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 العام  لفهرسا
 التعريف ومقدمة املحرر  -

 الطبيعة العامة للمشكلة ، دور االستخبارات التحذيريةاألول: الفصل  -

o  استخبارات التحذيروظيفة : 

o  التحذير االسرتاتيجي مقابل التكتييك 

o  ما هو التحذير؟ 

o  النوايا مقابل القدرات 

 عها جمو  قوائم املؤرشات، مقدمة عن الطريقة التحليليةالثا�: الفصل  -

o محتوى وإعداد قوائم املؤرشات 

o  ملفات التحذير طويلة املدى 

o  أساسيات تحليل املؤرشات 

o  معرفتنا االعرتاف بعدم كفاية 

o افرتاض املفاجأة 

o  نطاق املعلومات ذات الصلة 

o  املوضوعية والواقعية 

o  مواصفات الطريقة التحليلية 

o  فهم كيف يفكر الخصم 

o  النظر يف الفرضيات املختلفة 

 طبيعة املؤرشات العسكرية ، اإلشارات والتحذير العسكريالثالث: الفصل  -

o األسباب األولية ألهمية املؤرشات العسكرية 

o كيف تذهب أمة إىل الحرب  :سياتفهم األسا 
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o  مواقف تحليل ترتيب املعركة 

o  اللوجستيات هي ملكة املعارك 

o  عوامل أخرى يف االستعدادات القتالية 

o حجم وتكرار االستعدادات 

 عوامل التحذير السياسيةالرابع: الفصل  -

o  غموض املؤرشات السياسية 

o  الدور الحاسم للعوامل السياسية لإلنذار 

o  السيايس أسايس للتحذيرالتصور 

o  اعتبارات يف التحذير السيايس 

o  الدبلوماسية العامة والدعاية والتضليل 

 تحذير من مجموع األدلة الخامس: الفصل  -

o  الوزن النسبي للعوامل السياسية والعسكرية 

o  إعادة بناء عملية صنع القرار لدى الخصم 

 املفاجأة والتوقيتالسادس: الفصل  -

o  الرئيسية يف التوقيت واملفاجأةالعوامل 

o التحذير ليس نذير شبح 

 مشكلة الخداعالسابع: الفصل  -

o  قلة الخداع وإه�له 

o مبادئ وتقنيات وفعالية الخداع 

o أنواع الخداع 

o لذي �كننا فعله حيال هذا؟ا ما 
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 األحكام والسياسةالثامن: الفصل  -

o  تتحدث باسم أنفسهم"حقائق ال" 

o ارات نفسهاقيمة األحكام لعملية االستخب 

o  للمسؤول السيايسقيمة األحكام 

o  ما الذي يحتاج كبار املستهلك� ويريدون معرفته؟ 

o  صانعو السياسات فرديون للغاية 

o  املخابرات يف دعم السياسة؟ 

o اإلبالغ عن الحقائق أو األحكام غ� السارة 

o  ؟ "اإلنذار املبكر"ما هي مدة 

o  تقييم االحت�الت 

o  حرجةاحت�الت منخفضة ومخاطر 

o العوامل األخرى التي تؤثر عىل احت�الت التحذير 

العوامل  /بعض االستنتاجات، تحس� التقيي�ت التحذيريةالتاسع:  الفصل  -

 املؤثرة عىل األحكام واإلبالغ 

o "مناخ الرأي" 

o  حداثة أزمة كربى أو فشل استخبارايت 

o  موقف رؤساء املخابرات وواضعي السياسات 

o اش الصحفي مدى املعرفة العامة أو النق 

o مبادئ التحذير العامة 

o ة االنشغال املفرط باالستخبارات الحالي 

o غلبة املفاهيم املسبقة عىل الحقائق 
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 التفصييل لفهرسا -
 

 التعريف ومقدمة املحرر  -

 الطبيعة العامة للمشكلة ، دور االستخبارات التحذيريةاألول: الفصل  -

o وظيفة استخبارات التحذير 

  املؤرشات 

o  االسرتاتيجي مقابل التكتييك التحذير 

o  ما هو التحذير؟ 

 معلومات التحذير ليست هي نفسها االستخبارات الحالية 

  الحقائق"التحذير ال ينبع من تجميع" 

 التحذير ال يتدفق من توافق األغلبية 

  يعتمد التحذير عىل جهد بحث شامل 

  التحذير هو تقييم لالحت�الت 

 ل التحذير ينتج عنه اقتناع ينتج عنه فع 

  توضيح للمبادئ السابقة 

o  النوايا مقابل القدرات 

 عها جمو  قوائم املؤرشات، مقدمة عن الطريقة التحليليةالثا�: الفصل  -

o محتوى وإعداد قوائم املؤرشات 

  استخدامات قوائم املؤرشات 

 تجميع املؤرشات 

  استخراج بيانات املؤرشات 

 لتسلسل الزمني للمؤرشات ، اتجميع النقاط البارزة 
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o  ملفات التحذير طويلة املدى 

o  أساسيات تحليل املؤرشات 

o  االعرتاف بعدم كفاية معرفتنا 

o افرتاض املفاجأة 

o  نطاق املعلومات ذات الصلة 

o  املوضوعية والواقعية 

  الحاجة إىل الوصول إىل استنتاجات فورية 

o  مواصفات الطريقة التحليلية 

  االستدالل واالستقراء واالستنباط 

  قبول البيانات الجديدة 

o  فهم كيف يفكر الخصم 

o  النظر يف الفرضيات املختلفة 

 طبيعة املؤرشات العسكرية ، اإلشارات والتحذير العسكريالثالث: الفصل  -

o األسباب األولية ألهمية املؤرشات العسكرية 

o كيف تذهب أمة إىل الحرب  :فهم األساسيات 

o  مواقف تحليل ترتيب املعركة 

  منهجية ترتيب املعركة 

  املؤرشات لرتتيب املعركة نهج 

  تحليل التعبئة 

 صوت للتحذير يف ترتيب املعركة  مطلوب 
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o  اللوجستيات هي ملكة املعارك 

  الدول ليست جاهزة للحرب من الناحية اللوجستية 

  عوامل التحذير الرئيسية يف االستعدادات اللوجستية للعمليات

 القتالية 

  أي خطة تعبئة االستعدادات اللوجستية هي جزء ال يتجزأ من 

  التأث� عىل الحياة املدنية واالقتصاد 

  التأث� عىل النقل 

    حركات ثقيلة لعنارص وإمدادات الخدمة الخلفية 

   السحب من املستودعات الحالية 

  املستحرضات الطبية 

   االستعدادات اللوجستية للبقاء عىل قيد الحياة 

   االستعدادات اللوجستية لعمليات محددة 

o االستعدادات القتالية  عوامل أخرى يف 

  انشغال القيادة العليا 

  التنبيهات والجاهزية القتالية 

  متارين مقابل انتشار قتايل 

  االستعدادات الهجومية مقابل االستعدادات الدفاعية 

 التعامل مع التطورات العسكرية غ� العادية 

o حجم وتكرار االستعدادات 

 عوامل التحذير السياسيةالرابع: الفصل  -

o  املؤرشات السياسية غموض 

o  الدور الحاسم للعوامل السياسية لإلنذار 
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o التصور السيايس أسايس للتحذير 

 استخدام القوة العسكرية لعكس االتجاهات يف تشيكوسلوفاكيا:   

  مشكلة يف اإلدراك 

  تصورات احت�لية الرصاع 

 األولويات والسلوك التقليدي 

  األهمية اإلسرتاتيجية لقضية معينة 

 إلدراك السيايس التأث�ات يف ا 

  الوقت مطلوب لتغي� املواقف الوطنية 

o  اعتبارات يف التحذير السيايس 

 الدبلوماسية والسياسة الخارجية 

o  الدبلوماسية العامة والدعاية والتضليل 

   الدعاية تعكس القلق 

  صحيحة"معظم الدعاية"   

  البيانات الرسمية املرصح بها مهمة بشكل غ� عادي 

  عادة ما يكون تحذير الدعاية غ� مبارش، وليس محدًدا  

 تحذير سيايس من خالل أطراف ثالثة 

 تقييم وجهات نظر القيادة  :العوامل الداخلية 

  انقالبات ومفاجآت سياسية أخرى 

 تحذير من مجموع األدلة الخامس: الفصل  -

o  النسبي للعوامل السياسية والعسكرية الوزن 

  عزل الحقائق واملؤرشات الحرجة 

  جميع املؤرشات ليست غامضة 
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  االستتاراملؤرشات السلبية ومشكالت 

 الطوارئ 

  بعض اإلرشادات لتقييم الدليل 

o  إعادة بناء عملية صنع القرار لدى الخصم 

  اإلجراءاتتتدفق اإلجراءات من القرارات، وليس القرارات من 

 بعض املبادئ التوجيهية األولية لتحليل القرار 

 عزل أو تقدير أوقات القرار 

 يتم اتخاذها   الحكم عىل أن القرارات الحاسمة 

   الطوارئ والقرارات الوسيطة والنهائية 

  تفاعل القرارات السياسية والعسكرية 

 املفاجأة والتوقيتالسادس: الفصل  -

o  التوقيت واملفاجأةالعوامل الرئيسية يف 

  أمثلة عىل توقيت التقييم 

 1940الهجوم األملا� عىل هولندا وبلجيكا وفرنسا، مايو  

 1945الهجوم السوفيتي عىل القوات اليابانية، أغسطس  

  1950هجوم كوريا الش�لية عىل كوريا الجنوبية، يونيو   

 1950نوفمرب -التدخل الصيني يف الحرب الكورية، أكتوبر   

  1967حرب األيام الستة العربية اإلرسائيلية، يونيو 

  1968أغسطس 21-20،تشيكوسلوفاكياغزو  

  ،1969الهج�ت الفيتنامية الش�لية يف الوس وجنوب فيتنام-

70 ،72-1971  

o التحذير ليس نذير شبح 
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 مشكلة الخداعالسابع: الفصل  -

o  قلة الخداع وإه�له 

o مبادئ وتقنيات وفعالية الخداع 

o أنواع الخداع 

   األمن 

   الخداع السيايس 

   الخداع العسكري 

   االرتباك والتضليل 

o لذي �كننا فعله حيال هذا؟ا ما 

 األحكام والسياسةالثامن: الفصل  -

o  تتحدث باسم أنفسهم"حقائق ال" 

o قيمة األحكام لعملية االستخبارات نفسها 

o  للمسؤول السيايسقيمة األحكام 

o  املستهلك� ويريدون معرفته؟ ما الذي يحتاج كبار 

o  صانعو السياسات فرديون للغاية 

  تختلف املتطلبات للمواقف الخاصة عن الروتينية 

  يحتاج صانعو السياسات إىل أدلة �كنهم الترصف بناًء عليها 

o  املخابرات يف دعم السياسة؟ 

o اإلبالغ عن الحقائق أو األحكام غ� السارة 

o  ؟ "اإلنذار املبكر"ما هي مدة 

  إج�ع أم هوامش؟ 
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 �التواصل عبارة عن طريق ذو اتجاه 

o  تقييم االحت�الت 

 كل�ت االحت�ل التقديري 

  معالجة املعلومات االحت�لية 

 تعقيدات تقيي�ت االحت�الت يف االستخبارات 

  مزايا التقيي�ت االحت�لية 

 املساوئ املحتملة للتقيي�ت االحت�لية 

  حل املشكلة 

 مربهنة بايز 

 فيإجراء دل 

o احت�الت منخفضة ومخاطر حرجة 

o العوامل األخرى التي تؤثر عىل احت�الت التحذير 

  خالصة 

العوامل  /بعض االستنتاجات، تحس� التقيي�ت التحذيريةالتاسع:  الفصل  -

 املؤثرة عىل األحكام واإلبالغ 

o "مناخ الرأي" 

o  حداثة أزمة كربى أو فشل استخبارايت 

o  وواضعي السياسات موقف رؤساء املخابرات 

o  مدى املعرفة العامة أو النقاش الصحفي 

o مبادئ التحذير العامة 

  معوقات التحذير األكرث شيوًعا 

  الفحص غ� الكايف لألدلة 
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 ابق و الفهم غ� الكايف لألدلة أو الس 

o ة االنشغال املفرط باالستخبارات الحالي 

o غلبة املفاهيم املسبقة عىل الحقائق 

  األحكام عدم التوصل لتصفية 

  سوء تقدير التوقيت 

  البحث عن تفس�ات أخرى :افتقاد الثقة 

  اإلحجام عن اإلنذار 

  الخوف من الخطأ 
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 تعريف:

 

تدعم كلية االستخبارات العسكرية املشرتكة وتشجع األبحاث حول قضايا 

االستخبارات التي تخترص الدروس وتحسن الدعم للمستهلك� عىل مستوى 

 .السياسات والعمالء 

 تحليل للتحذير االسرتاتيجي  :املفاجأةواستباق توقع ال

 2002ديسمرب 

التابع   االسرتاتيجية  االستخبارات  أبحاث  مركز  إصدارات  أحد  هو  الكتاب  هذا 

اآلراء املعرب عنها هي آراء الكاتب وال تعكس   .لكلية املخابرات العسكرية املشرتكة

الدفاع أو حكومة الواليات  بالرضورة السياسة الرسمية أو املوقف الرسمي لوزارة  

من    ة. املتحد إضافية  نسخ  عىل  الحصول  األمريكية  الحكومة  ملسؤويل  �كن 

�كن   .الكتاب مبارشة أو من خالل قنوات االتصال من وكالة استخبارات الدفاع 

للحكومة  لآل  التابع  الطباعة  مكتب  خالل  من  الكتاب  عىل  الحصول  خرين 

الوطنية    (www.gpo.gov)األمريكية   الفنية  املعلومات  خدمة  أو 

)www.ntis.gov(. 

  

http://www.gpo.gov/
http://www.ntis.gov/
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 مقدمة 

لتأكيده  االست�ع  جلسة  ل  ،يف  الحايل  املدير  املركزيةحدد  جورج    ،الستخبارات 

إنه تم تعيينه    ،تينيت  ليس للمراقبة والتعليق ولكن للتحذير  "وظيفته بالقول 

بقي عدد قليل من أعضاء مجتمع االستخبارات من ب�   ،لسوء الحظ. "والح�ية

التحذير هو مهارة    .فيلق تم تطوير الخرباء خالل الحرب الباردة لتقديم تحذير

يف حد ذاته تتطلب فهم مواقف وأنظمة الخصوم املحتمل� باإلضافة إىل قدراتهم  

 .وتاريخهم وثقافتهم وانحيازهم 

ن أن يتعرض فيها أمننا القومي ورفاهيتنا  يف عرص الحرب غ� املتكافئة التي �ك

الدول وكذلك  املعادية  الج�عات  قبل  من  خط�  عدم    ،لتهديد  الرضوري  من 

تختلف معلومات    ر.حديثها وإعادة تنشيط نظام اإلنذانسيان دروس املايض بل ت

التقديرات  وإعداد  الحالية  االستخباراتية  املعلومات  عن  كب�  بشكل  التحذير 

غ� الكامل ويتطلب بحثًا    االستخباراتفهو يقبل افرتاض املفاجأة و   .بعيدة املدى

لتحذير محدد الحالة  لبناء  التي   .شامالً  أو  األحداث  العالقات ب�  قد ال تكون 

وغالبًا ما تتكون اإلشارات األولية    ،تنطوي عىل الالعب� واضحة بسهولة يف البداية

إنه ليس مجرد تجميع  .  ود يشء ما من أدلة مجزأة أو تقارير متضاربة أو عدم وج

 .تصور أو اعتقاد ،غ� ملموس ،إنه تجريد .للحقائق

وفًقا   تصميمها  تم  قد  تكون  رمبا  التحذير  لتطوير  محددة  منهجية  أن  يف ح� 

الباردة  الحرب  النزاعات غ�    ،الحتياجات  تنطبق حتى عىل  املبادئ نفسها  فإن 

من  .املتكافئة واملنقحة  املحدثة  الطبعة  كتاب    هذه  هي  سابقة  رسية  نرشة 

أظهرت األحداث   .متهيدي ممتاز لكل من محليل االستخبارات وصناع السياسات

أن اإلنذار الدقيق ويف الوقت املناسب قد تم إصداره يف أغلب األحيان من خالل  

إنه ليس    ؛وجهة نظر األقلية التي تم لفت انتباه صانعي القرار إليها بطريقة ما
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 .بية نتاج إج�ع األغل

ولتنبيه   ،يف االندفاع لبناء آليات استخباراتية جديدة ملكافحة الهج�ت اإلرهابية

املنترشة عىل حد سواء والقوات  األمة واملخابرات ستخدم بشكل    ،الوطن  فإن 

  .وصل إليه  جيد من خالل مراجعة هذا الكتاب لفهم ما يشكل التحذير وكيف

ويجب    ، ال يوجد تحذير حتى يتم إرساله إىل صانع السياسة"  ،ك� يش� املؤلف

 ". أن يعرف أنه قد تم تحذيره

ئيسي� يجب عىل جميع املتخصص� يف مجال االستخبارات وصناع السياسة الر 

 . فهم املبادئ املوضحة يف هذا املنشور ذي الصلة للغاية

    James illiams   متقاعد/ .LTG 

 وكالة استخبارات الدفاع  ،املدير السابق 
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 مقدمة املحرر

بعد  م.كن أن تكون رسالته أكرث صلة اليو عاًما وال � 30كتب هذا الكتاب قبل  

كان الهدف الرئييس ألجهزة االستخبارات األمريكية هو   ،الحرب العاملية الثانية

هذا يعني الرتكيز عىل االتحاد السوفيايت    .فهم نوايا وقدرات التهديد الشيوعي

مل يكن من السهل الحصول عىل بيانات عن عدد وقدرات الدبابات أو   .وحلفائه

سهولة    عىل الرغم من  ،الطائرات أو السفن املوجودة يف قامئة جرد حلف وارسو

القادة   لنوايا  ثاقبة  نظرة  عىل  الحصول  من  أكرث  ما  حد  إىل  عليها  الحصول 

�كن أن ينتج عن جاسوس أو قمر صناعي مزود بكام�ا يف مكان    .الشيوعي�

الكاملة الصورة  عن  بعيًدا  ولكن  املعلومات  بعض  املرأة    .جيد  سينثيا   -كانت 

فهموا أهمية معالجة كل من    واحدة من أكرث املحلل� املطلع� الذين -جرابو  

سيطر الرجال عىل تحليل   .القدرات والنوايا كجزء أسايس من عملية االستخبارات

الثانية  االستخبارات العاملية  الحرب  وبعد  وأثناء  البيئة   .قبل  هذه  برزت    ،يف 

