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علــى اإلنترنــت، تقوم بنشــر االســتراتيجيات 
المتعلقــة بمســتقبل ومصيــر العالم. والســؤال 
المطــروح إذن هــو: مــا هــي دوافــع عمليــة 
النشــر؟ وســوف يتــم اســتعراض بعــض هذه 

الدوافــع فــي النقــاط التاليــة:

اأواًل: تاأكيد قوة الدولة 
المتعمــد  التســريب  بعمليــة  يقــوم  عــادة 
وكاالت  االســتخباراتية  للتقاريــر 
االســتخبارات الكبــرى، وعلى رأســها وكالة 
ــي  ــة. وف ــة األمريكي االســتخبارات المركزي
األغلــب يهــدف التســريب إلــى تحقيق خطوة 
اســتباقية إلفشــال عمليــات محتملــة مــن قبــل 
خصــوم الدولــة قبــل حدوثهــا. وربمــا يتعلــق 
األمــر بتنفيــذ عمليــات عســكرية أو عمليــات 
ضــد محــاوالت إرهابيــة، ومــن ثــم فــإن 
إفشــاء تفاصيــل العمليــة المتوقعــة مــن قبــل 

ــا.  ــا أو إيقافه ــي تأجيله ــا، يعن خصومه

ومــن خــال هــذه التقاريــر ترســل الدولة 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــا بأنه ــى خصومه رســائل إل
تنفيذ سياســاتها واســتراتيجياتها، ما يساعدها 

علــى تعزيــز قوتهــا وفــرض هيمنتهــا. 

ثانيًا: م�سدر للمعلومات 
ــر  ــى نشــر التقاري ــدول إل يلجــأ عــدد مــن ال

الصــادرة عــن الــوكاالت االســتخباراتية 
المختلفــة فيهــا، بهــدف الحصــول علــى 
تجــاه  الفعــل  ردود  مــن  قــدر  أكبــر 
اســتراتيجياتها  أو  تقاريرهــا  مضمــون 
فــي  الدولــة  يســاعد  وهــذا  المطروحــة. 
ــا  ــاتها وخططه ــل سياس ــم وتعدي ــادة تقيي إع
وتشــير  االســتراتيجي.  المســتوى  علــى 
مــا تحصــل  أن  إلــى  التحليــات  بعــض 
عليــه الــوكاالت االســتخبارية مــن ردود 
أفعــال حــول تقاريرهــا، ربمــا يزيــد كثيــراً 
ــي  ــات الت ــن المعلوم ــة م ــان مختلف ــي أحي ف
ــرية  ــا البش ــن مصادره ــا م ــل عليه تتحص
داخــل أروقــة الــدول، مــع التأكيــد علــى 

أهميــة هــذه المصــادر. 

مــن جانــب آخــر يعتبــر العامــل الزمنــي 
أيضــاً عنصــراً مهمــاً فــي دوافــع نشــر مثــل 
هــذه التقاريــر. فمــا تحصــل عليــه الــوكاالت 
يكــون  ربمــا  نتائــج  مــن  االســتخباراتية 
أكثــر فاعليــة وســرعة، مــن التــي تحصــل 
ــرت  ــد وف ــن مصــادر أخــرى. وق ــا م عليه
ــع التواصــل  ــة ومواق ــات الحديث التكنولوجي
ــل  االجتماعــي فرصــة ســانحة النتشــار مث
هــذه التقاريــر بســرعة كبيــرة وعلــى نطــاق 
جغرافــي واســع، ومكنــت مــن تلقــي ســيل 
عامــاً  يعتبــر  وهــو  الفعــل،  ردود  مــن 

تعكــس المقولــة الســابقة التطــور الذي شــهده 
مفهــوم الحــرب البــاردة، مــن كونــه مواجهــة 
سياســية وأيديولوجيــة وأحيانــاً عســكرية ولو 
بشــكل غيــر مباشــر، إلــى دخــول أدوات 
وأســاليب غيــر تقليديــة إليــه، منهــا اســتخدام 
أدوات الحــرب الســيبرانية ومنصات وســائل 

التواصــل االجتماعــي فيهــا. 

