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شادي عبدالوهاب
توظيف “العمليات التآمرية” يف إدارة التفاعالت الدوليةرئيس وحدة تقدير االجتاهات األمنية

يعد مفهوم "العمليات التآمرية"، أو "الخيار الصامت" كما تسميه 
وكالة االستخبارات المركزية، من أدوات إدارة السياسة الخارجية 
للدول، التي يتم توظيفها لتحقيق ما تعجز عن تحقيقه أدوات السياسة 
الخارجية العلنية كالدبلوماسية والحرب. وسوف يتم توضيح هذا 
من  بعدد  االستعانة  من خالل  وأشكاله  األساسية  وأبعاده  المفهوم 
األمثلة التاريخية، التي تم الكشف عنها إما من خالل الوثائق التي 
يتم رفع السرية عنها، أو من خالل التسريبات التي تكشف جانباً 

خفياً من كيفية إدارة العالقات الدولية.

اأوًل: تعريف العمليات التاآمرية
تعد العمليات التآمرية )Covert Action( من الحقائق األساسية 
التدخل  في  المختلفة  الدول  تتورط  ما  غالباً  إذ  الدولية،  للسياسة 
في الشؤون الداخلية للدول األخرى)1(. وتعرف العمليات التآمرية 
بصورة عامة على أنها "محاولة إحدى الدول للتأثير على األحداث 

في الدول األخرى من دون أن تكشف عن تورطها")2(. 

على  التآمرية"  "العمليات  فُتعرف  تفصيالً،  أكثر  بصورة  أما 
بينها،  التنسيق  يتم  استخباراتية  عمليات  يضم عدة  "برنامج  أنها: 
على  للتأثير  وذلك  نسبياً،  طويلة  زمنية  فترة  على  تدار  ما  غالباً 
الجمهور أو الفئة المستهدفة للقيام بشيء ما أو االمتناع عن تنفيذ 
النخب  العام،  )الجمهور  العام  الرأي  على  للتأثير  أو  ما،  شيء 

االقتصادية، أو القيادات السياسية والعسكرية()3(.

ويالحظ أنه على الرغم من إنكار الدول تورطها في عمليات 
تآمرية، فإن القوانين األمريكية تحتوى على تعريف واضح لها، 
فقد عّرفها قانون األمن الوطني األمريكي لعام 1947 على أنها: 
"نشاط أو أنشطة تقوم بها الحكومة األمريكية للتأثير على الظروف 

الدولة  وتتعمد  الخارج،  في  والعسكرية  االقتصادية  أو  السياسية 
إلى  يتم تسريب معلومات عنه  أو  حينها أال يكون دورها ظاهراً 

العامة")4(. 

وتعرف لجنة شؤون االستخبارات في مجلس الشيوخ األمريكي 
العمليات التآمرية باعتبارها: "كل العمليات واألنشطة التآمرية التي 
تستهدف التأثير على الحكومات أو المنظمات األجنبية أو األشخاص 
أو األحداث، بطريقة تدعم السياسة الخارجية األمريكية". وتجدر 
الذي  الوحيد  الرئيس األمريكي هو الشخص  إلى أن  اإلشارة هنا 

يحق له إصدار التصريح للقيام بالعمليات التآمرية)5(. 

والتي  المؤامرة"،  "نظرية  مفهوم  عن  المفهوم  هذا  ويختلف 
ينظر إليها على أنها "مساٍع من قبل قوى خارجية إلسقاط الحكومة 
الموجودة في السلطة"، أو "تفسير بعض األحداث الرئيسية التي 
تشهدها دولة من الدول باعتبارها نتاج خطة سرية قامت بتنفيذها 
من  وقوتها  نفوذها  استخدمت  والتي  النافذة،  السياسية  المؤسسات 

أجل إخفاء مؤامرتها)6(.