عملت سينثيا جرابو كمحللة استخباراتية للحكومة األمريكية من   .السيدة جرابو

ع   1942عام بشهادات    1980ام  إىل  شيكاغو  جامعة  من  تخرجها  بعد 

العليا  والدراسات  بعد    ،البكالوريوس  الجيش  استخبارات  قبل  تجنيدها من  تم 

أنها خدمت يف مناصب مختلفة    .فرتة وجيزة من ب�ل هاربور الرغم من  عىل 

طوال الفرتة املتبقية من حياتها   1949إال أنها تخصصت منذ عام    ،خالل الحرب 

االسرتاتيجي  اإلنذار  الوكاالت    .املهنية يف  ب�  فريق عمل مشرتك  تعيينها يف  تم 

الوطنية  املؤرشات  املراقبة    ،يسمى مركز  وعملت كباحثة وكاتبة كب�ة يف لجنة 

طاقم    ،وللمنظمة التي خلفتها  ،)1975إىل   1950(األمريكية طوال فرتة وجودها  

االسرتاتيجي الوقت  .التحذير  هذا  إىل أد  ،وخالل  الحاجة  غرابو  السيدة  ركت 

 .التقاط الذاكرة املؤسسية املرتبطة باإلنذار االسرتاتيجي
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الوقت ذلك  مجتمع    ،يف  يف  الخربة  من  عقود  ثالثة  بالفعل  لديها  كانت 

وإخفاقات    ،االستخبارات املتصورة  األمريكية  االستخبارات  شاهدت  أن  بعد 

وكوبا واملجر  وتشيكوسلوفاكيا  كوريا  عام   .التحذير يف  نرشت    ،1972يف صيف 

تالها    ،وكالة استخبارات الدفاع كتيبها الخاص باملخابرات التحذيرية كوثيقة رسية

وقد    1974واألخ� يف عام   1972أحده� يف خريف عام    ،مجلدين رسي� إضافي�

تم اختصار هذه الكتب التي رفعت عنها الرسية مؤخرًا من النسخة األصلية ثالثة  

هذا   يف  بفخر    .املجلد مجلدات  املشرتكة  العسكرية  االستخبارات  كلية  تقدم 

السرتاتيجية   الرسمي  جرابو  السيدة  تفس�  وللجمهور  االستخبارات  ملجتمع 

 .تحليلية مناسبة للتحذير القائم عىل االستخبارات 

وسام الخدمة املدنية االستثنايئ لوكالة االستخبارات    :تشمل جوائز السيدة جرابو

ملساهمتها    ،الدفاعية  املركزية  االستخبارات  وكالة  من  كينت  ش�مان  وجائزة 

  ،منذ تقاعدها  .ووسام اإلنجاز االستخباري الوطني  ،البارزة يف أدب االستخبارات 

من  العديد  وألّفت  السابق�  املخابرات  ضباط  رابطة  إدارة  مجلس  يف  عملت 

وسوعة العسكرية وامل  ، املقاالت للمجلة الدولية لالستخبارات ومكافحة التجسس

 .ودراسات االستخبارات املركزية لوكالة االستخبارات املركزية ،والدفاعية الدولية

وجامعي  محلل�  عىل  البقاء  عىل  األمريكية  االستخبارات  نظام  قابلية  تعتمد 

ويجب أن يكونوا جميًعا مستعدين يف تقيي�تهم وعملهم    ،وإنساني� وتقني�

يعزز   .ع مستهليك املعلومات االستخبارية املناسب�اإلبداعي ملشاركة املخاطر م

القادة وصانعو السياسات أيًضا قابلية نظام االستخبارات لالستمرار إذا سمحوا  

 .لكنهم مل يواصلوا عملهم ،للمحلل� بالفشل

جرابو السيدة  تش�  مع    ،ك�  التعامل  تجنب  االستخبارات  مجتمع  عىل  يجب 

 "العمل"إن    .نتج ثانوي إلنتاج استخبارات آخروظيفة التحذير عىل أنها مجرد م
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والعسكري  السيايس  سياقها  يف  األحداث  توقع  يعني  تحذيرية  مشكلة  عىل 

إذا كانت الهج�ت عىل مركز التجارة   .واالقتصادي والدبلومايس والثقايف الكامل

ألنه   مفاجأة  والبنتاغون  يف "العاملي  قبل  من  القبيل  هذا  من  يشء  يحدث  مل 

ديسمرب    ،"املتحدة  الواليات أحداث  حًقا  تعكس  األحداث    ،اآلن  1941فإن 

�كن أن   .الواليات املتحدة نفسها معرضة بشدة تم إجراء تحليل املؤرشات عليه 

ك� يتم    ،تساعد التجربة التاريخية للواليات املتحدة يف تفس� مؤرشات الرصاع

الرسائل التي قد ننقلها  عىل جعلنا أكرث وعياً ب   ،تسليط الضوء عليها يف هذا العمل

الدولية  البيئة  يف  املحتمل�  الخصوم  املفاجأة   ،إىل  عنرص  عىل  الحفاظ  وبالتايل 

عديدة  .ألنفسنا نواحٍ  من  مختلفاً  عاملاً  والعرشون  الحادي  القرن  لكن    ،يجلب 

 .مبادئ تحليل التحذير االسرتاتيجي تظل ك� هي 

 
 

 ، عضو هيئة تدريس ،جان جولدمان

مدير دورة التحذير االسرتاتيجي وإدارة التهديدات  

كلية االستخبارات العسكرية املشرتكة واشنطن 

العاصمة 
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 املقدمة 

كانت مجموعة من عدة وكاالت استخبارات تناقش    ،قبل بضع سنوات

االسرتاتيجي والتحذير  املؤرشات  تحليل  أن    .مسألة  الحضور  أحد  ذكر 

صحيح   بشكل  توقعوا  املؤرشات  منهجية  استخدموا  الذين  املحلل� 

عام يف  الجنوبية  كوريا  عىل  الش�لية  كوريا  والتدخل    1950هجوم 

لكن   ،نعم"  ،األع�ل االستخبارية  قال الوافد الجديد نسبيًا عىل  ،الصيني

 ". ألن ال أحد يصدقك ،عمل جيد ،مل يكن بإمكانك فعل يشء

هذا القليل من الفكاهة غ� املتعمدة يصف بشكل مناسب الكث� ب

 ملاذا  ، االستخبارات التحذيريةمن مشكلة 

أحد - املؤرشات  ال  بطريقة  سجلها   ،يؤمن  من  الرغم  عىل 

هددت   التي  وغ�ها  األزمات  هذه  يف  الواضح  الجيد 

 مصالحنا األمنية؟ 

هل �كن أن يكون اإلحجام عن االعتقاد ناجً� جزئيًا عن   -

يف   الخربة  نقص  أو  املؤرشات  تحليل  طبيعة  فهم  عدم 

 ؟ "الحقيقية"مشاكل التحذير 

السبعينيات من القرن املايض  متت كتابة هذا العمل يف األصل يف أوائل  

والستخدامه    ،ككتاب مدريس رسي ملحليل االستخبارات واملرشف� عليهم

قد كان نتاج حوايل خمسة وعرشين عاًما من ل. االستخباراتيف دورات 

  .من وجهة نظر تحليلية  االستخبارات التحذيريةالخربة مع املؤرشات و 

أعلم ما  ورمب  ،وبقدر  األول  الجهد  يبذله  كان هذا هو  الذي  الوحيد  ا 

محلل استخبارات لتجميع مجموعة من الخربات حول مشكلة التحذير 

يف  املشارك�  من  وغ�هم  املحلل�  ملساعدة  اإلرشادات  بعض  ووضع 
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التحذير النص مأخوذة بشكل كب� من   .عملية  األمثلة املستخدمة يف 

 .الحرب العاملية الثانية والحرب الباردة

قلي تزيد  فرتة  املايضخالل  العقد  عن  كب�ة    ،الً  تطورات  غ�ت 

كب� بشكل  التحذير  مشكلة  طبيعة  انهيار   .ودراماتيكية  كان  األول 

الرشقية أوروبا  ودول  السوفيتي  االتحاد  يف  املناطق    ،الشيوعية  وهي 

التي كانت محور الرتكيز األسايس لتحليل التجميع واملؤرشات ألكرث من  

 11الذي ظهر بشكل كب� يف   -والثا� هو ظهور اإلرهاب    .أربع� عاًما

 .إن مل يكن التهديد الرئييس ألمننا  ،باعتباره تهديًدا رئيسيًا  2001-سبتمرب

من الواضح أن هذه التطورات العظيمة قد غ�ت بشكل كب� أهداف 

 .التجميع وتركيز التحليل يف مجتمع االستخبارات

ال التاريخ قد يستنتج مراقب عريض أن هذه  تغي�ات ستجعل دروس 

لكن النظرة األكرث إدراكًا  .وخاصة دروس الحرب الباردة ،غ� ذات صلة 

تتغ�  مل  األخطاء  وطبيعة  للتحذير  التحليلية  املشكالت  بأن  ستسمح 

 :وهكذا نستمر يف رؤية نفس أنواع املشاكل .كث�ًا

 ذاتالتهديدات   تلك سي� ال ،الناشئة  التهديدات إدراك كفاية عدم -

 .املحتمل الكب� الخطر ها قد ترشد إىلولكن املنخفضة االحت�لية

يصبح نتيجة  - الكفاية   هذه مثل  ضد كاف غ� تحصيلال لعدم 

 .التهديدات

 .والوكاالت واملحلل� الجمع جهات ب� االتصال أو غياب انهيار  -

 .األقلية بآراء االهت�م عدم  -

 .للخداع التعرض  -
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االستخبارات  آمل أن تساهم مناقشة األمثلة الحقيقية يف فهم    ،وبالتايل 

 .داخل وخارج مجتمع االستخبارات ،التحذيرية

وتوزيع  لطباعة  الدفاع  استخبارات  لوكالة  شكري  عن  أعرب  أن  أود 

العمل  هذا  من  بكث�  واألطول  األصلية  املخابرات   ؛النسخة  كلية  إىل 

ال النسخة  لرعايتها هذه  املشرتكة  الرسيةالعسكرية  وقبل    ؛قص�ة غ� 

أستاذ التحذير االسرتاتيجي وإدارة التهديدات   ،ان جولدمانجكل يشء  

املشرتكة"  يف العسكرية  املخابرات   Joint Military(  "كلية 

Intelligence College  (JMIC ،  مل لدعمه الح�يس وساعات من الع

شهد مل يكن هذا العمل لي  ،لوال جهوده  .التطوعي يف إعداد هذا النص

 .النور

2002سينثيا إم جرابو يناير 
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 وظيفة استخبارات التحذير

أو ك� يطلق عليها أحيانًا    ،االسرتاتيجي استخبارات التحذير عىل املستوى  

املؤرشات" العاملية    ، "استخبارات  الحرب  بعد  ما  تطور  كب�  حد  إىل  هي 

عندما    ،كانت نتاج األيام األوىل للحرب الباردة  ،وبشكل أكرث تحديًدا  .الثانية 

بدأنا ندرك أن االتحاد السوفيتي والدول الشيوعية األخرى قد رشعت يف  

مل معادية  و�كن  دورات  الحر  العامل  وأمن  إجراءات  صالح  إىل  تؤدي  أن 

 .مفتوح مفاجئة أو عدوان 

الثانية  العاملية  الحرب  العدو يف  اليابا� عىل   ،أدت ترصفات  الهجوم  مثل 

عام   يف  هاربور  أو   ،1941ب�ل  التقليدية  املفاهيم  من  العديد  تبديد  إىل 

لقد أصبح الخوف من قيام أعداء أمريكا    .التاريخية لكيفية بدء الحروب 

وبدون إعالن مسبق للحرب     -مرة أخرى بعمل عسكري مدمر ومفاجئ  

 .حقيقيًا للغاية - أو تحذير تقليدي آخر 

الحروب ليست   العسكرية املفاجئة والرشوع غ� املعلن يف  العمليات  إن 

  ، فعالسجل التاريخ العديد من مثل هذه األ   .بالطبع ظاهرة حديثة حرصاً 

طروادة  مدينة  إىل  الخشبي  الحصان  إدخال  إىل  األقل  عىل  يعود  حيث 

 .القد�ة

كرست أجهزة االستخبارات العسكرية لجميع القوى الكربى خالل الحرب  

العاملية الثانية الكث� من وقتها لجمع وتحليل املعلومات املتعلقة بالخطط  

ال تم    .عدو يف املستقبلالعسكرية ونوايا أعدائها يف محاولة لتوقع أع�ل 

التعرف عىل العديد من املشكالت والتقنيات املرتبطة بتحليل التحذير أو 

الثانية العاملية  الحرب  خالل  وم�رستها  الحرب    .املؤرشات  تاريخ  يسجل 

باإلضافة إىل   العدو  الرائعة يف توقع أع�ل  النجاحات االستخباراتية  بعض 
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 .ل هاربوراإلخفاقات الواضحة مثل الهجوم عىل ب� 

بوليفيا يف  لبنان  ،انقالب  يف  أهلية  حرب  أو   ،اندالع  دبلومايس  اختطاف 

إيران يف  السفارة  يف   ،موظفي  أمريكية  منشآت  عىل  إرهابية  هج�ت 

باكستان والهند  ،غواتي�ال اغتيال رئيس دولة يف أي مك  ،رصاع ب�  ان،  أو 

 . جميع هذه التطورات العسكرية والسياسية األخرى

مفهوًما    :املحررملحوظة   ليس  االسرتاتيجي  التحذير  أن  من  الرغم  عىل 

  ،لالستخبارات إال أنه مل يُعرتف به إال مؤخرًا عىل أنه وظيفة مميزة    ،جديًدا

  .بدالً من كونه نوًعا محدًدا من املنتجات االستخبارية  ،يف الحرب والسالم

التحذير معلومات  يف تتميز  أحيانًا  عنها  التعب�  من  الرغم  إنتاج  عىل   

أسايساستخبا  حتى  أو  تقديري  أو  حايل  البيانات  رات  بقاعدة              متعلق 

وتتمثل مهمتها يف توقع ما �كن للكيانات املعادية    .)بالغرض أو الوظيفة(

الجمع والتحليل   ،أن تفعله الذي يسمح به  ما إذا كانت    ،بالقدر  وخاصة 

سلبية إجراءات  اتخاذ  يف  للرشوع  عام  .تستعد  مستهلك   ،بشكل  يعترب 

عادة ما تتمحور    .التحذير االسرتاتيجي صانع سياسة عىل املستوى الوطني

ائد وضابط مخابرات  ، ق عىل املستوى العمليايت حول شخص�مهمة التحذير  

 .هو املستهلك: يف امليدانوالعسكري  "املقاتل"  ، عىل املستوى التكتييك  ؛كب�

وظيفة   وهي  املتحدة  للواليات  اسرتاتيجي  قلق  مصدر  اإلشارات  تعترب 

لتوقع مثل هذه التطورات وتنبيه صانع السياسة    ، قدر اإلمكان  ، استخباراتية

هو مسؤولية غ� محدودة  "التحذير"�كن القول بأن    ،وبهذا املعنى  .إليها

االستخبارات وأنه ينطوي عىل احت�ل أي تطور يف أي مكان تقريبًا لنظام  

العامل الحالية    ."يف  االستخبارات  من   تتعاملعملية  النوع  هذا  مع  يوميا 

تهتم املراكز التشغيلية ومراكز   ،عىل الصعيدين الوطني والخارجي  .املشاكل
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 .اإلنذار ومكاتب املراقبة باملشاكل واألزمات املحتملة من هذا النوع

تحذيرية"طلح  مص العاملية    "استخبارات  الحرب  منذ  استخدامه  تم  ك� 

  :يقترص عموًما عىل ،وك� سيتم استخدامه يف هذا الكتاب  ،الثانية 

أو  - أ املتحدة  الواليات  املعادية ضد  الدول  قبل  املبارش من  العمل 

 .  قواتها املسلحة النظامية أو غ� النظاميةذلك مبا يف  ،حلفائها

األخرى - ب النزاعات  ، التطورات  سي�  املصالح   ،ال  عىل  تؤثر  التي 

د تنخرط فيها هذه  األمنية للواليات املتحدة التي تشارك فيها أو ق

 .الدول املعادية

الواليات  -ج مع  متحالفة  غ�  أخرى  دول  ب�  كب�  عسكري  عمل 

 . املتحدة

 .التهديد بعمل إرهايب - د

أو توجيهات مطلقة مسبًقا    من الواضح أنه ال �كن وضع مبادئ توجيهية

يصبح أي موقف أو منطقة معينة بشكل    ،أو يف ظل أي ظروف  ، بشأن متى

 .صحيح موضوًعا لتحليل التحذير أو األحكام

التي تهدد بشكل خط�  بعض األحداث تحذر بشكل واضح من املشاكل 

مثل التدخل الصيني يف كوريا أو أزمة    ،القوات األمريكية أو املصالح األمنية 

 .الصواريخ الكوبية

األخرى  املبارشة    ،املواقف  التهديدات  مثل هذه  تنطوي عىل  ال  أنها  رغم 

املتحدة  للواليات  بالنسبة  أنها    ،للمواجهة  من  إال  مخاطر جسيمة  تشكل 

مثل سلسلة من الرصاعات واألزمات يف   ،التصعيد أو مشاركة قوى أخرى

 .طالرشق األوس

عديدة املشاكل    ،لسنوات  من  تعتربان  آسيا  رشق  وجنوب  برل�  كانت 
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مثل مضيق    ،يف ح� أن البعض اآلخر  .وشبه املزمنة  ، التحذيرية طويلة األمد

 .أصبح يف بعض األحيان موضوعات حاسمة لالستخبارات التحذيرية  ،تايوان

ذلك ال  ،ومع  أم  فوري  تهديد  أو  أزمة  هناك  كانت  وظيفة    ، سواء  فإن 

أو   ،وتقديم تقرير دوري هي أيًضا الفحص املستمر  االستخبارات التحذيرية

األمر لزم  إذا  أو مجموعة  حول    يومي  دولة  أن  إىل  تش�  تطورات قد  أي 

 .أو �كن أن تكون كذلك ،معادية تستعد

األمنية   املصالح  أن تعرض  التي �كن  الجديدة  اإلجراءات  لبعض  التحض� 

 .راألمريكية للخط

الخطط   أو  األحداث  عن  التقارير  أو  اإلجراءات  أو  التطورات  فحص 

العسكرية أو السياسية أو االقتصادية من قبل أعدائنا يف جميع أنحاء العامل  

أو   السياسة  يف  املحتملة  التغي�ات  عىل  دليًال  توفر  أن  �كن  والتي 

املستقبل يف  العدائية  األع�ل  لبعض  حك�ً    هذاف   .االستعدادات   يصدر 

بأن هناك أو ال يوجد تهديد بعمل عسكري   إيجابياً أو سلبياً أو مرشوطاً  

والتي يجب   ، أو تغي� وشيك يف طبيعة األع�ل العسكرية الجارية  ،جديد

 .منها القرارتحذير صانع 

خدم كالً من وظيفة روتينية مستمرة  ت  االستخبارات التحذيريةفإن    ،وبالتايل 

 .نائيةووظيفة أزمة استث

قد يقول التقرير الروتيني اليومي أو األسبوعي القليل وقد يكون حكمه  

فهو مبثابة نوع من التأم� عىل أن جميع املؤرشات    ،ومع ذلك   .النهايئ سلبيًا 

وأنه مل يتم التغايض   ،أو املؤرشات املحتملة يتم فحصها ومناقشتها وتقييمها

  خدم ي  ،األزمات أو األزمات املحتملة  يف وقت  .عن املؤرشات املحتملة الهامة 

 ،توف� تحذيرل وجد من أجلها حًقا  الوظيفة التي    أو يجب أن يخدمالتقرير  
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 .لقيام بهلملا قد يستعد الخصم  ،والرصاحة  بأكرب قدر ممكن من الوضوح