خاصــة  التغيــرات  هــذه  أن  ويبــدو 
المتعلقــة بالطفــرات التكنولوجيــة وتصاعــد 
العديــد  قــد دفعــت  الســيبرانية  الهجمــات 
وأبرزهــا  االســتخبارات  أجهــزة  مــن 
االســتخبارات األمريكيــة المركزيــة إلــى 
ــل ردع  ــن أج ــة م ــدات رقمي ــتحداث وح اس
الهجمــات اإللكترونيــة وربمــا ألغــراض 

تنفيــذ هجمــات مــن جانبهــا. 

كذلــك أصبــح هنــاك تغيــر آخــر واضــح 
فبعــد  االســتخبارات،  أجهــزة  أداء  فــي 
تحدهــا  االســتخبارية  التقاريــر  كانــت  أن 
الســرية، وترفــع فقــط إلــى صانعــي القــرار، 
ــتخبارات  ــزة االس ــن أجه ــد م ــذت العدي اتخ
سياســة جديــدة وهــي اعتمــاد مواقــع رســمية 

“قد تكون احلرب الباردة انتهت، لكن 
تفكري احلرب الباردة باٍق” 
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االستخبارات تقارير معلنة؟  
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ملاذا تصدر أجهزة االستخبارات تقارير معلنة؟

للــوكاالت االســتخباراتية لتبنــي  مشــجعاً 
سياســة نشــر التقاريــر ووضــع رؤيتهــا 
فيهــا، ومــن ثــم تحليــل ردود الفعــل عليهــا.

مــن جانــب آخــر تســعى بعــض أجهــزة 
االســتخبارات فــي وقــت األزمــات ومــع 
تضييــق الخنــاق، مــن القيــام بما يطلــق عليه 
ــتخبارات  ــزة اس ــع أجه ــاس" م ــاالت تم "ح
بعينهــا. وعــادة مــا تقــوم بهــذه الخطــوة مــن 
خــال دفــع عمائهــا وضبــاط اســتخباراتها 
بإجــراء اتصــاالت مــع أجهــزة اســتخبارات 
خصومهــا، لمعرفــة النوايــا والمواقــف إزاء 
أحــدث القضايــا. ولكــن مــن الممكــن لنشــر 
ــى الهــدف  ــر أن تصــل إل ــل هــذه التقاري مث
ذاتــه وهــو معرفــة مواقــف الــدول وأجهــزة 

االســتخبارات األخــرى.

ثالثًا: ا�ستنزاف الدول املعادية 
تقاريــر  نشــر  أن  هــو  هنــا  المقصــود 
اســتخباراتية مــن قبــل دولــة مــا، يشــير إلــى 
خططهــا المســتقبلية بمــا فــي ذلــك الخطــط 
ــع ويــورط  ــد يدف االســتراتيجية، وهــو مــا ق
ــراء  ــات ش ــام بعملي ــا بالقي ــة له دوالً منافس
ــرر  ــاً، أو أن تق لألســلحة االســتراتيجية مث
النهــوض ببرامــج تســلح غيــر تقليديــة، 
ــا  ــة ربم ــكرية دفاعي ــج عس ــم برام وتصمي
تســتنزف ميزانيتهــا، وتضعــف اقتصاداتها، 
النجــوم  حــرب  برنامــج  غــرار  علــى 
األمريكــي، والبرنامــج الدفاعــي المضــاد 

لروســيا االتحاديــة. 