بنظرية  يؤمن  من  إلى  للنظر  ميل  وجود  من  الرغم  وعلى 
"نظرية  إشهار  بل وإن  غير عقالني،  باعتباره شخصاً  المؤامرة 
المؤامرة" في أي جدال حول قضية معينة كفيل بحسم الجدل حولها 
وانتزاع مصداقية أنصار التفكير التأمري، فإنه البد من التمييز بين 
بوجود  العقالني  اإلدراك  وبين  العقالنية  غير  المؤامرة  نظريات 
الحياة السياسية. وال يعد ذلك باألمر السهل، نظراً ألن  تآمر في 
افتراض وجود عالقات خفية، أو تفاعالت سرية تتم خلف الستار 
هو جزء ال يتجزأ من أي تفكير منطقي)7(، فضالً عن وجود العديد 

من األمثلة التاريخية التي تؤكد وجود عمليات تآمرية حقيقية.

اخليار الصامت:
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ثانيًا: �سمات »اخليار ال�سامت«
في  التآمرية  العمليات  لمفهوم  األساسية  السمات  بعض  تتمثل 

العناصر التالية:

1- خيار ثالث: تمثل العمليات التآمرية خياراً وسطاً بين اإلجراءات 
العلنية من جانب )الدبلوماسية، تقديم الحوافز التجارية أو فرض 
القوة  واستخدام  الدولية(،  المساعدات  االقتصادية،  العقوبات 
العسكرية على الجانب اآلخر، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية 
ومستشار األمن القومي األسبق هنري كسينجر "نحن نحتاج إلى 
مجمع االستخبارات في بعض األوقات المعقدة للدفاع عن المصالح 
األمريكية في المناطق الرمادية، حين ال تصلح العمليات العسكرية 

أو الدبلوماسية")8(. 

تلت  التي  الفترة  في  األمريكيين  الرؤساء  كل  أن  نجد  ولذلك 
التآمرية.  العمليات  توظيف  إلى  لجأوا  الثانية  العالمية  الحرب 
أو  بالحرب  مقارنة  الخيار غير مكلف  هذا  فإن  ثانية،  ومن جهة 

سبيل  وعلى  الرسمية،  الخارجية  المساعدات 
ضد  التآمرية  العمليات  برامج  فإن  المثال، 
تشيلي، والتي بدأت في عهد إدارة جون كينيدي 
إدارة  نهاية  حتى  واستمرت   ،1963 عام  في 
المتحدة ما يقارب  الواليات  نيكسون، قد كلفت 
2 مليون دوالر سنوياً، والتي تم صرفها على 

الدعاية ودعم الحمالت االنتخابية)9(. 

المخابرات  أجهزة  تقوم  الحكومي:  الدعم   -2
رئيس  موافقة  بعد  التآمرية  العمليات  بتنفيذ 
رئيس  في  تمثل  سواء  التنفيذية)10(،  السلطة 
نتاج  ليست  فهي  الوزراء،  رئيس  أو  الدولة 
أجندتها  لها  الدولة  داخل  مارقة  مؤسسات 
الخاصة. ونجد أنه في الواليات المتحدة، تقوم 

الرئيس  موافقة  بعد  التآمرية  العمليات  بتنفيذ  المخابرات  أجهزة 
األمريكيون  الرؤساء  فيها  كان  التي  الحاالت  وفي  األمريكي)11(. 
معرفتهم  ينفون  ترومان(،  هاري  األمريكي  الرئيس  من  )بدءاً 
ببعض البرامج التآمرية، فإن ذلك لم يكن سوى لتجنب المسؤولية 
الرأي  إلى  عن تلك األفعال، في حالة تم تسريب معلومات عنها 
العام، أو أخفقت وتم فضحها، ولذلك تم إدخال تعديل تشريعي في 
الواليات المتحدة ينص صراحة على عدم قيام أي وكالة حكومية 
أمريكية بأي عمليات سرية، ما لم يقرر الرئيس أن العملية تصب 

في صالح المصالح القومية األمريكية)12(.

ضد  التآمرية  العمليات  بتوظيف  كافة  الدول  تقوم  اإلنكار:   -3
بعضها البعض، غير أن أياً منها ال يود االعتراف بذلك، وتستميت 
الدول في إنكار صلتها بتلك العمليات، بل وسعى بعض الرؤساء 
بعض  أو  التآمرية  بالعمليات  معرفتهم  إنكار  إلى  األمريكيين 
جوانبها، على الرغم من إصدارهم أوامر مباشرة بذلك، كما أنه 

عندما يتم فضح العملية، فإن العالم كله يستهجنها)13(. 