 

 املؤرشات  

القاموسية   التعاريف  اليق�ب ":تش�"كلمة  تفرس  �كن أن   ؛يشء أقل من 

أساًسا    "املؤرش"يكون   أو  لالستدالل  أساًسا  أو  اقرتاًحا  أو  عرًضا  أو  عالمة 

 .لالعتقاد

هو اعرتاف   االستخبارات التحذيريةفإن اختيار هذا املصطلح يف    ،وبالتايل 

املؤكد وأن يستند إىل   أقل من  أن يكون  املرجح  التحذير من  بأن  واقعي 

 .د أو يصعب تفس�همعلومات غ� كاملة أو تقييم غ� مؤك

تقريبًا املؤرش تطوًرا من أي نوع  أن يكون  التحديد  .�كن  قد    ،عىل وجه 

 : كوني

 . حقيقة مؤكدة -

   .حقيقة محتملة -

   .غياب يشء ما  -

  .جزء من املعلومات -

   .مالحظة -

   .صورة -

   .بث دعايئ -

   .مذكرة دبلوماسية -

   .استدعاء جنود االحتياط -

   .نرش القوات -
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   .تنبيه عسكري  -

 .تقرير وكيل أو أي يشء آخر -

 

  ، أو يبدو أنه يوفر بعض البص�ة  ، الرشط الوحيد هو أنه يوفر بعض البص�ة

 . حول مسار العمل املحتمل للعدو

 :�كن أن يكون املؤرش

   .موجبًا  -

   .سلبيًا -

   .غامًضا -

 .غ� مؤكد -

 :عادًة ما يتم نقل عدم اليق� بشأن معنى التطور املؤكد بعبارات مثل

 . مؤرش محتمل إنه  -

 . قد يش� -

 . يقرتحقد  -

 . قد يكون -

الطريقة أيًضا بهذه  اليق� بشأن صحة املعلومات نفسها  أو بشكل   ،عدم 

 . اإذا كان هذا صحيحً  أكرث دقة

يتخذها   قد  أو  الخصم  عىل  يجب  نظرية  أو  معروفة  خطوة  هو  املؤرش 

العدائية أنه قد يحدث   .استعداًدا لألع�ل  نتوقع  فإننا    ،إنه يشء  وبالتايل 

باسم  تُعرف  والتي  مراقبتها  يجب  التي  األشياء  قامئة  يف  ندرجه  ما  عادًة 

 . "قامئة املؤرشات"
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يعد    .تشكل املعلومات التي تفيد بأن أي خطوة يتم تنفيذها بالفعل مؤرشاً 

وقد   ،أمرًا مفيًدا  ،أو ب� النظرية والتطور الحايل  ،التمييز ب� التوقع والواقع

التحذيرية ض�ن الحفاظ عىل   املهمة والوظيفةاملوجودون يف    حاول أولئك

يفشل العديد من غ� املتخصص� يف إجراء  وقد    هذا التمييز ب� املؤرشات

 .هذا التمييز الدقيق 

 

 التحذير االسرتاتيجي مقابل التكتييك 

الحظ اسرتاتيجي  ،لسوء  تحذير  ملصطلح  مقبول  واحد  تعريف  يوجد    .ال 

يُنظر إىل التحذير   ،االستخبارات التحذيريةبالنسبة ألولئك العامل� يف مجال  

التحذير املبكر "أو مرادفًا لـ    ،االسرتاتيجي عموًما عىل أنه طويل املدى نسبيًا

  .الذي يفرتض أن يقدمه نظام اإلنذار "املمكن

�كن إصدارها قبل أسابيع أو ة  سرتاتيجياال   أو التحذيرات  تحذيرال  ،وبالتايل 

أو إذا أعلن الخصم   ،إذا كان هناك انتشار واسع النطاق للقوات  ،حتى أشهر

القوة استخدام  السيايس مبسار عمل ما يستلزم  الحكم    .التزامه  ىل عهذا 

عالقة له بقرب    الاحت�ل القيام بعمل عسكري يف وقت ما يف املستقبل  

ولكنه    ،قد يكون الحكم ممكنًا فقط عندما يكون عمل العدو وشيًكا  .العمل

  ، أسهل بكث�  تكتييك التحذير  ال  .قد يكون ممكنًا أيًضا قبل ذلك بوقت طويل

التحذير التكتييك املُعرَّف    .ليل يف املعنىضعىل الرغم من وجود بعض الت 

) عىل األقل ليس عىل املستوى الوطني(بدقة ليس من وظائف االستخبارات  

عميل قلق  مصدر  الخط   .ولكنه  عىل  للقائد  متاًحا  سيكون  تحذير  إنه 

م� يش�   ،أو من خالل نظام الرادار أو أجهزة االستشعار األخرى  ،األمامي

 .الفعل نحو الهدفإىل أن القوات املهاجمة كانت تتحرك ب
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العملية التحذير االسرتاتيجي    ،يف امل�رسة  الفاصل ب�  قد ال يكون الخط 

للغاية  دقيًقا  أجهزة   .والتكتييك  أن  املراقب�  من  العديد  يعترب  قد 

هجوم  االستخبارات قد أصدرت تحذيرات تكتيكية إذا كانت ستصدر حكً� ب

ام السابقة التي تش� ال سي� إذا كان ذلك بعد سلسلة من األحك  ،وشيك

 .إىل احت�ل وقوع هجوم

   :كيف يصنف التحذير؟ عىل سبيل املثال

 ؟تكتيكيًا 1968عام يف فيتنام التحذير من هجوم تيت  هل كان -

 20هل كان التحذير الذي صدر يف وقت مبكر من بعد ظهر يوم   -

لتشيكوسلوفاكيا  1968آب   /أغسطس   السوفيتي  الغزو  من 

 اسرتاتيجيًا أم تكتيكيًا؟ 

 

 

 ما هو التحذير؟

 التحذير ليس سلعة 

 نتاج إنه  .اعتقاد ،تصور ، استنتاج ،نظرية ، تجريد ،ملموس غ� التحذير"

 فوات بعد إال  دحضها أو صحتها تأكيد �كن ال فرضية وهو ،املنطق

 .  األوان"

 

:  صانع القرارأو    ، أو املجتمع االستخبارايت  ،التحذير بالنسبة للمحللال يعترب  

 . شيئاً متلكه أو ال متلكهأو األمة 

هل  "  ،يتم التعب� عن هذا املفهوم الخاطئ املتكرر يف أسئلة عرضية مثل

ظهر هذا املفهوم    ،تشيكوسلوفاكيا"غزو  عن    لدينا تحذير من السوفييت
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الرسم الوثائق  أيًضا يف  رفيعة  الخاطئ  مثل  يف    ،املستوىية  ال  "ترصيحات 

أو   بالتأكيد  املتحدة ستحصل  الواليات  أن  االستنتاج  تحذير    عىل  ، ال�كن 

 . "ياسرتاتيج

  .التحذير ليس حقيقة أو مادة ملموسة أو يقينًا أو فرضية قابلة للدحض

إنه ليس شيئًا ينبغي توقع أن ينتجه أفضل نظام تجميع كامل أو يشء �كن  

 ."لدينا اآلن ها هو" ،عبارةلقرار مع اتسليمه إىل صانع 

ملموس غ�  نتاج    .اعتقاد  ،تصور  ،استنتاج  ،نظرية  ، تجريد  ،التحذير  إنه 

  .فرضية ال �كن تأكيد صحتها أو دحضها إال بعد فوات األوانهو    ،املنطق

األخرى األفكار  املعقدة  ،مثل  أو  الجديدة  األفكار  إدراكها    ،وخاصة  سيتم 

فرد كل  قبل  من  اليق�  أو  الفهم  من  متفاوتة  عىل    ،بدرجات  اعت�ًدا 

 :مجموعة من العوامل املتغ�ة تشمل

   .الحقائق الكامنة وراء الفرضية معرفة  -

أو   - لالست�ع  هو االستعداد  ملا  املسبقة  التصورات  لفهم  محاولة 

   .مسار العمل املحتمل من قبل الخصم

 . وعقيدتها العسكرية والسياسية دولةإدراك أهداف تلك ال -

 . معرفة التاريخ أو السابقة -

 . املوضوعية -

 . الخيال  -

 . االستعداد للمخاطرة  -

 . القيود الزمنية -

 .ثقة يف الشخص الذي يقدم اإلحاطة ال -
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 .قد تؤثر هذه العوامل وغ�ها عىل تقبل الرسالة أو الفكرة

والعدد الهائل من الحقائق   ،عندما يكون حجم األدلة  ،بالطبع  ،هناك أوقات

التي تش� إىل احت�لية نشوب حرب ساحقة للغاية ومعرتف بها عىل نطاق  

  ه.ن االستنتاج يكاد يكون ال مفر منواسع لدرجة أ 

وخاصة    ، هذا هو الوضع الذي كان سائداً قبل اندالع الحرب العاملية الثانية

إذا كان قد    ،عندما كان الرجل يف الشارع  ،رشةيف األسبوع الذي سبقها مبا

عىل األرجح مؤهال للحكم عىل أن الحرب كانت وشيكة مثل    ،قرأ الصحف 

باملعنى االسرتاتيجي إن مل يكن  ،الجميع ،يف مثل هذه الحالة .رؤساء الدول

 ". لديه تحذير" ،التكتييك 

الواضح أنه مل ينذر أحد تقريبًا وال سي�  ،من ناحية أخرى األشخاص   من 

عىل الرغم من زيادة    ،بالهجوم اليابا� عىل ب�ل هاربور الذين يهمهم األمر 

  ، القوة العسكرية اليابانية وتصمي�ت طوكيو العدوانية يف املحيط الهادئ

 .تقريبًا مثل تصمي�ت هتلر يف أوروبا

نادًرا ما    ،يف سلسلة من النزاعات واألزمات األقل منذ الحرب العاملية الثانية 

التحذير واضًحا ك� كان يف أغسطس   وبالتايل فإن االحت�الت    1939كان 

 .هي أن التحذير سيظل غامًضا يف السنوات القادمة

 

 معلومات التحذير ليست هي نفسها االستخبارات الحالية 

ال شك أن هذا الرأي سيفاجئ الكث� من األشخاص الذين بدأوا ينظرون إىل 

عىل   الحايل التحذير  للتحليل  خادم  أو  طبيعي  ثانوي  منتج  هو    .أنه  من 

الوشيكة   العدائية  األع�ل  مؤرشات  عن  للكشف  أفضل  بشكل  املؤهل 

تتمثل  الذين  والسياسي�  العسكري�  املحلل�  من  عنها  واإلبالغ  املحتملة 
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مهمتهم يف متابعة كل تطور جديد وحدث رسيع االنهيار؟ أليست أحدث  

 ؟"التحذير"املعلومات هي األكرث حاجة إىل 

من الرضوري أن يتلقى املحلل ويتتبع املعلومات ".  ال"و    "نعم"اإلجابة هي  

ال يستطيع    .يف الوقت املناسب والتي قد تكون مؤًرشا عىل األع�ل العدائية

س الذين  أن املحللون  للتحذير  الالزمة  االستخباراتية  املعلومات  يقدمون 

يتخلفوا عن سيل املعلومات الواردة خشية أن يفوتوا بعض العنارص املهمة  

 .للغاية

اإلمكان قدر  حديثة  ومعالجتها  املعلومات  جمع  عملية  تكون  أن    .يجب 

املعلومات   تلقي  يف  القص�  التأخ�  فيها حتى  ساهم  كانت هناك حاالت 

 .تخالص استنتاجات صحيحةعدم اسب

فإن أفضل تحليل تحذيري ال يتدفق حتً� أو حتى يف العادة من    ،ومع ذلك

 .املراجعة األكرث منهجية ودقة للمعلومات الحالية

لجميع   ومستمرة  مفصلة  مراجعة  نتاج  هو  تحذيري  تحليل  أفضل  إن 

وفهم    ،تعود ألسابيع وشهور قد تكون ذات صلة بالوضع الحايل   ،املعلومات

 .أسايس قوي ألهداف العدو املحتمل وعقائده وم�رساته وتنظيمه

هي األكرث    ،مه� كانت رضورية لفحصها  ،غالبًا ما ال تكون أحدث املعلومات

فقد يكون فقط ألنه    ، أو إذا كان األمر كذلك  .فائدة أو صلة بتقييم التحذير

أو    ،ن أن يكون مرتبطًا بجزء من املعلومات التي تم تلقيها قبل أسابيع �ك

املادة � مؤكد حتى اآلن ولكنه حيوي من  ألنه قد يعمل عىل تأكيد جزء غ

الت النادرة    .املحلل منذ شهور  اي يحتفظ بهاالستخبارية  الحاالت  فقط يف 

فجأة   األحداث  فيها  تندلع  عام  (التي  املجرية  الثورة  �كن )   1956مثل 

 .اعتبار املؤرشات أو التحليالت التحذيرية مرادفة إىل حد ما للتحليل الحايل 
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لها جذور عميقة يف املايض األزمات  ندركه عادة    ،معظم  أبعد بكث� م� 

 .حتى بعد اندالعها 

  �كن تتبع االستعداد للحرب أو الحرب املحتملة يف كث� من األحيان إىل 

املعلومات بقطع  الو   ،الوراء لعدة أشهر مبجرد أن يتضح وجود تهديد حقيقي

فيها مشكوك  بدت  استالمها    ،التي  عند  سخيفة  حتى  أو  بها  موثوق  غ� 

الحايل  بالوضع  كب�ة  صلة  فجأة  لها  قد   ،سيكون  املحلل  يكون  أن  برشط 

فإن املعلومات التي    ،عالوة عىل ذلك  .الئم النمط الحايل تحفظها و�كن أن  

 إال أنها  ،تلقيها نادًرا ما تكون معلومات استخباراتية حالية  عىل  مىض شهور

 .قد تكون ذات قيمة هائلة 

ولكنك   شهور  منذ  حدث  ألنه  صالح  غ�  أو  الفائدة  عديم  ليس  املؤرش 

قد يساعد يف إثبات أن االستعدادات للرصاع كانت  و   ؛اكتشفته للتو اليوم

 .مية م� كنت تعتقدأكرث شموالً وأه 

يف   .يجب عىل املحلل التعامل مع كمية كب�ة من املواد  ،يف األوقات العادية

لكث� من املعلومات ولكن ليس فقط با  ،قد يكون منهًكا  ،أوقات األزمات

من والتقديرات    أيًضا  والتحليالت  لإلحاطة  رؤسائه  من  املتزايدة  الطلبات 

 .وما شابه ذلك 

عىل  انتباهه  يركز  أن  يستطيع  ما  نادًرا  أنه  الظروف  هذه  يف  عجب  ال 

فحص   إلعادة  الوقت  يجد  أن  أو  املايض  الشهر  تلقاها  التي  املعلومات 

  .لحايل مجموعة من العنارص نصف املنسية والتي قد تكون مفيدة لتقييمه ا

  "ًراو ضح"من املحتمل أن يكون ضابط الخدمة الليلية الذي قد يكون األكرث  

الكث� من العنارص من األشهر السابقة التي قد  غفل عن    ،من ب� الجميع

 .تكون مهمة اآلن 
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�كن مالحظة أن األسابيع أو األيام التي سبقت مبارشة    ،باإلضافة إىل ذلك

قد تكون مميزة مبؤرشات أقل   "املفاجئة"أو  بدء األع�ل العدائية املتعمدة  

نفد التحذير  "  ،أو ك� يُقال أحيانًا   .ملثل هذا العمل مقارنة بالفرتة السابقة

 .قبل وقوع الهجوم بعرشة أيام أو أسبوع�  "بالنسبة لنا

الظرف الصارم    ، بالنظر إىل هذا  الحايل  االستخبارايت  النهج  أن يكون  �كن 

نظرًا لعدم وجود العديد من املؤرشات   .تجاه املشكلة مضلًال أو حتى خط�ًا

وقد  (قد ينقل منشور االستخبارات الحايل االنطباع    ،الجديدة لإلبالغ عنها

يف ح� أنه يف   ، أن التهديد قد تم تقليله بطريقة ما)  يعتقد املحلل بالفعل

 .الواقع يتم الحفاظ عليه ورمبا يتزايد

من   العديد  حدوث  املحتمل  من  حيث  األزمة  من  االقرتاب  وقت  يف 

الطبيعية  غ�  وقت   ،التطورات  أي  من  أكرث  االستخبارات  محللو  سيحتاج 

املوضوعات  يف  مفصلة  خربة  لديهم  الذين  أولئك  مساعدة  إىل  مىض 

ات واللوجستيات والعقيدة  مثل التعبئة وتاريخ الوحد  ،العسكرية األساسية

حتى أشياء    .ومجموعة متنوعة من املوضوعات الفنية واملوضوعات األخرى 

مثل فهم املصطلحات التي نادًرا ما يتم مالحظتها من قبل قد تكون ذات  

حيوية  دمج    .أهمية  فيه  يجب    ة واألساسي   ةالحالي  االستخباراتإنه وقت 

بشكل وثيق خشية التغايض عن بعض املعلومات املهمة أو تقييمها بشكل  

 .غ� صحيح

االستخبارات   عمليات  ب�  مالحظته  يجب  آخر  اختالف  هناك  يزال  ال 

الحالية التقارير  ،والتحذير  ومحتوى  طبيعة  الوظيفة   .وهو  ألن  نظرًا 

ولكن إلنتاج ة"  تحذيري  "استخبارات  األساسية للمحلل الحايل ليست كتابة

 فسيتع� عليه بالرضورة حذف عدد كب� من املؤرشات  ،عنارص حالية جيدة
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اليومية   الطبيعية  تقاريره  من  املحتملة  املؤرشات  هناك   .أو  يكون  قد 

