیستغرق  أماکن  الحال يف  ُهَو  َهَذا  یکون  املثال، وقد  خسائر فادحة، یلع سبیل 

الوقت واملزید من البیانات، قبل أن نتمکن من التقییم الفعال للمهارة اِالسِتْخَباَراتیَّة الَعَمِلَیاِتیَّة الکاملة 

للقوات الرُّوِسیَّة الغازیة.

ُأوکَرانَیا: القتاُل بذکاٍء مع اِالسِتْخَباَراِت:

یمکن تحدید عاملین رئیسیین يف قدرة ُأوکَرانَیا یلع الحفاظ یلع سیطرتها یلع جبهة اِالسِتْخَباَرات 

الَعَمِلَیاِتیَّة: استعداد الحلفاء الغربیین لتبادل اَملعُلوَمات اِالسِتْخَباَراتیَّة، وزیادة قوة وإمکانات اِالسِتْخَباَرات 

مفتوحة املصدر. وقد سمح االنخفاض السریع يف تکالیف اإلطالق الفضائي بانتشار أنظمة مراقبة األرض 

املدنیة عالیة الدقة والَِّتي تنافس أنظمة "األقمار الصناعیة للتجسس" الوطنیة عالیة التکلفة قبل عقد 

األطیاف  ومتعدد  تقریبًا  تصویرًا مستمرًا  األحیان  بعض  التجاریة يف  األنظمة  َهِذِه  وتعرض  الزمان.  من 

وفائق الطیف، بما يف َذِلَك رادار یخترق السحاب. وقد استفادت وکاالت اِالسِتْخَباَرات الجغرافیة املکانیة 



اِالسِتْخَباَراُت والَحْرُب يف ُأوکَرانَیا - الجزء الثاني

10

الوطنیة من َهِذِه القدرة املدنیة لألقمار الصناعیة، الَِّتي لم تزد من تغطیتها وکفاءتها فحسب، بل مّکنت 

أیضًا من تقدیم تحلیل استخبارات الصور علنًا أو بمستویات منخفضة من التصنیف.

 Maxar وقد استفاد األوکرانیون أیضًا من َهِذِه الصور التجاریة. کما رأینا يف الجزء األول، کانت شرکات مثل

Technologies و Blacksky ترسل الصور من مصادر مفتوحة لوسائل اإلعالم اإلخباریة وإلی املجال العام. ومع 

تصاعد الصراع بعد ٢٤ شباط، دخلت کییف يف نقاش مع ماکسار وآخرین لتأمین الصور من أجل استغالل 

اِالسِتْخَباَرات الَعَمِلَیاِتیَّة. ويف الوقت نفسه، دخلت شرکة کندیة يف تعاون مع شرکة تحلیل صور تابعة 

للقطاع الخاص األمریکي لتوفیر صور التقطها رادارسلت-٢ الکندي والَِّتي سوف یشارکونها مع ُأوکَرانَیا. 

یضاف إلی َذِلَك اَملعُلوَمات االستخباریة القادمة من مصادر رسمیة.

عّلق  فقد  اِالسِتْخَباَراتّي،  االتصال  لحساسیة  نظرًا  معرفته،  یجب  ا  ِممَّ الکثیر  ُهَناَك  یزال  ال  أنه  ورغم 

السکرتیرة  وقالت  کییف.  إلی  اِالسِتْخَباَراتیَّة  للمعلومات  املتزاید  التدفق  یلع  األمریکیون  املسؤولون 

الصحفیة للبیت األبیض جین ساکي يف أوائل آذار إن الوالیات املتحدة کانت تشارك معلومات استخباریة 

يف الوقت الفعلي ملساعدة کییف یلع اتخاذ موقف دفاعي "إلبالغ وتطویر ردها الَعسَکِرّي یلع الغزو 

الرُّوِسّي". وقالت مصادر لشبکة "سي إن إن" إن التبادالت تضمنت معلومات عن "تحرکات الُقَوات الرُّوِسیَّة 

ومواقعها"، فضًال عن اعتراض اتصاالت حول خططها الَعسَکِریَّة، والَِّتي تمت مشارکتها يف غضون ثالثین 

إلی أن املخابرات األجنبیة ساعدت  البعض  الوالیات املتحدة لها. وأشار  إلی ساعة من استالم  دقیقة 

األوکرانیین یلع استهداف وإغراق الطراد الرُّوِسّي موسکفا. ويف أیار، قال مسؤولون أمریکیون لم ُتذکر 

أسماؤهم لصحیفة نیویورك تایمز إن املخابرات األمریکیة "تساعد ُأوکَرانَیا یلع قتل الجنراالت الروس"، 

خادع  القصة  َهِذِه  "عنوان  وقالت:  واتسون.  أدریان  القومي  األمن  مجلس  باسم  املتحدث  نفاه  ما  وُهَو 

والطریقة الَِّتي صیغت فیها غیر مسؤولة. نحن ال نقدم معلومات استخباریة بنیة قتل جنراالت روس".