ولعل من أبرز األمثلة على ذلك تفجيرات 2012 في بورجاس، 
بلغاريا، والتي قتل فيها عدد من السياح اإلسرائيليين، والتي على 
هللا  حزب  من  لكل  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  اتهام  من  الرغم 

وإيران بالوقوف خلف تلك الهجمات، فإنهما لم يعلنا مسؤوليتهما 
عن تلك األحداث)14(.

4- صعوبة اإلدانة: إذ تكون من الصعوبة بمكان معرفة العمليات 
التآمرية  رفع  يتم  التي  الحكومية  الوثائق  من خالل  إال  التآمرية، 
أو من خالل تسريب  نسبياً،  فترة زمنية طويلة  بعد  عنها، وذلك 
معلومات عنها إلى وسائل اإلعالم، من خالل قيام أحد األطراف 
المتورطة فيها بفضحها أو إخفاق العملية وانكشافها، كما في حالة 
"إيران جيت" )Iran Gate(. ويتمثل أحد األمثلة على صعوبة 
كشف العمليات التآمرية في أن األرجنتين استغرقت حوالي عقدين 
من الزمان إلثبات تورط إيران وحزب هللا في تفجيرات ضد أهداف 
يهودية وإسرائيلية في بيونس إيريس عامي 1992 و1994)15(.

5- إنها ليست دائماً عدائية الطابع: فالعمليات التآمرية ال توجه 
بالضرورة إلى الحكومات المعادية، ولكنها توجه كذلك إلى الدول 
المحايدة أو الصديقة، ومن ذلك البرامج السرية التي وجهتها المملكة 
الفترة  1917، وكذلك من  1916 وحتى  الفترة من  المتحدة في 
من عام 1940 وحتى 1941 من أجل التأثير 
األمريكي  والشعب  األمريكية  الحكومة  على 
لدعم المجهود الحربي البريطاني أثناء الحربين 
العالميتين األولى والثانية، وإلضعاف التوجهات 
االنعزالية للواليات المتحدة، وحثها على دخول 

الحربين إلى جانب بريطانيا)16(.

ثالثًا: اأ�سكال العمليات التاآمرية
أبرزها  متعددة  أشكاالً  التآمرية  العمليات  تضم 
واالقتصادية،  السياسية  والعمليات  الدعاية، 
باإلضافة إلى العمليات شبه العسكرية، وهو ما 

يمكن تفصيله على النحو التالي:

 Psychological( 1- الدعاية: وتعرف كذلك باسم الحرب النفسية
Warfare(، ويمكن التمييز بين عدة أنواع من الدعاية على النحو 

التالي:

• الدعاية السوداء: وهي ترويج األكاذيب واألخبار الكاذبة مثل 
قناة الراديو السرية، التي أنشأتها الواليات المتحدة في جواتيماال 
تقدم  عن  فيها  مبالغ  أخبار  ببث  تقوم  كانت  والتي   ،1954 في 
أربينز  "جاكوبو  الشيوعي  الرئيس  دفعت  والتي  المتمردين، 
جوزمان" إلى تقديم استقالته، خوفاً من أن تتم اإلطاحة به. ويأتي 
ضمن هذا اإلطار قيام االتحاد السوفييتي بإقناع العديد من الدول 
ونشر  إنتاج  عن  المسؤولة  هي  المتحدة  الواليات  بأن  األفريقية 
في  انتشرت  التي  الدعاية  وكذلك  األفريقية.  القارة  في  اإليدز 
قصص  عن  تتحدث  والتي   ،2005 عام  في  العراقية  الصحافة 
والتي  العراق،  في  االستقرار  لتحقيق  األمريكية  بالجهود  تتعلق 

مولتها وزارة الدفاع األمريكية.

أجهزة  عن  الصادرة  المعلومات  تلك  وهي  البيضاء:  الدعاية   •
الدولة، أو وسائل إعالمها الرسمية، مثل شركة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي(، ووكالة األنباء الفرنسية، واللتين تقومان ببث أخبار 

متناغمة مع توجهات الدول التابعة لهما.