 : مثل ،مجموعة متنوعة من األسباب لذلك

 . فة جًدا أو متناقضة بشكل فردي املؤرشات ضعي -

 . بعضها ليس حديثًا -

 . لإلبالغ عنها جميًعامن املؤرشات هناك الكث� جًدا  -

و عدد منها يف بعض األحيان    ،قصة حالية جيدةاملؤرشات    ال تصنع -

أهمية  ملنشو   ،األكرث  بالنسبة  للغاية  عالية  بدرجة  تصنيفها  ر يتم 

تصنيفها   ومستوى  لحساسية  أنها  أو  املعتاد  الحايل  االستخبارات 

 .ن استخدامهااملحلل متتسبب بخلق واقع �نع 

يعتقد بعض األشخاص الذين ينظرون يف عملية التحذير أو يحاولون إعادة  

هو املنشورات و بناء ما حدث يف أزمة ما يف البداية أن أفضل مكان للبحث  

الحالية ما  .االستخباراتية  نقطة  تجاه  النهج  ال حرج يف هذا  أنه    ، يف ح� 

فال ينبغي ألحد أن  ،فهوموتقديم الوضع الذي كان سائًدا يف ذلك الوقت م

يتوقع العثور عىل القصة الكاملة أو القصة الحقيقية ملا كان يحدث يف هذه  

متطرف  .املنشورات مثال  الصواريخ   ،الختيار  اكتشاف  ب�  األسبوع  يف 

وخطاب الرئيس كينيدي   1962أكتوبر   15االسرتاتيجية السوفيتية يف كوبا يف

تم منع مجتمع االستخبارات يف جميع   ،أكتوبر  22  يف  االذي أعلن اكتشافه

 .منشوراته املعتادة من التلميح إىل االكتشاف عىل اإلطالق وألسباب واضحة

ما سبق هو بعض الطرق التي يتم من خاللها التمييز ب� التحذير والتحليل  

أو التي ينبغي أن تكون   "عن بعضها البعضنقالً "الحايل وإعداد التقارير  

رغوب فيه  املمن    و أ فقد اعتُرب من الحكمة    ،ه األسباب جزئيًاولهذ  .كذلك

أو متخصيص أو تشتيت    ،تحذيرات  وجود مؤرشات  إثقالهم  يتم  أال  نأمل 
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الحالي�  املحلل�  عىل  املفروضة  املتنافسة  املطالب  بسبب    ،انتباههم 

قادر عىل  وسيكونون  فقط  انتباههم  تركيز  عىل  املؤرشات  ين  إمكانات 

العمق ذلك  .وتحليلها يف  يدركوا    ،ولتحقيق  أن  املحلل�  يجب عىل هؤالء 

قيمة   الخصم    ةاألساسي  االستخباراتأيًضا  قيام  كيفية  فهم  وأهمية 

 .باالستعداد للعمل

 

 "الحقائق"التحذير ال ينبع من تجميع 

مه�    ، ال ينشأ التحذير من تجميع الحقائق أو املؤرشات املمكنة أو املحتملة

مفيدة السعي    .كانت  أهمية  التقليل من  الدراسة  القصد من هذه  ليس 

  األساس الذي يقوم عليه التحذيرالعنرص    .ملؤرشاتوراء ا  الدؤوب واملبتكر

صالبةو  أكرث  أدلة  توفرت  وأهميتها  ،كل�  املؤرشات  صحة  زاد و   ،زادت 

النظرية حت�لاال  الناحية  األقل من  أ ب :عىل  أننا  أن يكون هناك تحذير  و 

حتى نواجه    ،كل يشء يبدو بسيطًا جًدا   .سنصل إىل االستنتاجات الصحيحة

 .يبدو كل يشء واضًحا جًدا ،بالنظر إىل املايض .رشطًا وليس نظرية

فإن تجميع وعرض الوقائع واملؤرشات ليس سوى خطوة واحدة   ،يف الواقع

اإلنذار عملية  نفس    ،يف  ما  حد  إىل  يوتحتل  التي  عرض    اؤديهاألهمية 

مثل� يبدو    .الشهادة يف قاعة املحكمة لقرار هيئة املحلف� وقرار القايض 

أن القضايا األكرث صالبة واملدعومة بأكرب قدر من األدلة ال تؤدي بالرضورة  

األ   ،"إدانات"ىل  إ املؤرشات  قوائم  بالرضورة  تؤدي  واألفضل ال  كرث ضخامة 

كانت بعض الحقائق أو املؤرشات يف   ،من ناحية أخرى ."تحذيرتوثيًقا إىل "

الناس   من  كاٍف  عدد  إلقناع  كافية  الحاالت  ذلك (بعض  من  األهم  أو 

 .بأع�ل عدائية وشيكة أو أع�ل حرجة أخرى) األشخاص املناسب�
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الحقائق  من  بكث�  أكرب  وزن  لها  سيكون  الحقائق  بعض  أن  الواضح  من 

 .األخرى

بنفس   املحتملة  الحقائق  أو  املختلفة  للحقائق  اإلج�يل  العدد  يكون  لن 

بها املرفقة  التفس�ات  املؤرشات   .أهمية  أو  الحقائق  الكث� من  قد تكون 

هناك يشء  ملاذا يجب أن تكون واضحة جًدا؟ يجب أن يكون   موضع شك

 .م� تراه الع� أكرث أو أقل

تم تخصيص جزء كب� من هذه الرسالة ملناقشة عالقة الحقائق واملؤرشات 

باستخدام القياس مع   .لذلك لن يتم تفصيل هذه املشاكل هنا  ،بالتحذير

هناك العديد من األسباب املحتملة التي    ،ومع ذلك  ،قضية قاعة املحكمة

ال  غ� كاف و تجعل مجرد عرض الحقائق أو األدلة أو أقوال شهود العيان  

 :ينتج عنه قضية مقنعة لهيئة املحلف� أو رئيس املحكمة

 .آخرون شهود فيها يطعن الرئيسي� االدعاء شهود قوالأ  -

 فيه مشكوك مراسل أنه أو به موثوق غ� عيان شاهد أن إثبات -

 ". الحقائق" بخصوص

 وبالتايل ،اآلخرين املهم� الشهود من  العديد عىل  العثور يتم مل -

 .استجوابهم  �كن ال

 .كب� حد إىل ظرفية أنها إال ، أهميتها من الرغم عىل ،األدلة -

ومل   ، األخ�ة السنوات  يف  خاصة ، طيبة بسمعة  عليه  املدعى يتمتع -

 .يفعل مثل هذا اليشء من قبل

 .للجر�ة واضح دافع يوجد ال أنه يبدو -

 محكومة كانت ،الدقيق  الفحص من الرغم عىل ، املحلف� هيئة -
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 .عمر القضية يف الصحفهو  مسبق بغطاء

 غ� الهامة املواد بعض أن يحكم ،صارم  بناء وهو ،القايض -

 .كدليل مقبولة

 

 التحذير ال يتدفق من توافق األغلبية

  وألن العملية ستشمل عادًة املحلل� واملرشف� عليهم نظرًا ألهمية التحذير  

فمن املرجح أن يشارك عدد كب� من   ، يف مجموعة متنوعة من املجاالت

 .األشخاص يف بعض جوانب إنتاج استخبارات التحذير

صص� لتقديم آرائهم أو معرفتهم  بقدر ما يتم استدعاء العديد من املتخ

واك الحقيقة  مشاكل  مختلف  حول  مثل  خرباء  السعة "لتفس�  هي  ما 

الحديدية؟ السكة  لهذه  تقدير"أو    "القصوى  هو  لفرقة   TO & E 4ما 

 الدبابات السوفيتية؟  

 ،إىل كل جزء من مشورة الخرباء  القراريحتاج مجتمع االستخبارات وصانع  

  يعني ال    ،ومع ذلك  .بدون هذه املساعدة 5حيث ال �كن ألحد أن ينسجم 

إدخالهم يف عملية   تم  الذين  األشخاص  زاد عدد  كل�  أنه  بالرضورة  ذلك 

 .كان الحكم أفضل ،التحذير

تحليل   يف  يساهمون  الذين  األفراد  جميع  إج�ع  أن  التجربة  أظهرت 

عليهم   ،املشكلة املرشف�  مع  جنب  إىل  وضع   ،جنبًا  عن  واملسؤول� 

لديهم مصلحة   ،التقديرات يكون  قد  أن   ،وغ�هم ممن  املرجح  ليس من 

 
4 TOE OR TO&E =Table of Organization and Equipment (US DoD) 

 أو جدول االستعداد واالنتشار  :جدول التنظيم واملعدات
 ..).مع (الالئحة الطويلة من املصطلحات واملسائل الفنية وغ�ها :5
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من أحكام املحلل� الذين لديهم خربة يف مشاكل اإلنذار    أدق أو أصح  يكون

غالبًا ما    .األخرى وعىل دراية بجميع املعلومات الحالية املتاحة عن الوضع

يكون تأث� إرشاك املزيد من األشخاص يف العملية هو تخفيف الحكم لصالح  

 .لتسوية واإلج�عا

الحقيقة أن أكرث إال أنه يف    ،اً كون مؤسفعىل الرغم من أن هذا التفس� قد ي

األحكام صوابًا تقريبًا يف حاالت األزمات عىل مدى سنوات قد تم التوصل  

هذا ال يعني عادة أن إحدى الوكاالت    .من األفراد  قلةإليها غالبًا من قبل  

ال يعني ذلك أن املحلل� السياسي� عىل حق وأن البعض اآلخر عىل خطأ  

سوف يتوصلون إىل استنتاجات صحيحة وسيصل املحللون العسكريون إىل 

ما يحدث عادة هو أن األغلبية يف جميع    .أو العكس   ،استنتاجات خاطئة 

وبالتايل ال يتم التعامل مع املوقف   .الوكاالت ستكون عىل األرجح مخطئة

أقلية يف    عارضحيث ست  ،لحاشية الوكالة املخالفة من خالل األداة املعتادة  

 .  واحدةوكالة غلبية يف األ كل وكالة وليس 

من الواضح أنه ال ينبغي ألحد أن يقول ذلك ألن هذا الوضع ساد يف العديد  

نأمل أن تساعد هذه األطروحة    .من الحاالت لدرجة أنه سيكون كذلك دامئًا

األمر وتوجيه املزيد من األشخاص  يف بعض املقاييس الصغ�ة يف عالج هذا  

. يف مجتمع االستخبارات إىل فهم عملية التحذير ومشاكل التحليل والتفس�

أن هذا كان   القرارات الفهم وخاصًة صانعي املشاركون   يعرفأن  من املهم

 .هو الحال يف املايض

األقلية املؤهلة  عملية التحذير أن يتم االست�ع إىل آراء من املهم للغاية يف 

 .وذات الخربة
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 يعتمد التحذير عىل جهد بحث شامل

مبا يف ذلك الحقائق    ،من الرضوري للعملية أن يتم تجميع وتحليل الحقائق 

من املستحيل املبالغة يف   .واملؤرشات األخرى بأكرب قدر من الدقة  ،املحتملة

 .التأكيد عىل أهمية البحث الشامل لإلنذار

تاريخ كل أزمة تحذيرية كربى عن العديد من الحقائق أو  يكشف ترشيح  

مل تؤخذ   ،لسبب أو آلخر  ،املعلومات ذات الصلة التي كانت متاحة ولكنها

الوقت ذلك  يف  التقيي�ت  إجراء  عند  االعتبار  عن   .يف  النظر  برصف 

املعلومات  املعلومات   فإن  تقريبًا  أزمة  كل  تأ املتوفرة واملتاحة يف  يت  التي 

متأخرة جًدا والتي كان من املمكن أن تكون متاحة يف بعض الحاالت يف  

الوقت املناسب برشط أن يكون املحللون الفنيون أو املرشفون عليهم أو  

نظرائهم يف نظام الجمع قد أدركوا قبل ذلك بقليل أهمية متابعة حقائق  

 .أو خيوط معينة 

املحلل� األقل مرتبة إىل    يجب عىل كل أولئك املرتبط� بأع�ل التحذير من

القرار أحكام    صناع  إىل  يصل  الذي  الفرد  أوالً وقبل كل يشء من  الحذر 

تفصيالً   األكرث  املراجعة  من  أقل  عىل يشء  بناًء  محتمل  عدو  عمل  بشأن 

عىل الرغم  .لألدلة املتاحة والتي قد تكون مبارشة أو ذات صلة غ� مبارشة

لدرجة أنها قد تؤخذ عىل أنها مسلم  من أن هذه النصيحة قد تبدو أولية  

إال أن الحقيقة هي أنه ال �كن اعتبارها أمرًا مفروًغا منه يف حاالت    ،بها

وغالبًا ما يشمل أولئك  أظهرت التجربة أن عدًدا كب�ًا من األفراد  .األزمات

أو   أحكامهم  أكرب    همفمواقالذين ستحمل  املواقف  يوزنًا  يف  آراء  قدمون 

طريق الجهل بحقائق مهمة أو دون إدراك أهمية معلومات  الحرجة إما عن  

 . معينة قد يعرفونها
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  ،عادة بعد بدء األزمة  ،ببساطة   يرتعبونواملحللون  موجودة  كانت املؤرشات  

يكتشفون   الهرمي عندما  التسلسل  يف  قليالً  األعىل  األشخاص  عدد 

علومات األكرث  بعض املأو مهتم� باالستخبارايت الذين كانوا غ� مدرك� متاًما  

يف حالة  محللو االستخبارات    عاش  .يرمعدي التحذأهمية من وجهة نظر  

" والندم"  من  تقريبًا  الضيق  املساواة  قدم  الوراء  عندما  عىل  إىل  نظروا 

التي كان من  وتحديداً   أو  أنفسهم  لديهم هم  كانت  التي  املعلومات  إىل 

عليها  يحصلوا  أن  يت  ،املمكن  أو  يستخدموها  الصورة  فاعلو لكنهم مل  ا مع 

 .بشكل صحيح

القادرة    ،كيف يحدث هذا؟ كيف �كن آللة املخابرات األمريكية العظيمة 

أن تفشل يف إجراء    ،عىل جمع مذهل وتحليل شامل للعديد من املوضوعات

 البحوث الالزمة يف حالة تحذير؟ 

ه املشكلة يتم تناولها  اإلجابات معقدة وبعض العوامل التي تساهم يف هذ

هناك نوعان من الصعوبات الواضحة التي    ،ومع ذلك  .يف الفصول التالية 

 .تنشأ والتي قد تعوق جهود البحث وظهور الحقائق ذات الصلة

تم إنشاء نظام البحث االستخبارايت يف املقام األول لتحليل أنواع معينة من  

االستخبارات والتي يوجد بشأنها تدفق   "أنظمة"املعلومات املعروفة باسم  

للمواد ما  حد  إىل  املعركة  ، مستمر  ترتيب  االقتصادي   ، لتشمل    ، واإلنتاج 

 .والسياسة الخارجية عىل سبيل املثال ال الحرص ،وتطوير األسلحة

قد يتم سكب كميات كب�ة من املواد الجديدة فجأة يف    ،يف حاالت األزمات

ويعمل    ،ا ما تنشئ الوكاالت فرق عمل خاصة غالبً   ،من أجل التأقلم  .النظام

  .املحللون ساعات إضافية يف محاولة لتغطية كل جانب من جوانب املشكلة

ذلك إغفال    ،ومع  عدم  الظروف ض�ن  مثل هذه  للغاية يف  الصعب  من 
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 . حتى عندما يكون من السهل التعرف عىل أهميتها ،بعض العنارص

العن تنحية بعض  يتم  أن  املستغرب  املحتملة  ليس من  األهمية  ارص ذات 

ينتج نظام التجميع املُجهز كميات من املواد    ، مع تقدم األزمة النامية  .جانباً 

إن الزيادة مبقدار عرشة أضعاف يف العنارص التي يجب عىل املحلل   .للمحلل 

ليست بأي حال من األحوال غ�  ،والتي قد تكون مهمة ،أن يفعل شيئًا بها

العنارص  :  )غالبًا ما يكونون قريب� من اإلرهاقو (  قد يتذكر املحللون  .عادية

أو قد يكونون عىل دراية تامة    ،التي يعرفون أنها مرتبطة بعملهم الحايل 

العاجلة  التي يجب كتابتها  ،ببعض األبحاث  لكنهم ال �كنهم    ،أو األوراق 

 ،واألسوأ من ذلك  .للقيام بذلك  الالزم�  قت أو الطاقةفعليًا العثور عىل الو 

قد ال يكون لدى املحلل الوقت الكايف لالتصال أو حتى معرفة وجود محلل�  

أو جامع� آخرين قد يكون لديهم بعض املعلومات اإلضافية أو الذين قد  

عندما    .يكونون قد أجروا بالفعل بعض األبحاث التي من شأنها مساعدته

 .قد ينقطع االتصال بسبب ضيق الوقت   ،ك حاجة ماسة إليهتكون هنا

غدًرا   أن  واألكرث  ذلك  يف  الوشيكة  وإزعاجاً  تكون  األزمة    ،أقل وضوًحا قد 

وال سي� عند وجود   ،حيث ال يكون الرتابط ب� التطورات واضًحا بسهولة 

تتفاقم صعوبات إجراء   ، يف مثل هذه الحاالت  .منطقت� جغرافيت� أو أكرث

مختلفت� منطقت�  من  العنارص  يتم جمع  ال  عندما  كب�  بشكل    ،البحث 

ال  أو    .خاصًة إذا كانت تبدو غامضة نسبيًا أو مشكوك فيها يف ذلك الوقت 

 ،إال بعد مرور فرتة طويلة من األزمة  هذه العنارص  يتم الكشف عن ترابط 

أصالً  ذلك  حدث  إذا  التحليالت    ،هذا  بإخراج وستقوم  فقط  رجعي  بأثر 

 .املعلومات ذات الصلة
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الغزو السوفيتي    ،تتجىل العموميات السابقة بشكل جيد يف أزمت� رئيسيت�

 .1962وأزمة الصواريخ الكوبية يف عام  1968لتشيكوسلوفاكيا عام 

كان لدى مجتمع االستخبارات ثروة هائلة من   ،يف الوضع التشيكوسلوفايك 

حول التطورات السياسية   ،الكث� منها موثوق به وصالح للغاية ،املعلومات

فإن عدًدا من املعلومات املهمة    ،ومع ذلك  .والعسكرية التي أدت إىل الغزو

التي كانت ذات صلة كب�ة بتقييم النوايا السوفييتية عىل ما يبدو مل يتم  

ناهيك عن    ، نها مطلًقا للمسؤول� األعىل يف مجتمع االستخبارات اإلبالغ ع

 . صناع القرار

عىل الرغم (  .أحد أسباب ذلك هو الحجم الهائل للمواد التي تم استالمها

 :  من أن األخطاء الجوهرية يف الحكم رمبا كانت السبب الرئييس لذلك)