ومع َذِلَك، یجب الحذر من االتصال باِالسِتْخَباَرات األجنبیة. وإن مجرد تلقي معلومات استخباراتیة أجنبیة 

لیس مفیدًا ما لم یکن لدى الَجْیش القدرة التحلیلیة یلع دمجها يف صورة استخباراتیة واحدة. ویبدو 

أن األوکرانیین تمکنوا من الجمع بین االتصال اِالسِتْخَباَراتّي األجنبي مع جمع وتحلیل سیادي خاص بهم 

یثني بشکل کبیر یلع هیئة األرکان الَعسَکِریَّة اُألوکَراِنیَّة ومناخ القیادة الذي حدده الجنرال فالیري زالوجنیي، 
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القائد العام للقوات املسلحة اُألوکَراِنیَّة. وإن املبالغة يف دور اِالسِتْخَباَرات األمریکیة یمثل مشکلة. وکما 

یقول املسؤول السابق يف وکالة املخابرات املرکزیة جون سیفر: "أعتقد فقط أنه ال یحترم األوکرانیین، 

اِالسِتْخَباَراتیَّة،  اَملعُلوَمات  والذین یستغلون  األرض،  بالفعل یلع  األشخاص املوجودین  ُیقصي  إنه  بل 

والذین یجمعون معلوماتهم الخاصة، والذین یقاتلون لیًال ونهارًا".

اِالسِتْخَباَراُت اُألوکَراِنیَُّة مفتوحُة املصدِر:

ومما ضاعف من أداء ُروْسَیا الرهیب، واستکمال اَملعُلوَمات االستخباریة الَِّتي ُجمعت من مجموعة ُأوکَرانَیا 

ُأوکَرانَیا  تمتلکها  الَِّتي  العامة  الوطن"  "أرض  میزة  الصدیقة،  الحکومات  قدمتها  الَِّتي  وِتْلَك  الخاصة 

االتصاالت يف  أمن  استفادت من ضعف  اُألوکَراِنیَّة  الَعسَکِریَّة  اِالسِتْخَباَرات  أن  املؤکد  ومن  ومواطنوها. 

ُروْسَیا والبث اإلذاعي والهاتفي غیر اآلمن: وبما أن اِالسِتْخَباَرات قابلة للتلف إلی َهَذا الحد، فمن املنطقي 

َذِلَك أن  َهِذِه اَملعُلوَمات بسرعة کبیرة، ویترتب یلع  اُألوکَراِنیَّة یلع  الَعسَکِریَّة  اِالسِتْخَباَرات  أن تعمل 

الکثیر من النجاح اِالسِتْخَباَراتّي التکتیکي ینتمي إلی الوحدات اُألوکَراِنیَّة نفسها.

اَملعُلوَمات  لتوفیر  استقبال"  کـ"جهاز  األوکرانیین  السکان  أهمیة  مدى  ُهَو  أیضًا  واضحًا  أصبح  ما  لکن 

االستخباریة عن الُقَوات الرُّوِسیَّة. وجزئیًا، بسبب تقدیر الُقَوات الرُّوِسیَّة بأن السکان سیرحبون بهم، لم 

بسرعة  ولکن  املحلیین.  األوکرانیین  السکان  من  تحرکاتهم  لتأمین  اإلجراءات  من  القلیل  سوى  یتخذوا 

وموزعة  عمالقة  استقبال  أجهزة  شبکة  إلی  املحمولة  وهواتفهم  املواطنون  هؤالء  تحول  کبیرة، 

صحیفة  مع  مقابلة  يف  األوکراني،  الرقمي  التحول  وزیر  فیدوروف،  میخایلو  وقال  املصدر.  ومفتوحة 

کبیرة  أهمیة  ذو  أمر  مصادر جماعیة  من  املصدر  مفتوحة  االستخباریة  اَملعُلوَمات  إن  بوست  واشنطن 

لبالده إلی الحد الذي یسمح فیه تطبیق الخدمات العامة للحکومة اُألوکَراِنیَّة، دیا، للمواطنین بنشر صور 

ومقاطع فیدیو ذات عالمات جغرافیة لتحرکات الُقَوات الرُّوِسیَّة. وتطبیق دیا "يف زمن الحرب لیس مجرد 

وثائق إلکترونیة وتحدید هویة املواطنین عند نقاط التفتیش. وِهَي اآلن أیضًا فرصة [...] إلجراء تقریر عن 

حرکة الُقَوات واملعدات الَعسَکِریَّة للعدو [...] وِهَي أیضًا إمکانیة تخیل نفسك کمشغل بیرقدار". وأشار 