إن االنشــغال الشــديد بالقــوة وتعظيمهــا، 
ــي  ــدول المتنافســة ف مــن شــأنه أن يضــع ال
ــع  ــه. ويدف ــص من ــتطيع التخل ــأزق ال تس م
نحــو  بالــدول  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
الدفــاع  لغــرض  األســلحة  شــراء  ســباق 
المقــدرات  حقيقــة  عــن  النظــر  بغــض 
التجــارب  وتشــير  للدولــة.  االقتصاديــة 
ــخ  ــة ف ــت فريس ــدول وقع ــى أن بعــض ال إل
وكاالت اســتخباراتية، فــي أعقــاب نشــر 
ــة. ويحضــر هنــا  تقاريرهــا ولفتــرات طويل
مثــال الواليــات المتحــدة األمريكية ونشــرها 
تقاريرهــا االســتخباراتية ويبــدو الهــدف هنــا 
ــض  ــي بع ــيا ف ــط روس ــو توري واضــح وه
الحــروب، ووضــع موانــع وضوابــط لتمــدد 
نفوذهــا فــي أماكــن أخــرى مــن جانــب آخر.

رابعًا: تطمني احللفاء
ــا  ــة م ــل نشــر دول ــان يمث ــي بعــض األحي ف
تقاريــر اســتخباراتية إعانــاً عــن اســتعدادها 

حلفائهــا  تعــرض  مناطــق  فــي  للتدخــل 
للتهديــد، ومــن ثــم فهــي بذلك ترســل رســائل 
إنــذار إلــى منافســيها مــن جانــب، وإلــى 
حلفائهــا مــن جانــب آخــر، بأنهــا قــد تتدخــل 
لتأميــن حلفائهــا مــن الفوضــى التــي يمكــن 
أن تهــدد أمنهــا القومــي إقليميــاً أو دوليــاً. من 
أمثلــة ذلــك التدخــل فــي الــدول الفاشــلة، التي 
تعتبرهــا بعــض األنظمــة السياســية هاجســاً 
يــؤرق أمنهــا القومــي، ويحفــز وكاالتهــا 
االســتخباراتية علــى العمــل. وعلــى الرغــم 
مــن البعــد الجغرافــي فــي كثير مــن الحاالت 
ــد  ــدول الفاشــلة فإنهــا ق ــدول عــن ال لهــذه ال
تعلــن نيــة التدخــل، كــون تداعيــات انفــات 
ــاس  ــى المس ــل إل ــن أن تص ــاع يمك األوض
بأمــن دول حليفــة وتنعكــس علــى عاقاتهــا 

وتحالفاتهــا. 

ووفقــاً لمايــكل مــازار: "لقــد وجــدت 
خطــر  فــي  ضالتهــا  المتحــدة  الواليــات 
ــج  ــي التروي ــدأت ف ــذي ب ــلة ال ــة الفاش الدول
ــن  ــد األم ــرز مصــادر تهدي ــاره أب ــه باعتب ل
الســلم  وتهديــد  بــل  األمريكــي،  القومــي 
ــر  ــا ُتعّب ــا جعله ــذا م ــن. وه ــن الدوليي واألم
عــن هــذا الخطــر بوضــوح فــي تقاريرهــا، 
ومــن ثــم التدخــل األمريكــي فــي عــدد مــن 
ــال  ــدول، وأبرزهــا الصوم حــاالت فشــل ال

وأفغانســتان والعــراق واليمــن".

خام�سًا: ت�سحيح اأو تغيري االأفكار 
تســتطيع التقاريــر االســتخباراتية المعلنــة 
ــات  ــكار وتوجه ــح أف ــي تصحي ــهم ف أن تس
ــول  ــام، ح ــرأي الع ــة وال ــات الداخلي السياس
أفــكار ومعتقــدات كانــت ســائدة فــي فتــرات 
بعــض  وفــي  مــا.  دولــة  داخــل  ســابقة 
ــذه  ــال ه ــن خ ــة م ــن الدول ــاالت تتمك الح
التقاريــر االســتخباراتية التي تقــوم بالتاعب 
تقديــم  مــن  والمعلومــات  باالســتنتاجات 
روايتهــا ومصالحهــا بصــورة تلقــى صــدى 
جيــداً مــن الــرأي العــام الداخلــي. هــذا النــوع 
مــن التقاريــر يفيــد فــي حالــة طرح سياســات 
المطروحــة  للسياســات  مناقضــة  جديــدة 
ســابقاً، وتكــون مهمــة هكــذا تقاريــر أن تقوم 