ويف عملية االختيار مل تنجح بعض    ،كان من املستحيل اإلبالغ عن كل يشء

 . املطلوبة املؤرشات الحاسمة يف الوصول إىل الدرجة

الكوبية  الصواريخ  أزمة  أخرى  ،يف  ناحية  االستخبارات    ، من  مجتمع  واجه 

  1962سلسلة من االنحرافات يف السلوك السوفييتي بداية من أوائل عام

اإل  املحلل� ذوي  أذهان  أسئلة مح�ة يف  أثارت  البرصي ولكن  والتي  دراك 

إال بعد أشهر  عالقته� تتضح  تم فيه  ،  بكوبا مل  الذي  الوقت  تقريبًا حتى 

ت مجموعتان منفصلتان من كان   ،اكتشاف الصواريخ االسرتاتيجية يف كوبا 

تجريان   ،مجموعة برل� السوفيتية ومجموعة أمريكا الالتينيةاملحلل� وه�  

والذي فشل يف الغالب يف إدراك أن التوقعات    ،تحليالً مستقالً إىل حد كب� 

السوفيتية الظاهرة لتسوية مشكلة برل� يف ذلك العام قد تكون مرتبطة  

كوبا يف  املقبلة  بالتطورات  ما  األبحاث    .بطريقة  من  الكث�  فإن  وبالتايل 

األساسية التي رمبا ربطت ب� هذه التطورات مل يتم إجراؤها إال بعد حل  
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وقت الحق كان من الواضح أن إعالن االتحاد السوفيايت عن   فقط يف  .األزمة

رمبا   1962رفع غ� عادي للجاهزية القتالية للقوات السوفيتية يف سبتمرب  

 .كان متزامنًا مع وصول الصواريخ االسرتاتيجية األوىل إىل كوبا

املحتملة   والطبيعة  املحتملة  املناطق  حول  األبحاث  من  الكث�  إجراء  تم 

لعسكري السوفيتي يف كوبا من قبل مجموعة أمريكا الالتينية يف  للنشاط ا

 .ب� اكتشاف الصواريخ وإعالن الرئيس عن اكتشافهاالفاصل الزمن 

تطوير أمثلة تؤكد بشكل كاٍف عىل    ، يف مناقشة موجزة كهذه  ، من املستحيل

هناك العديد من األسباب لفشل التحذير   .أهمية البحث يف عملية التحذير

كفايته عدم  بدء    ،أو  يف  املحلل�  فشل  استبعاد  العدل  غ�  من  وسيكون 

قد    ،يف كث� من الحاالت   .البحث املطلوب وإنتاجه باعتباره السبب الرئييس

الرئييس عنه أو النظام نفسه املخطئ يف املقام ال يكون املحلل هو املسؤول  

ذلك  .األول املخففة  ، ومع  الظروف  أو  األساسية  األسباب  كانت  أو    ،مه� 

كسبب    ،البحث غ� الكايف أو الفشل يف الجمع ب� �ط ذي مغزى ومت�سك

يجب تصنيف جميع املعلومات االستخباراتية  رئييس لعدم كفاية التحذير  

الصلة وغ�هم  ا  ومحللو   ذات  مرتبط�ملؤرشات  يكونوا  أن  بيجب  كامل   

منفصلة    مؤرشاتإن أعظم مربر لوجود مكاتب    .لتحذيرالعملية اإلجرائية ل

محليل  لأو   للبحث  التوظيف  الكامل  وقتهم  يكرسون  أنهم  هو  تحذير 

أداء عدد من الواجبات    الناتج عن   املتعمق دون الحاجة إىل إلهاء االضطرار

 .األخرى

  ال ينبغي للمحلل التحذيري أن يغفل عن حقيقة أن هذا هو سبب وجوده

يتم النظر يف جميع  ال  من الصعب التوصل إىل حكم تحذيري سليم عندما  و 

 .  الحقائق
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 التحذير هو تقييم لالحت�الت

الوشيكة   العدائية  األع�ل  تكون  ما  املعتدي  نادًرا  نوايا    ، جًدا  واضحةأو 

بحيث يكون التحذير يف الوقت املناسب أمرًا مؤكًدا أو أن كل شخص لديه  

من املحتمل أن تكون هناك درجة معينة من عدم اليق� بشأن  .  "تحذير"

خطط أو نوايا خصم حتى يف حالة توفر قدر كب� من املعلومات وعمل  

للغاية الجمع بشكل جيد  كب�    زدادسي  .جهود  اليق� بشكل  مقدار عدم 

في� يتعلق بصحتها أو  (عندما تكون املعلومات محدودة أو مشكوك فيها  

 .أو إذا كان هناك تأخ� كب� يف استالم املواد ،)تفس�ها

قد ال تكون هناك بيانات واقعية كافية حتى إلثارة أسئلة   ، يف أسوأ األحوال

 .بعض اإلجراءات العدوانيةجدية حول ما إذا كان من املمكن التخطيط ل

النظرية الناحية  من  عام  بشكل  مقبول  ما سبق  أن  من  الرغم  وقد   عىل 

حذرت األوراق املتعلقة مبشكلة التحذير مسؤويل املخابرات وصناع القرار 

عىل حد سواء من عدم توقع اليق� يف التحذير غالبًا ما يكون هناك ميل  

النقطة املهمة عند نشوء امل نظرًا ألنه من املهم جًدا   .وقف لنسيان هذه 

القائد :  ألن  ،اتخاذ القرار الصحيح أو الرد الصحيح يف مواجهة العدوان املهّدد

العسكري أو املسؤول عىل مستوى السياسة يرغب أكرث من أي وقت مىض  

  العدو   يخطط:  أو ال  نعم تىل حكم يق� من نظام االستخبارايف الحصول ع

يضغط    .للهجوم حكم  قد  إىل  للتوصل  االستخبارات  نظام  عىل  املسؤول 

قد    ،أو من ناحية أخرى  ،إيجايب عىل الرغم من الشكوك املتأصلة يف املوقف 

 .التي ال �كن الحصول عليها عىل اإلطالق ات" اإلثب"يطلب درجة من 

عندما    ،من املستحيل أن نثبت مسبًقا أن شيئًا ما سيحدث   ،بالطبع  ،اآلن

  .عتمد عىل قرارات وأفعال الناس بدالً من قوان� الطبيعة يكون هذا اليشء ي
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املمكن   من  يكن  أغسطس "ثباتاإل "مل  من  األخ�  األسبوع  أن     1939يف 

عىل الرغم من أن الجميع تقريبًا أدرك أن   ،الحرب كانت وشيكة يف أوروبا 

ولكن �كن وصفه بأنه تطور ذو احت�لية عالية جًدا أو    ،هذا األمر كذلك

 . شبه مؤكد

املقابل ب�ل هاربور   ،يف  اليابانيون  يهاجم  أن  احت�ل  تهاجم   ، ما هو  وأن 

وأن يقوم األملان الرشقيون    ،1950كوريا الش�لية كوريا الجنوبية يف يونيو  

؟  1961س  يف أغسط)  ومن ثم بناء جدار برل�(بإغالق حدود قطاع برل�  

 .كل ما يف األمر أننا مل نكن نعرف ذلك  ؛كان االحت�ل بالطبع مرتفًعا جًدا

احت� اعتربناها  الواقع  يف  األحداث  هذه  أن  التاريخ  منخفضة  يُظهر  الت 

الوقت  ذلك  يف  هذه    ، أي نسبيًا  ملواجهة  االستعداد  عدم  من  يتضح  ك� 

عو السياسات أنه من  مل يعترب نظام االستخبارات وال صان  ،الحاالت الطارئة 

وعىل األقل يف املقام    ،"فوجئنا"لقد    .األحداثاملحتمل جًدا حدوث هذه  

�كن إثبات أنه مل    ،عند الرجوع إىل املايض  ، ومع ذلك  .بشكل كاريث  ،األول

 . يكن أي من هذه األحداث بعيد االحت�ل

املتعلقة  يناقش هذا الكتاب بعض العوامل يف تقييم االحت�الت واملشكلة  

 :في� ييل بعض اإلرشادات لهذه املشكلة املهمة  .بالنوايا مقابل القدرات

 يكن مل إن ،املستحسن من ،محتملة أزمة أو إنذار حالة أي يف -

 واقعي تقييم إىل التوصل االستخبارات نظام يحاول أن ،رضوريًا

 عىل األمر يقترص ال  .العدايئ العمل الحت�الت اإلمكان قدر

 عىل الحكم محاولة م�رسة مجرد ولكن للقيمة النهايئ التقييم

 واإلمكانيات املفيدة الحقائق من العديد ستخرج االحت�الت 

 .تجاهلها  يتم قد التي  النظر ووجهات والسوابق
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 تقييم يف للغاية  مفيدة والعقيدة والسابقة التاريخ معرفة -

 إىل السوابق هذه مبثل االستشهاد يؤدي ال وقد  .االحت�الت 

 أكرث الخجول جعل إىل أيًضا يؤدي قد بل ،فحسب القضية تعزيز 

 الوصول يف جًدا املهم  من  .إيجابية أحكام  إىل  للتوصل استعداًدا

 التحصيل عىل وقدراتنا معرفتنا حدود عىل التعرف األحكام إىل

 .املستحيل  توقع وعدم

 

  ،يق� مطلقالتحذير بيجب أن يدرك صانعو السياسة أنه ال �كن إصدار  

أنهم  .تقييم االحت�الت حتى يف أفضل ظروف   يدركوا  أن  ما    يجب  عادًة 

أو التي تستند إىل أدلة أقل صالبة    ،يتع� عليهم قبول األحكام األقل رصامة

ولكن يجب تشجيع مثل هذه األنواع من التقيي�ت بدالً من   ،م� يرغبون

 . تثبيطها 

له  ال وجود أو اعتبار  لتحذير  وهي أن االتحذير  يف عملية  بديهية  وهناك  

 .أنه قد تم تحذيره التأكدوأنه يجب  ،حتى يتم إبالغه إىل صانع السياسة

يفاملتحذير  فال فقط  الفائدة  وجود  عديم  املحلل  يجد  و  .عقل  أن  يجب 

  ، املستوى السيايس  يف  الوسيلة إليصال ما يؤمن به ملن يحتاجون إىل معرفته

االستخبارات  هو الذي �يز  فمن أي عامل آخر    هم كون هذا العامل أ رمبا ي

 .عن جميع املعلومات االستخباراتية األخرى التحذيرية

�كن لصانع السياسة أن يتعايش دون قدر هائل من املعلومات التي يتم  

سوف يتقبل بعض املسؤول� أكرث   .تجميعها بواسطة مجتمع االستخبارات

حول   تفاصيل  ملعرفة  وسيسعون  االستخباراتية  املعلومات  غ�هم  من 

الداخلية   السياسية  والتطورات  واألسلحة  املعركة  ترتيب  مثل  مواضيع 
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 .والخطط االقتصادية وما إىل ذلك

فإن معظم مسؤويل السياسة عىل   ،نظرًا ملسؤولياتهم العديدة  ،بشكل عام

املوضوعات  دراية جيدة من  العديد  ذلك  .بتفاصيل  للجزء    ،ومع  بالنسبة 

األمر كذلك يف حالة حدوث أزمة وشيكة قد تنطوي  ال يبقى    ، منهماألكرب  

أو التي قد تنطوي    ه املصالح األمنية للبلد أو حلفائمواضيع تؤثر عىل  عىل  

 .العسكريةالقوات ل يبتشغعىل التزام 

 

وبشكل متكرر    ،انتباه مسؤول السياسة بوضوح من الرضوري أن يتم لفت  

إىل إمكانية حدوث مثل هذا التطور مع تطور الوضع    ،يف كث� من األحيان 

وعدم ترك أي شك بشأن الخطورة املحتملة للوضع أو ما قد يرتتب عليه  

 : هناك حاجة إىل  ،يف هذه الظروف .للسياسة الوطنية 

 الحقائق بدالً من تقليلها زيادة   -

 محددة وليست معممة   تقيي�ت -

واضح - االحت�الت    وصف  من  بدالً  املختلفة  للبدائل  وواقعي 

 .  الغامضة

 . بيانات حازمة ال لبس فيها عن قدرات الخصم ونواياه املحتملة -

السياسة   مسؤويل  أن  وموجزوها  االستخبارات  كتّاب  يتذكر  أن  يجب 

وأن التقيي�ت التي ال تحمل تحذيرًا واضًحا أو رصيًحا    ،مشغولون للغاية

الكاتب معتقدات  نقل  يف  تفشل  قد  األرجح  عىل  الخصم  يفعله  قد    .ملا 

التقيي�ت التي تنص عىل أن الخصم �كنه فعل كذا وكذا إذا اختار أو قرر  

�كن أن تنقل إحساًسا بعدم اليق� أو حتى تطمنئ إىل أنه مل    ،القيام بذلك

يف الواقع   يف ح� أن الجزء األكرب من األدلة  ،التوصل إىل قرارات بعديتم  
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 .بالفعل القيام بذلك هو أن الخصم رمبا قرر

العبارات التي تش� إىل احت�الت مشؤومة مدفونة يف نصوص املناقشات  

الواقعية الطويلة ال توفر الكث� من التحذير لصانع السياسة الذي رمبا كان 

 .الوقت لقراءة الفقرة األوىل فقطلديه 

ما   بأثر رجعي  أن تثبت  لوكالة تسعى إىل  بالنسبة  املألوف  ليس من غ� 

وذلك بإلغاء   ، قامت به من عمل جيد يف إعداد التقارير حول موضوع ما

  ،إذا تم أخذها خارج السياق  .مثل هذه العبارات من منشوراتها ملدة أسابيع 

لكن تأث�ها سيكون قد ضاع ما مل    ،فقد تقدم بالفعل صورة تنذر بالسوء

يتم تحديدها والتأكيد عليها مراًرا وتكراًرا يف ذلك الوقت بحيث ال �كن  

 .ملسؤويل السياسة أن يفشلوا يف فهم الرسالة 

الحظ مرشف بارز يف مجال االستخبارات السياسية منذ سنوات عديدة أنه 

 .كان دامئًا خطأ املخابرات ،خطأ الذي حدثبغض النظر عن ال

الكارثة السيايس بأنه قد تم تذك�  املحلل    يعيدقد    ،عندما تحل  املسؤول 

أن هذا قد يحدث يف  بذكر  التحذيره من احت�ل حدوث ذلك أو أنه قد تم  

 ، عليهيرد  املسؤول السيايس    كانادة ما  عو   .عدة إحاطات يف الشهر املايض

 ".مل تقل ذلك كث�ًا أو بصوت عاٍل مبا فيه الكفاية  ،حسنًا"

يجب أن تكون املخابرات عىل يق� من أنها   ،عندما يتعلق األمر بالتحذير

الكفاية فيه  مبا  عاٍل  كث�ًا وبصوت  ذلك  أنها   .تقول  تفرتض  أن  وال �كنها 

ليس من الرضوري تكراره هذا  و   ، رشوطًا األسبوع املايضأصدرت تحذيرًا م

 .وعاألسب

وما    ، لقد فشل التحذير أكرث من مرة ملجرد أن ما كان يعتقده املحللون حًقا

 ،أبًدا  ومل يدرج يف االحاطات والتقارير  مل يُطبع  ، كان يقوله بعضهم لبعض
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كذلك األمر  كان  إذا  يف    ،أو  منه  التحذير  تم  قبل   ق" التنسي "فقد  من  أو 

 .نقله قد ضاعسلسلة من املحررين لدرجة أن ما قصد املحلل 

بعد  مل يحن الوقت  ويعتقد املحلل أنه    ،عندما يتم التهديد بعمل عسكري

 .ه للتحدث عن

فمن املحتمل متاًما أنه ليس    ،إذا مل يكن صانع السياسة قد استوعب الرسالة

 .يف املقام األولله  خطأه أنه مل يتم توضيحها 

 

 التحذير ينتج عنه اقتناع ينتج عنه فعل

الثناءسنفرتض   يستحق  كان  املخابرات  جهاز  أداء  أن  جمع    .اآلن  لقد 

املطلوبوأجر   ،البيانات الشامل  البحث  بأن هجوًما    وتوصل  ،ى  إىل حكم 

صانع السياسة يف كل من   هذا الحكم إىل  وقد نقل  ، محتمالًبات  عسكريًا  

 .التقديرية والتحذيرية منشوراته

 ما هو الهدف من كل هذا؟ 

الغرض من ذلك هو متك� صانع السياسة من اتخاذ أفضل القرارات املمكنة  

إليه املرسلة  واألحكام  الحقائق  ضوء  األمر  ، يف  لزم  إجراءات   ،وإذا  اتخاذ 

 .عسكرية وسياسية ملواجهة التهديد بالهجوم 

الالز   ،إذا مل يقتنع الجهد    ،مأو لسبب ما ال �كنه أو مل يتخذ اإلجراء  فإن 

عبثًا سيكون  الذين    .االستخبارايت  لالجنود  الذي  تعرضوا  به  لهجوم  تنبأت 

 .�توا ك� لو أن التحذير مل يصدر قطف  املخابرات ولكن القائد تجاهل ذلك

الظروف هذه  ظل  الرائع  ،يف  االستخبارايت  األداء  كان  األمة    ،ومه�  فإن 

 .هذه هي الوظيفة النهائية للتحذير. ستفشل إذا مل يتم اتخاذ أي إجراء

النادر أنه رمبا مل يكن من غ� املعروف  ،سيكون من  الرغم من  أن    ،عىل 
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فيه   لبس  ال  تحذيرًا  املخابرات  إليه  و تصدر  يلتفت  أو  الال  سؤول  املقائد 

حذير ليس رصيًحا أو واضًحا  الظرف األكرث احت�ًال هو أن الت  .سيايس متاًماال

أو أن هناك سوء تقدير خط� لتوقيت الهجوم أو مكانه أو   ،بدرجة كافية

 .طبيعته

خاذ إجراء لتفادي كارثة ومل  بافرتاض أنه كان من املمكن ات  ،عىل أي حال

 .فشل مشرتك يف االستخبارات والقيادة أو السياسة فهذا يعترب ،ذلكيتم 

كان املوقف األكرث شيوًعا يف السنوات األخ�ة هو أن صانع السياسة يصنع  

  ،غ� الشخصية   االستخباراترمبا ألنه غ� راٍض أو ال يثق بآلية    ،استخباراته

أو رمبا ملجرد أن الفضول الفكري يدفعه إىل الرغبة يف معرفة املزيد بشكل 

من   ،قد يكون لهذه املعلومات االستخباراتية املتولدة ذاتيًا مزاياها  .مبارش

عىل الرغم من أنه من    ، حيث أنها تستجيب عىل الفور الحتياجات السياسة

 .الواضح أنه قد يكون هناك أيًضا مخاطر يف هذا

يبدو أنه تم اتخاذ إجراءات عىل مستوى السياسات التي مل تسهم فيها  و

ا مبارشاملعلومات  بشكل  كث�ًا  قد    ،الستخباراتية  السياسة  صانعي  أن  أو 

سبقوا العمليات االستخباراتية الرسمية يف اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحباط  