فیدوروف إلی أنهم یتلقون عشرات اآلالف من التقاریر کل یوم وأنها "مفیدة جدًا جدًا".
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إن اِالسِتْخَباَرات مفتوحة املصدر لیست الدواء الشايف، کما أنها ال تحل محل أسالیب جمع اَملعُلوَمات 

من  وغیرها  والصوریة  اإللکترونیة  واِالسِتْخَباَرات  اإلشارات  مثل  طویلة  فترة  منذ  القائمة  اِالسِتْخَباَراتیَّة 

مصادر أنظمة الجمع السیادیة (الَِّتي بناها األوکرانیون بجد منذ عام ٢٠١٤). ولکن نظرًا الرتباطها بقدرة 

تحلیلیة قویة ودمجها مع تدفقات التجمیع األخرى، فِهَي مساهٌم حیوي. وقد ال یتمکن املواطن الفرد 

اندماج  مرکز  إلی  لها  صورة  وصلت  إذا  َذِلَك،  ومع  "دبابة".  من  أکثر  أنها  یلع  العربة  نوع  تحدید  من 

إلی وحدة معینة،  الدبابة فقط  َهِذِه  للدبابة. قد تنتمي  الخاص  النموذج  استخباراتي، فیمکن تحدید 

والَِّتي قد تشیر بدورها إلی املحلل بأن َهِذِه کانت نقطة الجهد الرئیسیة للعدو، وتجاهل خدعة يف 

مکان آخر. وإن األنظمة التقنیة السیادیة قادرة أیضًا یلع جمع َهِذِه اَملعُلوَمات، لکن اإلقبال علیها کثیر 

دائمًا وال یمکن أن تکون يف کل مکان يف وقت واحد. وإن انتشار املواطن مع الهاتف املحمول يف کل 

مکان، َحتَّی وسط القتال الکبیر، یوفر شبکة أوسع بکثیر من التحصیل إذا کانت مدعومة بقدرة معالجة 

وتحلیل کافیة.

وبعیدًا عن املناقشات بین املقر الرئیسي والوحدات، کان الجنود الروس یتصلون بعوائلهم باستخدام 

هواتف محمولة شخصیة أو منهوبة. وقد وّفر َذِلَك نظرة ثاقبة یلع ظروف الُقَوات الرُّوِسیَّة (الَِّتي تکون 

سیئة غالبًا، مع انخفاض الروح املعنویة) وقّدم أیضًا أدلة قیمة یلع جرائم الحرب الرُّوِسیَّة. ومن األمثلة 

الحیة یلع َذِلَك مکاملة هاتفیة مفتوحة املصدر اعُترضت بین ضابط روسي وزوجته يف وطنه حول 

األحداث يف بوتشا. ومما ال شك فیه أن َهَذا سیکون سمة مهمة ألي محاکمات لجرائم الحرب الَِّتي ارتکبها 

الغزو الرُّوِسّي.



اِالسِتْخَباَراُت والَحْرُب يف ُأوکَرانَیا - الجزء الثاني

13

استنتاٌج:

تشیر قدرة ُأوکَرانَیا یلع دمج اَملعُلوَمات اِالسِتْخَباَراتیَّة، بما يف َذِلَك اَملعُلوَمات اِالسِتْخَباَراتیَّة مفتوحة 

املصدر، يف عملیاتها الَعسَکِریَّة إلی نجاح إصالحاتها ومساعداتها الغربیة يف السنوات األخیرة. ولدینا 

القلیل من التفاصیل حول کیفیة عمل َهَذا، أقل بکثیر من البیانات املتاحة حول االختالالت املختلفة 

يف ُروْسَیا، وَهَذا أیضًا دلیل یلع الکفاءة. ومن اآلمن أن نفترض أن الَجْیش األوکراني، یلع عکس القوة 

الغازیة، لدیه القدرة یلع تأمین اتصاالته، والتخطیط لکل من مسار العمل األکثر احتماًال وخطورًة. ویبدو 

إلی  مضطرون  أننا  من  الرغم  ویلع  اِالسِتْخَباَراتیَّة.  اَملعُلوَمات  من  جید  بشکل  یستفیدون  القادة  أن 

التکهن، إال أن أفضل دلیل یلع َذِلَك ُهَو دفاع ُأوکَرانَیا عن هوستومیل والهجمات املضادة الالحقة. وإن 

تدمیر مهمة ُروْسَیا الجویة ُهَناَك ألغی إمکانیة تحقیق ُروْسَیا نصرًا سریعًا ووصولها ألهدافها السیاسیة 

املتمثلة يف التغییر السریع للنظام. وکان استخدام ُأوکَرانَیا االنتقائي للقوة الجویة والنیران املضادة، 