"تكـــون املســـاعدات االقتصاديـــة أو 
العســـكرية أحيانـــً كافيـــة لتحقيـــق 
التدخـــل  وتســـتطيع  أهدافنـــا. 
العســـكري املباشـــر وحـــدة حتقيـــق 
ــذا  ــني هـ ــرى. وبـ ــاالت أخـ ــك يف حـ ذلـ
واســـعة،  مســـاحة  تقـــع  وذاك، 
ــات املتحـــدة  ــا الواليـ ــتطيع فيهـ تسـ
القيـــام بالعمليـــات الســـرية. ومـــن 
لـــن  فإننـــا  القـــدرة،  هـــذه  دون 
الدفـــاع عـــن املصالـــح  نســـتطيع 
الرئيـــس  احليويـــة".  األمريكيـــة 
نيكســـون. أم.  ريتشـــارد  األمريكـــي 
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 Partially( جزئياً  المستترة  الدعاية  وهي  الرمادية:  الدعاية   •
concealed Propaganda(، مثل "راديو أوروبا الحرة"، 
كانت  والتي   ،)Radio Free Liberty( الحرية"  و"راديو 

تمولها "وكالة االستخبارات المركزية" )السي آي إيه(.

جانب  من  الدعاية  من  الثالثة  األنواع  هذه  استخدمت  وقد 
الواليات المتحدة للتأثير على االنتخابات في اليونان وإيطاليا في 
عام 1984، لضمان عدم فوز الشيوعيين في االنتخابات. ويقدر 
آي  للسي  التآمرية  العمليات  من   %40 حوالي  تمثل  الدعاية  أن 

إيه)17(.

األحزاب  دعم  مثل  أشكال  عدة  تأخذ  السياسية:  العمليات   -2
النظم  إسقاط  أو  الصديقة،  الدول  في  العمالية  والنقابات  السياسية 

المعادية، وذلك على النحو التالي:

أ- تغيير النظم المعادية )Regime Change(: تلجأ الواليات 
أو  االنتخابات  في  التدخل  مثل  التآمرية"  "العمليات  إلى  المتحدة 
التي تعتبرها معادية للمصالح األمريكية)18(،  إضعاف الحكومات 
التاريخ الحديث قيام أجهزة  التآمرية في  ولعل من أبرز األعمال 
اإلطاحة  في  بالمساهمة  والبريطانية  األمريكية  االستخبارات 
برئيس الوزراء اإليراني محمد مصدق في عام 1953، باإلضافة 
منتخب  رئيس  أول  وهو  أليندي،  سلفادور  بالرئيس  اإلطاحة  إلى 
انقالب عسكري  الالتينية، من خالل دعم  أمريكيا  في  ديمقراطياً 

ضده في عام 1973.

فقد نظر كل من الرئيس األمريكي نيكسون، وهنري كسينجر، 
مستشار األمن القومي آنذاك، إلى أليندي باعتباره مهدداً للمصالح 
اشتراكياً  كان  األخير  أن  خاصة  واألمنية،  التجارية  األمريكية، 
الواليات  جعل  ما  وهو  األمريكية،  للسياسات  المنتقدين  وأبرز 
قررت  ولذلك  أخرى،  كوبا  نموذج  تكرار  من  تتخوف  المتحدة 

التخلص منه)19(.

المركزية  المخابرات  قيام  ذلك  الموالية: ومن  ب- دعم األحزاب 
وبداية  الثانية،  العالمية  الحرب  على  التالية  الفترة  في  األمريكية 
الحرب الباردة بمنع "الحزب الشيوعي اإليطالي" من الوصول إلى 
السلطة، ودعم الحزب "الديمقراطي المسيحي" في االنتخابات التي 

أجريت في أبريل 1948)20(. 