 .األع�ل املهددة املحتملة للدول املعادية أو التي يحتمل أن تكون معادية

ليست كل األع�ل العسكرية املهددة تشكل تهديًدا محتمالً للمصالح    ،اآلن

 1956  لم يشكل القمع السوفيتي للثورة املجرية عامف  .األمنية األمريكية

أي تهديد عسكري للواليات املتحدة   1968وال غزو تشيكوسلوفاكيا يف عام 

   .حاجة لعمل عسكري من جانبنا رغبة أو ومل تكن هناك   ،أو الناتو
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كان من اللطيف أن يكون لدينا فهم أوسع   ،من الناحية السياسية  ،ومع ذلك

الذي تسبب يف    ،ال سي� غزو تشيكوسلوفاكيا   ،قليالً الحت�لية هذه األع�ل 

 .قدر ال بأس به من القلق يف الناتو

بغض النظر عن كيفية عمل االستخبارات والسياسة في� يتعلق ببعضه�  

فإن اليشء املهم يف   ،أو مدى اعت�د أو استقاللية مستوى السياسة ،البعض

املناسب اإلجراء  اتخاذ  هو  الحاجة  ،النهاية  األمن   ،عند  مصالح  لح�ية 

قد    لالستخباراتستكون وظيفة التحذير    ،بدون ذلك.  أمن حلفائناالقومي و 

 .فشلت بغض النظر عن مدى براعة املجموعة والجهود التحليلية

 

 للمبادئ السابقةتوضيح 

�كن توضيح بعض املبادئ السابقة من خالل التدخل الصيني يف كوريا يف  

مشكلة    1950نوفمرب  -أكتوبر لطبيعة  كالسييك  مثال  هو  الحدث  هذا 

تم اكتشاف القوات الشيوعية الصينية ألول مرة يف كوريا يف حوايل    .التحذير

 .نوفمرب  26شنوا هجومهم الضخم يف  .أكتوبر 26

األمريكي العسكريون  الضباط واملحللون  كوريا يف شهر ترشين  قال  ون يف 

تحذيرًا"  ،املص�يالثا�   تلقينا  بالطبع  اتصال   .ملاذا  عىل  قواتنا  كانت 

لدينا  .بالصيني� الوحدات لقد    .سجناء  كان  املحلل  .  حددنا  وسينظر 

يف  الصينية  القوات  حشد  عن  الضخمة  التقارير  يف  الوراء  إىل  العسكري 

منشوريا والتقارير واملؤرشات العديدة عن االستعدادات للحرب يف جميع  

سوف يدرك املحلل أن مجتمع االستخبارات كان    .أنحاء الرب الرئييس الصيني

  .التعزيزات وأن القوة الصينية اإلج�لية تم التقليل من شأنهابطيئًا يف قبول  

  .تم قبول زيادة كب�ة يف كل من واشنطن ومقر الج�ال ماك آرثر   ،ومع ذلك
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األرجح عىل  سيقول  عسكر "  ،كان  تحذير  لدينا  كان  سيتذكر   ي".بالطبع 

�  املحللون السياسيون أن املسؤول� الصيني� استدعوا السف� الهندي يف بك

أكتوبر وأبلغوه أن القوات الصينية ستدخل كوريا إذا عربت القوات    3يف  

العرض   خط  املتحدة  واألمم  كوريا  38األمريكية  يف    .يف  املحلل  وسينظر 

التغي� الحاد يف خط الدعاية الشيوعية الصينية والدولية يف أوائل نوفمرب  

ما  " ،يقول املحللوس .ترشين الثا� إىل دعم شامل لقضية كوريا الش�لية  /

 "املزيد من التحذير السيايس الذي كنا نتوقعه؟

يف  آرثر  ماك  والج�ال  ترومان  الرئيس  أن  التحذيري  املحلل  سيالحظ 

أكتوبر قد أحرضا تقيي�ت غ� صحيحة     15اجت�عه� يف جزيرة ويك يف  

لكن املحلل سيعيد النظر  ).  أي أن التدخل الصيني يف كوريا مل يكن مرجًحا(

لجنة االستخبارات املشرتكة    نوفمرب   15إليه يف    توصلت أيًضا يف الحكم الذي  

 .نوايا العدوتقييم ب� الوكاالت املسؤولة عن 

  أي(وسيستنتج املحلل أن الحكم الذي تم التوصل إليه بحلول ذلك الوقت  

ن احت�لية التدخل  قد قدم تحذيرًا كب�ًا م  )أيام من الهجوم الصيني 10  قبل

الصيني الكب� وهو تحذير رمبا مل يكن واضًحا أو مرتفًعا أو ال لبس فيه ك�  

 .  اً كب�  اً تحذير ه يبقى كان من املمكن أن يكون ولكن

   :سيسأل املحلل

 ماذا حدث لهذا؟  -

 من قرأه؟   -

 ؟  من صدقه -

 هل كان معظم مجتمع االستخبارات متوافًقا مع هذا الحكم؟  -



56 

 

 هل اقتنعت هيئة األركان املشرتكة والرئيس؟ -

حًقا يستطيع  أحد  اآلن  ،ال  أو  الوقت  ذلك  قرأها   ،يف  من  يقول  وكم    ،أن 

وزنها  ،صدقها  ما  إصدار    .أو  تم  أنه  سيوافقون عىل  عىل  "تحذير"لكنهم 

 .األقل

ملاذا إذن يعترب التدخل الصيني يف كوريا عامليًا فشًال استخباريًا كب�ًا ساهم  

 يف كارثة عسكرية قريبة؟  

ذلك ألنه مل يتم اتخاذ أي إجراء بشأن أي من هذه املعلومات االستخباراتية  

ألنه مل يتم إصدار أوامر لوقف التقدم الرسيع للقوات األمريكية   ،أو األحكام

مل يتم اتخاذ أي تداب� إلعداد دفاعات عسكرية   .نحو يالووقوات الحلفاء  

مقدار أن    ،وال بد من التأكيد  ،ال يهم   .ضد احت�ل شن هجوم صيني كب�

ينتج   مل  ما  تحذيريًا  حكً�  أصدر  من  أو  املتاحة  االستخباراتية  املعلومات 

 .مثل هذا اإلجراء اإليجايب �عنه

إذا كان تحذيره قد أدى إىل إدانة يف الوقت املناسب    ،ضابط أركان واحد

 . ) إىل الج�ال ماك آرثر ،يف هذه الحالة (وإىل الشخص املناسب 

 

 النوايا مقابل القدرات 

وهو    ،ال يزال يتم االستشهاد به بشكل متكرر  ،هناك مبدأ عسكري عريق

يف    .هولكن فقط قدرات  ،يرى أن املخابرات ال ينبغي أن تقدر نوايا الخصم 

بعض األحيان تم توسيع هذا ليعني أنه �كننا الحكم عىل قدراته ولكن ال 

 .�كننا الحكم عىل نواياه 

إن املبدأ القائل بأن االستخبارات تتعامل بشكل صحيح فقط مع القدرات  

القائد امليدا� يف   أو يجب أن تقيّمها فقط مستمد بالطبع من متطلبات 
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من  ،العسكرية التي قد تهاجمه أو التي يستعد ملهاجمتهامواجهة القوات 

الرضوري أن يكون لدى القائد أدق تقييم ممكن لقدرات قوات العدو وأن  

بدالً من محاولة   .يعد دفاعاته أو يخطط لهجومه ضد ما يقدر عليه العدو

ليس هناك شك يف أن املعارك ورمبا حتى الحروب قد   .تخم� ما قد يفعله

حكمه عىل  يبني  أن القائد الذي  ك�  لعدم اتباع هذا املبدأ    هاتر اخسجرت  

كون قد  يسيتجاوز تقييم ما �كن أن يفعله هو  وما ينوي الخصم القيام به  

 . عىل طريق كارثة محتملةوضع نفسه 

الشيوعي  الهجوم  يف  الحلفاء  وقوات  املتحدة  للواليات  القريبة  الكارثة 

بشكل مبارش إىل الفشل  فيها  كان يُعزى     1950الصيني عىل كوريا يف نوفمرب

استمرت حملة الحلفاء دون اعتبار لقدرة الصيني� عىل    .يف اتباع هذا املبدأ

حيث    ، التدخل ومل تكن هناك استعدادات دفاعية ضد هذه الحالة الطارئة

 . أن الصيني� مل ينووا التدخل" خطأً  "كان يُفرتض

تعني أن االستخبارات عىل املستوى   فإن صحة هذا املفهوم ال  ،ومع ذلك

القدرات الحقيقة    .الوطني واالسرتاتيجي يجب أن تقترص عىل تقييم  ألن 

وخاصة تلك التي    ،هي أن املعلومات االستخباراتية عىل جميع املستويات

من املتوقع أيًضا أن تتعامل مع مسألة    ،صناع القراريتم إعدادها لتوجيه  

للحكومة  .النوايا التنفيذية  السلطة  فقط  الكونجرس    ،ليس  أيًضا  ولكن 

يؤمنون بأن وظيفة االستخبارات هي التأكد م� سيفعله    ، والجمهور عموًما

 .وليس فقط ما �كنهم فعله أو ما قد يفعلونه ،أعداؤنا وحتى أصدقاؤنا 

تكلفة   إىل  والعواقب وبالنظر  املال واألفراد  اليوم من حيث  االستخبارات 

فمن الصعب القول إن األمة ال يحق لها توقع    ،املحتملة لسوء تقدير النوايا

 .ذلك
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أو    لالستخباراتتركز جميع االستفسارات تقريبًا حول اإلخفاقات املفرتضة  

 .ب عدم توف� التحذير املسبق بحدوث يشء مااسبأ انتقادات كفاءتها عىل 

أو لجنة الكونجرس من فشل االستخبارات يف  صناع القرار  نادًرا ما يشتيك  

حتى عندما يكون هذا هو الحال يف    ،إجراء تقييم مناسب لقدرات العدو

 .الواقع

مل نكن قادرين عىل توقع هذا   .مل تخرب� أن هذا سيحدثو:  النقد دامئًا ه

عىل   وا قادريننو مل تك  ،يكمإنفاقها علكل املالي� التي تم  رغم    ،أو.  وفوجئنا 

 إخبارنا أن هذا من املحتمل أن يحدث؟ 

تم االعرتاف يتم تحذير املسؤول� من غ� املحتمل أن    ك بأنه احتجاجاتو 

 . أعجبك أم ال ظروفيف هكذا مرضية  بها أو بأنها

من   ،النواياعىل    االستخبارات محاسبة  يتم    رائعة  نجاحاتها  كانت  ومه� 

فسيتم الحكم عىل كفاءة مجتمع االستخبارات غالبًا يف النهاية    ،نواحٍ أخرى 

وهذا بالفعل ما يدور حوله عمل   .من خالل دقة توقعاته ملا قد يحدث

 .التحذير

دعونا اآلن نفحص صحة فكرة أنه �كننا الحكم عىل القدرات العسكرية 

 ،درجة من اليق�ولكن ال �كن توقع النوايا بأي    ،بدرجة عالية من الدقة 

وبالتايل فمن غ� املعقول توقع أن تصل العملية االستخباراتية إىل أحكام  

 .نواياحول ال

كيف �كن للمحلل أن يقول أن شيئًا ما سيحدث قبل حدوثه؟ أليس هذا ف

أخرى ناحية  املستحيل؟ من  أن    ،يتطلب  للمحلل  عن بسهولة    يبلغ�كن 

  القوات   معينة وما الذي �كنهم فعله ضدعدد القوات املنترشة يف منطقة  

 .املعارضة
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أنه يعتقد عىل نطاق واسع   إن كيفية انتشار مثل هذه املفاهيم أو ما يبدو

ك� يشهد معظم املحلل� العسكري�    ،ألنه من الناحية العملية  ،هو لغز

الخربة دقيقة    ،ذوي  تقيي�ت  إىل  التوصل  جًدا  الصعب  من  يكون  قد 

 .حتى عندما تكون املعلومات متاحة بسهولة  ،ألي دولة  للقدرات العسكرية

علنًا عن الحقائق    فيها  مناطق ال يتم الكشفوعندما يتعامل املحلل مع  

غالبًا ما    ،العسكرية األولية ويتم الحفاظ عىل األمن العسكري األكرث رصامة

يكون من الصعب للغاية التوصل إىل تقديرات دقيقة ملثل هذه العوامل 

 .القوات املسلحةمصادر من  ة مثل ترتيب املعركة أو القوةاألساسي

األشهر  بوالذي غالبًا ما يتم قياسه بالسنوات وليس    بالنظر إىل الوقت الكايف

أو األسابيع متكنت املعلومات االستخباراتية عادًة من الوصول إىل تقيي�ت  

الدول   لقد ثبت أن   .األجنبيةدقيقة إىل حد ما لرتتيب املعركة يف معظم 

للغاية املنال  للقوة بعيدة  الظاهري بشأن مثل   ،األرقام اإلج�لية  واليق� 

هذه األمور املنعكس يف التقديرات عىل مدى فرتة من السنوات بالطبع ال  

ونحن نتحدث هنا عن مواقف ظلت    .مه� كانت دقة التقدير  �كن ض�نه 

ن ثابتة  العسكرية  والتوجهات  القوة  التي    .سبيًافيها  الحالة  إىل  وبالنظر 

وال سي� عندما يتم تعبئة عدة وحدات أو عمليات    ،تحدث فيها تغي�ات 

كب�ة جارية   املقاسة من حيث   ، تامةرسية  بنرش  القدرات  تقديرات  فإن 

 .إج�يل القوة املتاحة قد تكون واسعة للغاية

ت االستخباراتية  فإن املعلوما  ،وإن مل يكن األمر كذلك دامئًا  ،كقاعدة عامة

من   "قوة  ستقلل  أو  الربية   ،"القواتقدرة  القوات  سي�  يف   ، وال  املشاركة 

التعبئة    ،التعزيزات حجم  من  كب�  حد  إىل  ستقلل  األحيان  بعض  ويف 

كان هذا هو الحال يف جميع حاالت السنوات األخ�ة تقريبًا التي    .واالنتشار
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دليل الحق الحصول عىل  فيها  م  .تم  التقليل  الكوري  تم  الحشد  ن حجم 

يونيو   يف  الجنوبية  كوريا  عىل  للهجوم  من    ،1950الش�يل  الرغم  عىل 

رمبا كانت عمليات االنتشار الشيوعي الصيني    .االعرتاف به عىل أنه هائل

عىل األقل ضعف     1950يف منشوريا قبل الهجوم عىل كوريا يف أواخر نوفمرب

التقليل إىل حد كب� من مدى تعبئة  تم    .معظم التقديرات يف ذلك الوقت

كان الرد السوفيتي عىل الثورة املجرية يف و  1966-1965فيتنام الش�لية يف

هو نرش مترسع للوحدات يف ذلك البلد الذي يتحدى     1956أواخر أكتوبر  

وحتى اليوم مل يتم إنشاء    ،ترتيب املعركة أو التحليل العددي يف ذلك الوقت 

الكل السوفيتية  كاملالقوة  بشكل  املستخدمة  نعرف عدد    ،وباملثل  .ية  ال 

يونيو   يف  تشيكوسلوفاكيا  إىل  نقلها  تم  التي  السوفيتية    ،1968القوات 

وارسو   حلف  ملناورة  تكون    ،"سومافا"ظاهريًا  أن  جًدا  املرجح  من  ولكن 

عىل الرغم من معلومات ترتيب املعركة الجيدة    .التقديرات منخفضة للغاية

مل يتم تحديد العديد من الوحدات   ،زو تشيكوسلوفاكيا حول التعزيزات لغ

لكن من    ،"Sumava"ظاهريًا بالنسبة مل�رسة حلف وارسو    .إال بعد ذلك 

   .املرجح جًدا أن تكون التقديرات منخفضة للغاية 

اللوجستية القدرات  واإلمدادات   ،إن  والبرتول  الذخ�ة  حيث  من  مقاسة 

  ،يف الواقع   .هي أكرث صعوبة يف تحديدها  ،األخرى املتاحة عىل الفور للهجوم

ال تستند العديد من التقديرات اللوجستية إىل أي دليل موثوق به يتعلق  

بحجم زيادة العرض ولكن عىل افرتاض أن اإلمدادات املطلوبة سيتم نقلها  

نظرًا ألن توفر اإلمدادات أمر حيوي بالطبع إلجراء   .ع الوحداتإىل األمام م

وعدم القدرة   للتشغيل  الحرب وقد يشكل بالفعل الفرق ب� القدرة العالية

فقد تكون حركة عنرص أو عنرصين من اإلمدادات أمرًا بالغ    ،عىل اإلطالق 
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ذلك  .األهمية من    ، ومع  الكث�  الجمع  نظام  يوفر  أن  املحتمل  غ�  فمن 

 .ملعلومات املحددة حول حركة العديد من العنارص املهمةا

محددة أسلحة  وجود  عدم  أو  وجود  تقييم  مشكلة  يف  النظر  من    ، مزيد 

  .القادرة عىل إلحاق أرضار جسيمة  ،وخاصة األسلحة الجديدة أو املتقدمة

يف الخمسينيات   "فجوة الصواريخ"كان ما يسمى بـ    ،ك� يعرف الجميع اآلن

الواليات املتحدة قادرة عىل   .القرن املايض فجوة استخباراتيةمن   مل تكن 

إجراء تقدير دقيق لقوات الصواريخ السوفيتية ويف الواقع بالغت يف تقدير 

املجال هذا  يف  السوفيتية  التقيي�ت    .القدرات  أن  املؤكد  من  يكون  قد 

بلة الذرية  اليابانية لقدرات الواليات املتحدة قد أحدثت ثورة بإسقاط القن

 .األوىل عىل ه�وشي�

؟ يف ذلك  1962هل امتلك االتحاد السوفيايت أسلحة نووية يف كوبا يف أكتوبر  

 .اعتقدنا ذلك ولكننا مل نكن متأكدين ،الوقت

للقياس   قابلة  أنها  التي يُفرتض  العوامل  العوامل غ�  فإن  أضف إىل هذه 

جودة التدريب والقيادة    امللموسة بالغة األهمية ألداء الجيوش والدول مثل

من  واملعنويات يزال  القدرات   غ�  وال  تقديرات  تكون  قد  ملاذا  الواضح 

لقد كانت جميع الدول الغربية تقريبًا يف وقت أو آخر ضحية    .خاطئة جًدا

إنها    ،باختصار   .لسوء تقدير فادح ليس فقط لنوايا بل لقدرات قوى أخرى 

 .ليست مشكلة بسيطة

فهل يرتتب عىل ذلك أن التأكد من   ،القدرات بهذه الصعوبةإذا كان إنشاء 

 النوايا يكاد يكون مستحيالً؟  

طلبت يف بعض األحيان من أولئك املرتبط� بهذا االعتقاد أن يضعوا أنفسهم 

عندما نظرت عرب القناة    1944يف منصب القيادة العليا األملانية يف ربيع عام  
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هل    .وة الحلفاء القتالية يف اململكة املتحدة اإلنجليزية إىل التعزيز الهائل لق 