ــا.  ــي معه ــام الداخل ــرأي الع ــة ال بتعبئ

ــذه  ــد ه ــن أن تفي ــر يمك ــب آخ ــن جان م
التقاريــر فــي التأثيــر فــي ســلوك اآلخريــن 
للقيــام بعمــٍل مــا يتفــق مــع مــا تريــده الدولــة. 
فــي هــذه الحالــة تكــون التقاريــر بمنزلــة أداة 
مــن أدوات القــوة الناعمــة التــي تســتخدمها 
الدولــة. وفــي هــذه الحالــة أيضــاً تتمكــن 

ــرارات  ــي صياغــة ق ــر ف ــة مــن التأثي الدول
اآلخريــن مــن خــال أنهــم يعتبرونهــا مثــاالً 
وقــدوة يتبنــون ِقَيمهــا وأســلوبها فــي صياغة 

سياســاتها ومواقفهــا.

�ساد�سًا: دعم اأطراف دولية
تنشــر أجهــزة االســتخبارات تقاريرهــا فــي 
ــراف  ــع أط ــل دف ــن أج ــاالت م ــض الح بع
أخــرى لتقاســم اإلنفــاق والمشــاركة فــي 
التكاليــف لتنفيــذ اســتراتيجيتها. فحيــن تقــوم 
علــى  بالتركيــز  االســتخباراتية  التقاريــر 
دول  وتجــد  بعينهــا،  مســتقبلية  تهديــدات 
أخــرى أن هــذه التهديــدات قــد تصــل إليهــا، 
ربمــا فــي هــذه الحالــة تشــارك فــي تحمــل 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــف. فعل ــاء والتكالي األعب
مــا فعلــه الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
حيــن نشــر رؤيتــه حــول دور حلــف شــمال 
األطلســي، حيــن عبــر بقولــه: "حلــف الناتــو 
عفــا عليــه الزمــن"، مــا دفــع دول االتحــاد 
األوروبــي نحــو زيــادة إنفاقهــا العســكري، 
ربمــا لتفــي بالتزاماتهــا داخــل الناتــو، أو 
التمكــن مــن اعتماد اســتراتيجية فــي الدفاع، 

ــو عــن حمايتهــا.  ــي النات فــي حــال تخل

هــذا مــا حصــل لــدول أوروبــا، خاصــة 
دول أوروبــا الشــرقية. فالرئيــس ترامــب 
مــازال يتحــدث عــن مبــدأ الربــح والخســارة 
واألخيــرة  أوروبــا،  مــع  عاقتــه  فــي 
ــن  ــترك بي ــاع المش ــدأ الدف ــن مب ــدث ع تتح
االطــراف وفــق المــادة 5 مــن الحلــف. هــذه 
السياســات تثيــر الكثيــر مــن التســاؤالت 
وربمــا المخــاوف بمــدى قــدرة الناتــو علــى 
توفيــر الحمايــة لدولــه، وتعيــد التفكيــر فــي 
ــا  ــا أوروب ــي تتبناه ــة الت ــات الدفاعي السياس
دول  تعمــل  لــذا  روســيا.  توســع  أمــام 
االتحــاد األوروبــي علــى النهــوض بقدراتها 
ــادة إنفاقهــا فــي هــذا المجــال  الدفاعيــة وزي
بصــورة أكبــر وأكثــر اســتقاالً، أو مــن 
خــال صيغــة دفاعيــة مشــتركة تقاســم فيهــا 

ــنطن. ــع واش ــات م النفق

ختامــاً، مــن العــرض الســريع الســابق، 
فــإن أغــراض نشــر التقاريــر مــن قبــل 
لكنهــا  متعــددة،  االســتخبارية  الــوكاالت 
تنطلــق مــن فكــرة أساســية هــي حمايــة 
األمــن القومــي مــن التهديــدات الداخليــة 
والخارجيــة، واعتبارهــا في بعــض األحيان 
الخصــوم،  أفعــال  لمعرفــة ردود  وســيلة 

وإظهــار القــوة.