واملفتوح  التکتیکي  املستوى  یلع  واالستطالع  اِالسِتْخَباَراتیَّة  للمعلومات  النطاق  الواسع  ودمجها 

املصدر، مفتاحًا لقدرتها یلع صد قوة غازیة یلع الرغم من تفوقها يف التسلیح. ومن املؤکد أن الدفاع 

ُروْسَیا.  إخفاقات  للنجاح یلع عکس  الدراسات  أوضح  من  کواحد  اِالسِتْخَباَرات  تاریخ  األوکراني سیدخل 

ويف السنوات املقبلة، سیحتاج مسؤولو اِالسِتْخَباَرات الغربیین إلی زیارة نظرائهم األوکرانیین والتعلم 

منهم.



إخفاقاُت اِالسِتْخَباَراِت الَعَمِلَیاِتیَِّة الرُّوِسیَِّة:

للکتیبة،  التکتیکیة  املجموعة  ِهَي  وافر  باهتمام  الَِّتي حظیت  الرُّوِسّي  االتحاد  إخفاقات جیش  إحدى 

التجمعات  َهِذِه  فشل  الواضح  ومن   .(٢٠١٢ عام  مت  ُقدِّ (الَِّتي  الجدیدة"  البنیة  "إصالحات  نتاج  وِهَي 

التکتیکیة، والَجْیش الرُّوِسّي بشکل عام، وکان َذِلَك واضحًا للمحللین الغربیین وَحتَّی الروس بعض الشيء. 

ویلع الجبهة اِالسِتْخَباَراتیَّة، عانت املجموعة التکتیکیة للکتیبة من مقرها الصغیر عمومًا، الذي یفتقر 

الَِّتي قد تکون لدى مقر التشکیل  التکتیکي  اِالسِتْخَباَراتیَّة یلع املستوى  القوة املطلوبة للمهام  إلی 

التنظیم.  مستوى  وانخفاض  املقر  حجم  صغر  بسبب  للخطر  یتعرض  مجموعتها  نطاق  وَحتَّی  األکبر. 

ویشیر أحد تقاریر اِالسِتْخَباَرات األمریکیة إلی أنه يف مجال اِالسِتْخَباَرات، تمتلك املجموعة القتالیة يف 

الغالب أنظمة تکتیکیة ضیقة النطاق، و"تغطیة عامة قلیلة". لتنسیق األصول التکتیکیة للطائرات بدون 

طیار تتطلُب قیادَة وسیطرَة املجموعِة التکتیکیِة للکتیبة "موقعًا مشترکًا لشرکات املناورة واِالسِتْخَباَرات 

واملراقبة واالستطالع [...] لألفراد يف مناطق التجمع التکتیکي، والَِّتي تصبح أهدافًا  ثمینة" ولم یغفل 

األوکرانیون عن َهَذا.

ویبدو أیضًا أن أمن االتصاالت ُهَو ضحیة للتوقعات الرُّوِسیَّة لحملة قصیرة. وأشارت التقاریر املبکرة إلی أن 

الالسلکي  أداؤها ضعیفًا يف ساحة املعرکة، وخاصة أجهزة  ُروْسَیا کان  التحتیة لالتصاالت يف  البنیة 

املشفرة املتطورة أزارت وأکفیدوك. وکانت النتیجة أن الُقَوات الرُّوِسیَّة اعتمدت بشکل کبیر یلع حلول 

الَِّتي  التردد غیر املشفرة  مؤقتة يف املیدان باستخدام الهواتف املحمولة أو أجهزة الالسلکي عالیة 

اعترضها الَجْیش األوکراني – وَحتَّی هواة الرادیو - بسهولة. یعتمد نظام هاتف  الرُّوِسّي الصنع یلع 

شبکة خلویة للعمل، لکن نیران ُروْسَیا نفسها دمرت أبراج الهواتف املحمولة يف أجزاء کثیرة من البالد، 

ا أدى بدوره إلی تقیید قدرة الُقَوات الرُّوِسیَّة یلع استخدام الهواتف اآلمنة وإجبارها یلع استخدام  ِممَّ

أنظمة االتصاالت املفتوحة. وقد وفر َهَذا بالتأکید نعمة استخباراتیة لألوکرانیین. يف آذار، بّثت السلطة 

اِالسِتْخَباَراتیَّة لوزارة الدفاع اُألوکَراِنیَّة ما زعمت أنه مکاملة هاتفیة اعُتِرضت بین ضابطین يف جهاز األمن 

الفیدرالي تتکلم عن وفاة اللواء فیتالي جیراسیموف، رئیس أرکان الَجْیش الحادي واألربعین، إلی جانب 

العدید من الضباط اآلخرین. وتحقق موقع بیلینغکات من االدعاء يف وقت الحق. 