ولكن هل �كننا حًقا الحكم    ،هناك قدرة هائلة هنا  ،نعم"  ،كان تقييمهم

عىل نواياهم؟ رمبا يكون هذا مجرد خدعة وسيشنون الغزو الحقيقي عرب  

ما سيفعلون  ،جنوب فرنسا بعد  يقرروا  رمبا مل  السؤال م ".  أو  جرد طرح 

أ  افرتاض  مغالطة  معقولة يكشف  أحكام  إىل  التوصل  املمكن  غ�  من  نه 

بالطبع �كن للنازي� أن يقولوا أن الغزو كان قادًما وأنه سيتم عرب    .للنوايا

كان    .القناة العسكرية  للقوة  الحشد  هذا  مثل  أن  االفرتاض  السخف  من 

قد يكون    .سيجري بدون نية الستخدامه أو أنه مل يتم اتخاذ أي قرارات بعد

 . املثال هذاباالستناد عىل طرف ويجب عىل املرء أال يعمم هذا مثال مت 

ونادًرا ما تكون    ،مل يكن األمر بهذه السهولة أو الوضوح  ،يف حاالت أخرى

ليس بالصعوبة التي  أيضاً  ولكن األمر    .مشكلة تقييم النوايا بهذه البساطة

خاصة إذا حاول املرء النظر إليها من حيث االحت�الت    ،يعتقدها الكث�ون

 .والسوابق واألهداف الوطنية والخيارات املتاحة بدالً من الرشوط املطلقة

يف تحذيرنا أننا    ، سوف نؤكد مرة أخرىك� الحظت هذه األطروحة بالفعل  

ويجب اتخاذ األحكام وصياغتها    ،اليق�مع  وليس    ،نتعامل مع االحت�الت

 .لذلك وفًقا

قبل حدوثه يتضمن سلوكًا برشيًا  متاًما  يوجد يشء مؤكد  األمة   ، ال  وحتى 

ولكن �كن إصدار أحكام   .التي قررت بحزم عىل فعل مع� قد تغ� رأيها

أو    ،بأن بعض مسارات العمل تكون أكرث أو أقل ترجيًحا يف ظروف معينة

يعتزم أو  الخصم يخطط  أن  يبدو  أن   .فعل كذا وكذا أنه  الرغم من  عىل 

إال أنه ليس من املستحيل   ،التنبؤات بسلوك األفراد والدول قد تكون صعبة

 .إجراء تقيي�ت معقولة وغالبًا مع نسبة عالية جًدا من الدقة
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ذلك يدركون  ال  قد  املحلل�  بعض  أن  من  الرغم  عملية    ،عىل  فإن 

ليس فقط خصومنا   ،كل يوم أحكاًما بشأن نوايا اآلخرينتصدر  ارات  االستخب

وال تقترص هذه األحكام عىل التقدير    .ولكن العديد من الدول األخرى أيًضا

يتخذ جميع املحلل� أحكاًما طوال الوقت حول    .الوطني أو عملية اإلنذار

 إىل أن  املعلومات التي يتلقونها ويقومون بتقييم ما إذا كانت تش� أم ال

جهة فاعلة معينة قد تكون مستعدة لفعل يشء غ� عادي أو مختلف ع�  

 .فعلهت تكان

األوقات معظم  العمل   ،يف  مسارات  نفس  اتباع  وستواصل  البلدان  تتبع 

مواقفهم ونواياهم   بسبب أنهذا   ؛العامة التي كانت تتبعها لبعض الوقت

تقيي�ت جديدة باستمرار إلعداد  لن تتغ� بشكل كب� وليس هناك رشط  

 .أو تكرار ما هو معرتف به أو مقبول عىل نطاق واسع

األحكام   أن  الرغم من  باستمرارعىل  مراجعتها  تتم  بالنوايا  فإن    ،املتعلقة 

 .األحكام عامة ضمنية وليست رصيحة هذه 

قد ال تكون هناك حاجة ألشهر أو حتى سنوات إلعادة    ،عىل سبيل املثال 

عىل أنه من غ� املحتمل أن تهاجم الص� الجزر   (الورقي) التأكيد املطبوع 

ت عىل أنها تستعد للقيام  البحرية يف مضيق تايوان عندما ال توجد مؤرشا

ك� هو    ،كان حكم مجتمع االستخبارات عىل النوايا يف هذا الشأن  .بذلك

صحيًحا ومن املرجح  ،الحال يف العديد من املوضوعات أو املجاالت األخرى

 .متاًما أن يظل صحيًحا ما مل يكن هناك بعض التغي� امللحوظ يف املوقف

أن   فكرة  تنشأ  ما  ال  ا إما ال �كنه  االستخباراتعادة  تأو  أن  ينبغي  صدر   

النوايا فقط عندما تكون هناك تغي�ات مفاجئة أو كب�ة يف  أحكاًما عىل 

وخاصًة حكً� إيجابيًا حول ما إذا كان �كن    ،موقف يتطلب حكً� جديًدا
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العدوا� للعمل  مستعدين   .التخطيط  اآلن  حتى  كانوا  الذين  املحللون 

  ،هي إلصدار أحكام سلبية بأنه لن يحدث يشء أو أن األمور ستستمر ك�  

ولكنهم أيًضا لن   ،أدركوا فجأة أنهم لن يتمكنوا من إصدار هذا الحكم بثقة 

جديدة  إيجابية  أحكام  أي  إىل  للتوصل  مستعدين  قد  .  يكونوا  وبالتايل 

إصدار أحكام بها    ال �كن أو ال ينبغي  االستخباراتيتخذون موقًفا مفاده أن  

النوايا بالتحديد  ،عىل  املايض  يفعلون ذلك يف  كانوا  أنهم  الرغم من    ، عىل 

 .ومن املرجح أنهم عىل استعداد لفعل ذلك مرة أخرى يف ظروف أخرى

باستمرار إىل األحكام    يح فقط أن عملية االستخبارات تتجهليس من الصح

�كن أيًضا إثبات أنه   ؛أخطائها هي االستثناء وليس القاعدة  عىل النوايا وأن

يكون الوصول إىل األحكام املتعلقة بالنوايا أسهل من قد يف بعض الظروف 

يف   ،عىل سبيل املثال  ،كان هذا صحيًحا يف كث� من األحيان  .تقييم القدرات

نام  ان هناك القليل من الشك يف أن فيتك الحروب يف كل من فيتنام والوس

عرب   كافية  إمدادات  نقل  إىل  تهدف  كانت  لسنوات   Laotianالش�لية 

Panhandle 6 للحفاظ عىل القدرات القتالية لوحداتها يف جنوب فيتنام،  

اإلنتاجية   يسمى  ما  تقدير  للغاية  الصعب  من  أنه  ثبت  فقد  ذلك  ومع 

الجنوب إىل  أي وحدة   ،الفعلية  إىل  تصل  قد  التي  اإلمدادات  عن  ناهيك 

كان من املمكن يف كث� من األحيان التنبؤ قبل عدة أيام    ، وباملثل  .معينة

ن قد يكو   ،أي أنه كان مقصوًدا  ،عىل األقل بقدوم جهد هجوم شيوعي جديد

من الصعب للغاية تحديد العمليات املخطط لها وقد تكون عرضة لخطأ  

 .كب�

 
�لية عرب ال وس إىل فييتنام  املمر الرسي الذي بناه الفييتكونغ لنقل العتاد والتموين واملقاتل� من فيتنام الش :6 

 .  1975الجنوبية وكان له دور حاسم يف استنزاف االمريكي� ونزع إرادة القتال منهم وبالتايل حسم الحرب عام 
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األحيان بعض  من    ،يف  كل  يف  التقاطها  تم  التي  والوثائق  السجناء  وصف 

كامل ملوسم  لها  املخطط  العمليات  بدقة  والوس  نوايا    ؛فيتنام  تكون  قد 

ردود    أبرزها  ،لكن هناك عوامل أخرى   ،الشيوعي� لتنفيذها واضحة نسبيًا

�كن أن تكون فعالة جًدا لدرجة أن القدرة عىل تنفيذ العمل    ،الفعل الودية

 .قد تعطلت بشكل خط� 

سيكون من املضلل ترك االنطباع بأن الكاتب يعتقد أن تقييم النوايا أكرث 

ىل أن املبادئ العسكرية لتقييم  أهمية إىل حد ما من القدرات أو أنه يدعو إ

 .الزمن أو ينبغي إلغاؤهاقدرات عفا عليها ال

 االستخبارات التحذيرية إذا كان هناك درس واحد �كن تعلمه من تاريخ  

فهو أنه ال يوجد يشء أكرث أهمية للتحذير من  سواء نجاحاته أو إخفاقاته

للقدرات والواقعي  الدقيق  فحسب  .الوصف  امليدا�  القائد  بل    ، ليس 

وقبل كل يشء إىل فهم قدرات    املسؤول السيايس أيًضا هو الذي يحتاج أوالً

 .الخصم

عىل   "بالقدرة"�كن أن تكون تقيي�ت النوايا دون االعرتاف الواجب أوالً  

عىل املستوى الوطني أو    ،بل ورمبا أكرث خطورة  ،نفس الدرجة من الخطورة 

قد تكون أكرب مساهمة �كن للمحلل    .االسرتاتيجي ك� هو الحال يف امليدان

يقدمها   أن  بلغة  العسكري  يرشح  أن  هي  األحيان  من  كث�  يف  للتحذير 

وواقعية  معرفته    ،واضحة  لديهم  تكون  ال  قد  الذين  ألولئك  بالنسبة 

ومدى عظم تفوق    ، مدى عظمة القدرة التي تم بناؤها بالضبط  ،التفصيلية 

أو مدى غرابة    ،ما هو مقدار الجهد اللوجستي املطلوب  ،القوة يف الواقع

 .النشاط العسكري

أكرث من مرة يف  ،يف املستويات األد� أيًضا من همو  ،قرارفشل صناع اللقد 
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تقدير احت�لية العمل العسكري جزئيًا ألنه مل يوضح أحد مدى عظمة هذه  

املطلوب  .القدرة اللوجستي  الجهد  مقدار  النشاط   ،ما  غرابة  مدى  أو 

 .العسكري حًقا

التعزيز غ�  إ  املؤرش  ن  ما يكون  غالبًا  العسكرية  القدرة  للقوة أو  العادي 

النية عىل  وصحة  أهمية  األكرث  مقابل    .الوحيد  نوايا  مسألة  ليست  إنها 

والحقيقة    .وصول إىل أحكام منطقية للنوايا يف ضوء القدرات  هاولكن  ، قدرات

لقوة القتالية دون  عادة بتعزيزات كب�ة ومكلفة ل  هي أن الدول ال تقوم

  ، عمليات إعادة االنتشار الكب�ة واملفاجئة للقوات  .نية الستخدامها   دوجو 

للدعم   الهائلة  األمامية  والتحركات  االحتياطيات  بتعبئة  املصحوبة 

عادة ما تكون دليًال قويًا عىل وجود نية للهجوم ما مل يكن هناك   ،اللوجستي

كل� زاد بناء القدرة الهجومية مقابل    .دليل صحيح أو مقنع عىل عكس ذلك

زاد احت�ل    ،كل� زاد االنحراف عن السلوك العسكري العادي  ،قدرة الخصم

مخططًا العسكري  العمل  يكون  مؤكًدا أن  محتمل  ،ليس  قال  .لكنه    ك� 

السباق رسيًعا"  ،أحدهم يكون  ال  لألقوياء  ،قد  معركة  تزال    ،وال  ال  لكنها 

 ."أفضل طريقة لوضع رهاناتك

جارية  العدائية  األع�ل  تكون  عندما  تقريبًا  عامليًا  به  معرتف  املبدأ  هذا 

الحرب  .بالفعل ملتزمة بشن  األمة  أن  قبول  دامئًا    ، مبجرد  املحللون  يكون 

ل إىل أحكام واقعية وصحيحة بشكل عام للنوايا  تقريبًا قادرين عىل التوص

عندما ال   .عىل أساس زيادة غ� عادية للقوات العسكرية يف منطقة معينة 

تندلع الحرب أو عندما ال يصبح االلتزام باللجوء إىل القوة واضًحا أو مقبوًال  

قد يكون هناك تردد كب� يف استخالص النتائج من نفس النوع   ،بشكل عام

هذه العقبة    .ة العسكرية التي �كن قبولها بسهولة يف زمن الحربمن األدل
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التحذيرية التقيي�ت  إىل  الوصول  يف  خط�ة  مشكلة  بعض    .النفسية  يف 

هناك عامل مهم يجب أخذه يف االعتبار عند تكوين قوة قتالية    الظروف،

حتى    .وهو يختلف عن الوضع يف زمن الحرب  ،قبل اندالع األع�ل العدائية

فمن املمكن    ،رر املعتدي املحتمل القيام بعمل عسكري لتأم� أهدافهلو ق

العسكرية غ� رضورية العملية  التسوية  قد تكون هناك    .دامئًا أن تجعل 

أو قد تستسلم الدولة    ،رمبا من خالل الوساطة   ،تسوية سياسية تفاوضية

بالهجوم  التهديد  مواجهة  يف  ببساطة  ذلك  .األخرى  هذا   ،ومع  مثل  فإن 

عىل  مصممة  كانت  املعنية  األمة  أن  مفاده  استنتاج  يبطل  ال  الحدوث 

أو أنها كانت تنوي الهجوم ما مل يتم   ،تحقيق أهدافها بالقوة إذا لزم األمر

 .التوصل إىل حل مرٍض لها 

ل لن تقوم عادة بعمليات عسكرية مكلفة وخط�ة إذا  من الواضح أن الدو 

لقد قيل أنه نظرًا ألن الواليات   .متكنت من تحقيق نفس األهداف بدونها

مل    ،1962املتحدة مل تهاجم قواعد الصواريخ السوفيتية يف كوبا يف أكتوبر  

املتحدة   الواليات  نوايا  بشأن  استنتاجات  إىل  التوصل  املمكن  من  يكن 

هذا الخط من املنطق    .ن املناقشة السابقة بشأن النوايا باطلة بالتايل فإو 

الواليات املتحدة مل تهاجم القواعد ألنها مل تكن مضطرة .  يتجنب املشكل

الهجوم   .لذلك أن  اعترب  الصواريخ ألنه  إزالة  السوفيايت عىل  االتحاد  وافق 

 .ك� كان بالفعل كان مرجًحا

املي تجنبه هو  الذي يجب  اآلخر  كاٍف عىل  املأزق  تركيز غ�  إعطاء  إىل  ل 

يف    .القدرة عندما تكون آثارها املنطقية مث�ة للقلق أو ال تحظى بشعبية 

يجب عىل املحلل العسكري أن يكون حريًصا   ،أي أزمة أو حالة أزمة محتملة

دقيًقا   تقييً�  رؤسائه  إىل  وينقل  يُجري  الواقع  يف  أنه  عىل  خاص  بشكل 
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ديه نفس مسؤولية القائد امليدا� للحكم عىل  ل   .ومناسبًا للوضع العسكري

يجب    .القدرات أوالً بغض النظر عن ميوله الشخصية في� يتعلق بالنوايا

أال يرتك املحلل تصوراته املسبقة ملسار العمل املحتمل للخصم تؤثر عىل  

 .تحليله وتقريره عن األدلة العسكرية

القوة الواقعية  غ  محادثات  األوصاف  تنقل  ما  العسكرية  البًا  القوة  لرتاكم 

األحكام   من  بسلسلة  مقارنة  إجراء  اتخاذ  باحت�لية  أفضل  إحساًسا 

التي   األسباب  أو  العسكرية  التفاصيل  تضم�  يف  تفشل  التي  التقديرية 

 .يستند إليها التقييم

ف القدرةإذاً  لفهم    ،والقدرة عىل رؤيتها مبوضوعية   ،فهم  هو رشط أسايس 

.النية
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عىل    ،يُعتقد أن قوائم املؤرشات هي تطور ما بعد الحرب العاملية الثانية

الرغم من أنه من غ� املحتمل أن تكون تقنيات م�ثلة قد استخدمت  

 .يف املايض

بدأت وكاالت االستخبارات يف وضع قوائم باألع�ل    ،تقريبًا  1948يف عام  

االتحاد   خاصة  الخصم  بها  يقوم  قد  التي  املحتملة  اإلجراءات  أو 

 .قبل بدء األع�ل العدائية السوفيتي

تدريجياً   هاؤ رت أجهزة املخابرات األمريكية وحلفاطو   ،منذ هذه البداية

 .سلسلة من قوائم املؤرشات

السابقة  القوائم  آنذاك   ،كانت  الظاهرة  املتجانسة  البنية  تعكس  التي 

 الكتلة الصينية السوفيتية"  مطابقةتهدف عموًما إىل    ،للعامل الشيوعي

للتمييز ب�  تم بذل القليل من الجهد    .ككل)  ك� كانت تسمى آنذاك(

لسوفييتي عن تلك التي قد  اإلجراءات التي �كن أن يتخذها االتحاد ا

فيت  (الشيوعية    الشيوعية أو كوريا الش�لية أو فيتنامتخذها الص�  ت

للنزاعات يف   .)مينه للنزاعات واالستعدادات  املختلف  للطابع  وإدراكًا 

لخاصة يف  ت العديد من القوائم ا فقد ظهر   ، مناطق مختلفة من العامل

القرن املايض للتعامل مع مواضيع أو مناطق مثل جنوب خمسينيات  

 .رشق آسيا ومضيق تايوان وبرل�

كانت لهذه القوائم املبكرة درجات متفاوتة من التنسيق والشكليات  

ولكن تم إعداد معظمها عىل مستوى العمل كأدوات للمحلل�    ،واملكانة

األ  أو  امليدانية  الوكاالت  قبل  من  األول  أو  املقام  يف  الستخدام  لوامر 

الخمسينيات  ،الشخيص أواخر  الحد    ،منذ  االستخبارات  مجتمع  حاول 

االنتشار   هذا  املجتمعواالتساع  من  موارد  واستخدام   للقوائم 
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 .ككل إلعداد قوائم فردية ومنسقة وصادرة رسميًا  اإلستخبارايت

والطبيعة املختلفة للدول  اعرتافًا بكل من االنقسام الصيني السوفيايت  

تم تطوير قوائم   ،الشيوعية السوفيتية والصينية واملؤسسات العسكرية

 .منفصلة لهذه املناطق 

 