فقد دفع التنافس الحاد بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي 
المخابرات  إلى  الرئيس األمريكي ترومان إلصدار أوامره  إدارة 
الحرب  فترة  في  سرية  عملية  بأول  للقيام  األمريكية  المركزية 
المسيحي"  "الديمقراطي  الحزب  يكون  أن  قررت  والتي  الباردة، 
هو الفائز في انتخابات أبريل 1948، وأن تهزم الجبهة الشعبية 
لوحدة  االشتراكي  والحزب  الشيوعي  الحزب  بين  تحالف  )وهو 
البروليتاريا(، إذ إن ترومان رأي أن نجاح الشيوعية في إيطاليا 
أوروبا  مع  تحالف  إلقامة  األمريكية  الجهود  يقوض  سوف 
سواء  إليطاليا،  الجيواستراتيجية  األهمية  عن  فضالً  الغربية)21(، 
لقربها من الشرق األدنى ومنطقة البلقان، أو إلقامة قواعد عسكرية 

بها لتطويق االتحاد السوفييتي)22(.

ونتيجة لتلك األهمية، أقر الرئيس ترومان أول قرار صدر عن 
"مجلس األمن القومي" رقم 1 / 1 في 24 نوفمبر 1947، والذي 

نص على قيام الواليات المتحدة بتوظيف كل الوسائل الممكنة لدعم 
المسيحي،  الديمقراطي  الحزب  زعيم  جاسبيري"،  دي  "ألتشيدي 
وأحزاب  لحزبه،  المحدود  غير  المادي  الدعم  خالل  من  وذلك 
الواليات  إلى حملة إعالمية ركزت على دور  باإلضافة  الوسط، 
المتحدة كصديق وداعم إليطاليا ولنظامها الديمقراطي، باإلضافة 
إلى نشر األخبار الكاذبة لتشويه األحزاب اليسارية، وزرع الشقاق 
االتحاد  وبين  بينهما  وكذلك  واالشتراكي،  الشيوعي  الحزبين  بين 

السوفييتي.

قيام ترومان في 17 ديسمبر 1947  إلى ما سبق،  ويضاف 
األساسية  بالمواد  روما  إلمداد  مؤقتة  مساعدات  حزمة  بتقديم 
والغذائية، وذلك حتى ال يصوت الشعب اإليطالي للشيوعيين. ولم 
يقف الدعم األمريكي عند هذا الحد، بل قامت المخابرات المركزية 
األمريكية في نوفمبر 1947، وبناء على طلب من "دي جاسبيري" 
الحزب  خاصة  العلمانية،  اإليطالية  األحزاب  على  الضغط  على 
الجمهوري اإليطالي والليبراليين، للدخول في تحالف مشترك مع 
الحزب الديمقراطي المسيحي، من أجل أن يجعل حملته االنتخابية 
تدور حول االختيار ما بين الحرية والشمولية، أي ما بين حزبه 

واليساريين.

الفاتيكان،  باسم  المتحدث  قام   ،1947 سبتمبر  وفي  وأخيراً، 
أن  يمكن  ال  بأنه  بالتصريح  المتحدة،  الواليات  مع  التنسيق  بعد 
تظل عضواً في الحزب الشيوعي، وعضواً في الكنيسة في الوقت 
والمسيحية،  اإللحاد  بين  يختاروا  أن  اإليطاليين  على  وأن  نفسه، 
الشيوعية،  للجبهة  موجعة  ذلك ضربة  مّثل  فقد  الحال،  وبطبيعة 
عن  االنشقاق  الكاثوليكي  الدين  رجال  من  أقلية  حاولت  وحينما 
الشعبية"،  "الجبهة  دعمهم  عن  والتعبير  للكنيسة،  السياسي  الخط 
قامت الكنيسة بمنعهم من التعبير عن آرائهم عالنية بتحريض من 

واشنطن)23(. 

إجمالي  من   %10 حوالي  وتشكل  االقتصادية:  العمليات   -3
أبرز  وتتمثل  المركزية،  االستخبارات  لوكالة  التآمرية  العمليات 
األمثلة في اإلجراءات التي تبنتها الحكومة األمريكية ضد السلفادور 
بعض  تضمنت  حيث  به،  لإلطاحة  تمهيداً  تشيلي،  في  الليندي 
اإلجراءات االقتصادية، ومن ذلك العمل على تنظيم االحتجاجات 
الدولية، وهو  النحاس  واإلضرابات، باإلضافة إلى خفض أسعار 
وبالتالي  تشيلي،  تصدرها  كانت  التي  الرئيسية  الخام  المواد  من 

التأثير على األوضاع االقتصادية الداخلية سلباً)24(. 

على  األمثلة  من  العديد  وهناك  العسكرية)25(:  شبه  العمليات   -4
ذلك، ولعل أبرزها قيام إدارة نيكسون في عام 1972 بدعم التمرد 
الكردي في شمال العراق، وذلك رداً على توقيع العراق التفاقية 
الصداقة والتعاون مع االتحاد السوفييتي في أبريل 1972، رغبة 
مواجهة  في  واالقتصادية  العسكرية  قدراته  تطوير  في  بغداد  من 
الواليات  ألن  ونظراً  أمريكياً)26(،  المدعومتين  وإسرائيل  إيران 
تستطيع  تكن  فلم  الفيتنامية  الحرب  في  متورطة  كانت  المتحدة 
النظام  استنزاف  نيكسون  إدارة  فضلت  ولذلك  عسكرياً،  التدخل 
أهداف موسكو  األكراد، وإلحباط  من خالل دعم  داخلياً  العراقي 

الرامية إلى اتخاذ العراق كقاعدة لمد نفوذه في المنطقة)27(.

 ،)1988  –  1980( اإليرانية   – العراقية  الحرب  وخالل 
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عملت الواليات المتحدة على التقرب من العراق، ودعم العالقات 
ما  وهو  العراق،  على  االنتصار  من  إيران  تمنع  حتى  الثنائية، 
وبعض  االستخدام،  مزدوجة  بتكنولوجيا  العراق  إمداد  في  تمثل 
عام  منذ  قامت  ريجان  إدارة  أن  غير  االستخباراتية،  المعلومات 
من  البداية  في  مباشرة  غير  بصورة  كذلك،  إيران  بدعم   1985
في  الحرب  بداية  منذ  تدعم طهران  كانت  والتي  إسرائيل،  خالل 
مواجهة العراق، ثم بعد ذلك بصورة مباشرة، فقد قامت المخابرات 
المركزية األمريكية ببيع حوالي ألفي صاروخ مضاد للدبابات من 
طراز "تاو"، باإلضافة إلى صواريخ مضادة للطائرات من طراز 
الدبلوماسيون األمريكيون  فيه  الذي كان  الوقت  هاوك، وذلك في 
أمدت  كما  إيران،  إلى  األسلحة  بيع  بعدم  المختلفة  الدول  يقنعون 
استخباراتية  بمعلومات  إيران  األمريكية  المركزية  االستخبارات 

عسكرية لموازنة تلك التي أمدت العراق بها)28(.

وقد كانت واشنطن تسعى من وراء هذه العملية إلى حث إيران 
للضغط على حزب هللا لإلفراج عن الرهائن األمريكيين في لبنان، 

باإلضافة إلى محاولة الحد من تزايد النفوذ السوفييتي على إيران، 
باإلضافة إلى تعزيز جناح القادة المعتدلين داخل إيران والذين قد 

يتولون السلطة خلفاً للمرشد اإليراني آية هللا خوميني)29(. 

سلسلة  ذلك  ومن  الخصوم،  تصفية  اإلطار  هذا  في  ويدخل 
الفرنسية  االستخبارات  بها  قامت  التي  والتفجيرات  االغتياالت 
الخارجية ضد عدد من تجار السالح األلمان، والقوميين الجزائريين 
في ألمانيا الغربية، وذلك خالل حرب استقالل الجزائر )1954 – 
1962(، وقد تمت هذه العمليات بعد موافقة رئيس السلطة التنفيذية 
)رئيس الوزراء في الجمهورية الرابعة – رئيس الجمهورية في 

الجمهورية الخامسة()30(.

وفي الختام، يمكن القول ان العمليات التآمرية أو المؤامرات 
الدول، خاصة  إليها  تلجأ  التي  الدولية،  السياسة  ستظل من وقائع 
الحتدام  ونظراً  مصالحها.  عن  الدفاع  أجل  من  الكبرى،  القوى 
الدولية  التوترات  إلى  باإلضافة  اإلقليمية،  واألزمات  الصراعات 
الدول على هذه  اعتماد  يزداد  أن  يتوقع  فإنه  الكبرى،  القوى  بين 
اآللية، خاصة النخفاض تكلفتها مقارنة باألدوات التدخلية األخرى.
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