 محتوى وإعداد قوائم املؤرشات 

  ، ؤرشات هي أن أي دولة تستعد للحربالفلسفة الكامنة وراء قوائم امل 

محلية أو  عامة  كانت  معينة   ، سواء  إجراءات  تتخذ  قد  أو  ستتخذ 

وأنه من املفيد للمحلل� وجامعي   ،)عسكرية وسياسية ورمبا اقتصادية(

 ،التحصيل أن يحددوا مسبًقا ماهية هذه اإلجراءات أو قد تكون كذلك

 .وتحديدها عىل وجه التحديد قدر اإلمكان

بسبب التنوع الكب� يف األع�ل التي ستتخذها دولة كربى أو قد تقوم  

األع�ل   بدء  قبل  املتصاعدبها  التوتر  فرتات  خالل  أو  متيل    ،العدائية 

بدالً من اإلشارة    ، وبالتايل  .قوائم املؤرشات إىل أن تصبح طويلة ومفصلة 

قد تحتوي القامئة عىل اثني عرش   ،"تعبئة القوى العاملة"ببساطة إىل  

عنًرصا أو أكرث تحدد اإلجراءات املحددة التي �كن اتخاذها أثناء عملية  

األول    يف  .التعبئة املقام  يف  مخصصة  التفاصيل  هذه  بعض  أن  ح� 

نظرًا   ،ومع ذلك  .قد تكون مفيدة جًدا أيًضا للمحلل�   ، الجمع  جهاتل

فقد وجد يف بعض األحيان أنه من املفيد إصدار قوائم   ،لطول القوائم

التي  اإلجراءات  لتلك  كدليل  املوحدة  أو  املختارة  بالعنارص  مخترصة 

 .إذا كان ينبغي حدوثها ،بالغة األهمية تعترب ذات أهمية فورية
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املؤرشات قوائم  تجميع  مصادر    ، عند  ثالثة  عىل  املحللون  سيعتمد 

 :رئيسية للمعرفة 

 . املنطق أو سابقة تاريخية طويلة األمد -

معرفة محددة بالعقيدة أو امل�رسات العسكرية للدولة   -

 . أو الدول املعنية

الدولة أو تلك الدول  الدروس املستفادة من سلوك تلك  -

 .خالل حرب أخ�ة أو أزمة دولية

 

 .رضورية) املنطق أو سابقة قد�ة(املصادر من الواضح أن أول هذه 

  ، يف أي بلد  بغض النظر ع� قد نعرفه عن العقيدة أو اآلفاق الحديثة

رمبا ستفعل أنواًعا معينة من األشياء   يخربنا التاريخ أن جميع البلدان

توف� اإلمدادات   ،عىل األقل  ،يجب عليها  .ألع�ل العدائيةقبل أن تبدأ ا

بدرجات    إعادة نرشها أو عىل األقل تنبيهها و   ، الرضورية لقواتهاالقتالية  

 .وإصدار األوامر بالهجوم ،متفاوتة 

اعت�ًدا عىل الحجم واملنطقة الجغرافية للهجوم وعىل النطاق املحتمل  

قد يتخذون مجموعة كب�ة ومتنوعة من   ،للعمليات العدائية الناتجة

 .الهجومية والدفاعية  ،اإلجراءات العسكرية اإلضافية

من املحتمل أن تتخذ معظم الدول بعض اإلجراءات إلعداد ج�ه�ها  

وإذا كان للنزاع أبعاًدا كب�ة أو من املحتمل    .ورمبا الرأي العاملي لتحركها

يف عمليات إعادة تخصيص  فقد يبدأون أيًضا    ،أن يستمر لفرتة طويلة 

 .اقتصادية كب�ة قبل اندالع األع�ل العدائية

صول عىل يف الح   وعنرص الجمعسوف يرغب كل من املحلل    ،ومع ذلك



73 

 

فإن املعرفة بالعقيدة    ،لهذا .هذه املبادئ العامةإرشادات أكرث تحديًدا ل

مساعدة عنارص  وامل�رسات العسكرية والسياسية لألمة املعنية ستكون  

تعتمد معظم التحسينات يف قوائم املؤرشات   ،يف الواقع   .ال تقدر بثمن

بشكل أسايس عىل معرفتنا املتزايدة وفهمنا للتنظيم العسكري وعقيدة  

جموعة متنوعة  ك� هو مستمد من م   ، وم�رسات خصومنا املحتمل�

 .من املصادر

املؤرشات قوائم  بالنسبة ملجمعي  األهمية  القدر من  عىل   ،عىل نفس 

إال أن األداء الفعيل لبلد   ، الرغم من أنه عادة ما يكون متاًحا بشكل أقل

ال يوجد قدر من النظرية يحل محل مراعاة    "حية"ما يف حالة تحذير  

الفعيل األز   .األداء  تكون  أن  املحلل  عن حرب ويفضل  أسفرت  قد  مة 

حيث أنه لن يكون هناك شك يف أنها كانت    ،فعلية أو التزام للقوات

فاألزمة التي تنحرس أو يُفصل فيها قبل اندالع عمل عدايئ    ".حقيقية"

لن تكون أبًدا عىل نفس القدر من األهمية حيث سيكون هناك دامئًا 

الو  يف  كانت  التي  املرصودة  التطورات  عدد  يف  الشك  اقع بعض 

 .استعدادات لألع�ل العدائية

وكل� زادت تداب� التأهب    ،و أكرث خطورةأ   -كل� كانت األزمة أكرب و

املؤرشات   ،املتخذة ألغراض  فائدة  أكرث  تكون  أن  املرجح  من  كان 

ذلك  .املستقبلية إىل  حدثت    ، باإلضافة  زاد   ،"اً قريباألزمة  "كل�  كل� 

 .احت�ل أن تعكس العقيدة وامل�رسة الحالية

بسبب التغي�ات يف القوات واإلجراءات العسكرية الصينية الشيوعية 

أخرى عوامل  إىل  العسكري   ، باإلضافة  التدخل  دراسة  اعتبار  �كن  ال 

كوريا يف  بثمن  ، الصيني  تقدر  ال  كونها  من  الرغم  مطلًقا    ، عىل  دليالً 
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حالة    .دة السياسية الصينية والقوات املسلحة يف الص�لكيفية أداء القيا

أخرى  مرة  املفيدة    .تحدث  االستخبارية  املعلومات  أكرث  بعض  جاءت 

السوفيتية   التعبئة  الثانية حول  العاملية  الحرب  منذ  لدينا  كانت  التي 

لغزو   اتخذت  التي  االستعدادات  من  اللوجستية  وامل�رسات 

م  .تشيكوسلوفاكيا عدد  إجراء  مؤرشات تم  قوائم  يف  التحسينات  ن 

ومن   .حلف وارسو نتيجة لألزمة التشيكوسلوفاكية /االتحاد السوفيايت  

الواضح بالتايل أن قامئة املؤرشات املدروسة بعناية واملعدة جيًدا سوف 

بعضها    ،بعضها نظري  ،تحتوي عىل مجموعة كب�ة ومتنوعة من العنارص

ويغطي مجموعة كاملة    ، لحديثةموثق جيًدا من امل�رسات أو العقيدة ا

ال    ،ومع ذلك  .من اإلجراءات املحتملة التي قد يتخذها الخصم املحتمل

  .توجد قامئة تدعي أنها كاملة أو تغطي جميع الحاالت الطارئة املحتملة 

ينتج عنه إجراءات أو تطورات مل    ،محتمل أو فعيل  ، كل أزمة أو رصاع

تكن متوقعة يف قامئة املؤرشات والتي قد تكون يف الواقع فريدة من 

 .نوعها بالنسبة للموقف املع� وقد ال تحدث يف وقت آخر

يجب أن يكون مفهوماً أنه حتى األزمة الكربى التي    ،واألهم من ذلك

من التطورات    تنطوي عىل تعبئة وطنية كب�ة والتزام القوى والعديد

السياسية والدعاية الواضحة قد تنطوي فقط عىل جزء صغ� نسبيًا من  

ومن ب� هذه    .اإلجراءات املنصوص عليها يف قامئة املؤرشات الشاملة

املعلومات   ،اإلجراءات لجمع  نظام  أفضل  يالحظ  أن  توقع  �كن 

أهمية األكرث  التطورات  بعض  التي سبقت    ،االستخبارية  تلك  ال سي� 

من غ� املحتمل أن يتم اكتشافها يف أفضل    ،ارشة األع�ل العدائيةمب

املناسب   ،الظروف الوقت  يف  اكتشافها  األقل  ذلك  .أو عىل  فإن    ،ومع 
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ال ينبغي أبًدا أن   ،الحكم عىل أنه من غ� املحتمل اكتشاف مؤرش مع�

املؤرشات قامئة  يف  إدراجه  نظام   ،�نع  ألن  فرصة  دامئًا  توجد  حيث 

ك� قال أحدهم ذات    .يحصل عليه سوف    ،رمبا لحسن الحظ  ،الجمع

  ،وليست دليالً مطلًقا ملا قد يحدث   ،فإن قامئة املؤرشات هي رغبة  ،مرة

 .بيان ملا من املحتمل أن نعرفهأنها ناهيك عن 

  ، كان من املرغوب فيه تقسيم قوائم املؤرشات  ،يف وقت من األوقات

 اقتصادية  ، سياسية  ،ليس فقط إىل فئات موضوعية مختلفة عسكرية

الفئات هذه  من  فرعية  عادًة    ،وفئات  زمنية  مراحل  إىل  أيًضا  ولكن 

 .نطاقك طويلة ومتوسطة وقص�ة املدى

  ،ةوهي ليست باطلة من الناحية النظري  ، استند هذا اإلجراء إىل الفرضية

وهي أن بعض االستعدادات لألع�ل العدائية هي ذات طبيعة أطول 

يف ح� �كن توقع حدوث   ،مدى من غ�ها وتتطلب وقتًا أطول للتنفيذ

فقد    ،ومع ذلك  .عمليات أخرى قبل وقت قص� جًدا من بدء هجوم

الزمنية   للمراحل  املسبقة  األحكام  هذه  مثل  أن  التجربة  أظهرت 

و�كن أن تكون   ،شكوك فيها يف االستخدام العميلاملحتملة لإلجراءات م

خط�ة  حتى  أو  األمد   .مضللة  طويلة  االستعدادات  بعض  تكون  قد 

 .  بداية برنامج لبناء أعداد كب�ة من الغواصات الجديدة ك

قد يحدث اإلجراء الذي عادة ما يعترب   ،اعت�ًدا عىل الظروف  ،وباملثل

أشهر من تنفيذ الهجوم أو    قص� املدى بطبيعته قبل أسابيع أو حتى

نهايئ بشكل  العسكري  ال.  العمل  الوحدات  غزت بعض  التي  سوفيتية 

عىل    1968أغسطس  21-20  يفتشيكوسلوفاكيا   ونرشها  حشدها  تم 

مايو وتم وضعها يف حالة استعداد للعمليات ألكرث من    8-7الحدود يف
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ج قد أرسل بالفعل الحمولة األساسية  ا فو ويقال إن أحد األ   .ثالثة أشهر

 .  ولكن تم سحبها بعد ذلك ،مايو 9ذخ�ة يف المن 

 ، يف أزمة رسيعة التطور تتطلب عمًال عسكريًا فوريًا  ،من ناحية أخرى

ك� حدث يف   ،قد يتم إجراء جميع االستعدادات يف غضون أيام قليلة 

 . 1956القمع السوفيتي للثورة املجرية يف عام 

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو أن جمع املعلومات حول  ال يزال  

حدوثه  بعد  أسابيع  أو  أيام  يستمر  قد  مع�  ولهذه    ،إجراء  وبالتايل 

وغ�ها  ب�   ،األسباب  التمييز  املؤرشات  قوائم  معظم  أسقطت  فقد 

  .االستعدادات طويلة األمد وقص�ة األمد لألع�ل العدائية

تم الحكم عىل بعض االستعدادات عىل املدى الطويل   ،يف الوقت نفسه

املؤرشات  إسقاط  تم  حيث  يف صحتها  مشكوك  أنها  لدرجة  بطبيعتها 

وتقي   .متاًما اليوم عىل جمع  الرتكيز  املؤرشاتينصب  بغض    ،يم جميع 

أن تكون الدولة قد بدأت    م� قد يش� إىل احت�ل  ،توقيتالنظر عن ال

 .األع�ل العدائية النطالق االستعدادات 

 

 استخدامات قوائم املؤرشات 

أي محلل شارك يف إعداد قامئة مؤرشات مفصلة وتنسيقها مع الوكاالت 

قد يكون    ، يف الواقع  .العمليةاألخرى سيكون قد تعلم الكث� يف هذه  

الجانب األكرث فائدة يف هذه القوائم هو أنه يجب عىل املحلل� الذين  

أن   املرجح  من  التي  الخطوات  بالتفصيل  يفحصوا  أن  عليها  يعملون 

 .يتخذها الخصم املحتمل قبل بدء األع�ل العدائية

للمبتدئ� بثمن  ،بالنسبة  تقدر  ال  الخربة  املحللون    ،هذه  ذوو  وحتى 



77 

 

الخربة الطويلة يتعلمون دامئًا شيئًا جديًدا يف عملية إعداد أو مراجعة  

تعمل العملية كوسيط مفيد للغاية لتبادل الخربات    .مثل هذه القوائم

بثمن تقدر  ال  التي  مبعرفتهم  األساسي�  املحلل�  محليل ب�  و   ،ب� 

تحذير عىل دراية كب�ة بنظرية ال  املؤرشات الحالي� الذين قد يكونون

إذا مل يتم عمل   ،واألنواع العامة لألشياء التي يجب البحث عنها وبالتايل 

فمن املحتمل أال يضيع الوقت    ،قوائم املؤرشاتإىل جانب  أي يشء آخر  

 .يف إعدادهااملحللون الذي يقضيه 

فإن السبب املعتاد إلعداد مثل هذه القوائم هو نرشها عىل   ،ومع ذلك

الجمعنطا وجهات  واملرشف�  للمحلل�  واسع  امليدانية    ق  والوكاالت 

من الناحية النظرية عىل   .األخرى من أجل إرشادهم إىل ما نريد معرفته 

جنبًا إىل جنب  (يكون كل جامع ميدا� مزوًدا بقامئة مؤرشات    ،األقل

 عرض ، ويست)يع التوجيهات حول ما يجب البحث عنهبالطبع مع جم

 عن أو   اإليجابيةكل محلل بشكل متكرر قامئته ملعرفة عدد املؤرشات  

 .يف قامئته فجوات ال

الجدد يف عملية االستخبارات أن    يس من غ� املألوف بالنسبة للعامل�ل

يتوقعوا أن تكون قامئة املؤرشات نوًعا من الكتاب املقدس أو عىل األقل  

 .الدليل الرئييس ملا يجب مراقبته

فإن    ،الجمع امليداني�  بالنسبة ألفراد  .األمر ليس بهذه البساطة  ،بالطبع

املؤرشات   استلموها  (قامئة  لو  بعض   أو حتى  يف  عليها  يحصلوا   مل 

هي قطعة أخرى من إرشادات التجميع ووثيقة أخرى يجب  :  )األحيان

الخزنة بها يف  العملية   .االحتفاظ  الناحية  أبًدا    ،من  املُجمع  يتلقى  لن 

قد يتلقى    .استعالًما مرتبطًا عىل وجه التحديد بعنرص يف قامئة املؤرشات
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 ومن املحتمل جًدا أن يفعل   ،استفساًرا عن موضوع يف قامئة املؤرشات

للتشاور   ،ذلك لكنه لن يكون مرتبطًا بالقامئة ولن يكون هناك سبب 

ما يحتاجه الجامع امليدا� عندما يبدأ يشء ما يحتمل أن يكون   .معه

له دالالت تنذر بالسوء هو عدم الجلوس وإعادة قراءة قامئة املؤرشات 

بل الحصول عىل إرشادات محددة حول ما يجب البحث    ،الخاصة به 

وأين منطقته  يف  بالضبط  من عنه  الطلبات    والتخلص  من  الكث� 

فوريةو الروتينية   أهمية  له  ما  الرتكيز عىل  عليه  ينبغي  أجل   .ما  من 

بقامئة   امليدا�  املكتب  كاهل  إثقال  وعدم  تحديًدا  أكرث  توجيهات 

لتجميع  ،مفصلة املحاوالت  بعض  باألشياء   بذلت  جًدا  محددة  قوائم 

االستعداد  حالة  يف  محددة  مناطق  أو  مدن  يف  أخذها  يجب  التي 

من الواضح أن مثل هذه القوائم ال �كن    .املحتمل ألع�ل عدائية كربى 

ال    .إعدادها إال من قبل أولئك الذين لديهم معرفة تفصيلية باملنطقة

ولكنه مجال قد   ،املجاليزال هناك الكث� الذي يتع� القيام به يف هذا 

  ، من خالل تقليل العام إىل الخاص وملنطقة معينة  .يكون مثمرًا للغاية

للحقل م�  أكرب  فائدة  لها  أن  املستقبل  املؤرشات يف  قوائم  تثبت  قد 

 .كانت عليه الحال حتى اآلن

وما فائدة قامئة املؤرشات للمحلل يف املقر الرئييس؟ ماذا يفعل بها؟ من 

  ا كون لديه أيًضا يف مكان ما يف املكتب ولكنه مل ينظر إليهتاملحتمل أن  

فمن املحتمل أنه    ،يف املقام األول  اإذا كان قد ساعد يف إعداده  .كث�ًا

لن يكون هناك حاجة كب�ة للتشاور معه ألنه سيعرف تلقائيًا تقريبًا 

 .أن تقريرًا معينًا يالئم أو ال يتناسب مع فئة معينة يف قامئة املؤرشات

خاصة إذا بدأ يف مالحظة عدد   ،نأمل أن يراجع من وقت آلخر قامئته 



79 

 

اع أو بعض األزمات  من التطورات التي قد تش� إىل اندالع وشيك للرص 

وتذكر أنه يف أحسن األحوال قد يأمل    ،إذا مل يكن يتوقع الكث�  .األخرى

فقد    ،يف رؤية جزء بسيط فقط من جميع املؤرشات املوجودة يف القامئة

 .يجد أن القامئة دليل مفيد ملنحه وجهة نظر حول أزمته الحالية

معقول وال توجد عندما يكون الوضع هادئًا بشكل    ،يف األوقات العادية 

ؤرشات لن تكون قامئة امل  ،تطورات عسكرية أو سياسية مزعجة واضحة

بشكل دوري بأن األمور   اإلطمئنانج املرء إىل  ذات فائدة كب�ة ما مل يحت

  يشء   اإنه   ؛ قامئة املؤرشات يف الحقيقة ليست لكل الوقت   .طبيعية جًدا

رمبا   ،"قتبعض الو "يف وحتى عندما يحدث ذلك  .يف وقت ما يستخدم 

ال ينبغي ألحد أن    ،مرت� كل عقد عندما نواجه أزمة تحذير حقيقية

إن مجرد وضع عالمة    .ينظر إىل قامئة املؤرشات كحل ملشكلة التحذير

ولن يحدث    ،عىل العنارص يف قامئة املؤرشات مل ينتج عنه تحذير أبًدا

 .إنها أداة ولكنها ليست حالً سحريًا .أبًدا

 

 املؤرشات تجميع 

من املمكن جمع كمية هائلة من املعلومات  ،ك� يعلم جميع املحلل�

وكل�    ،يف وقت قص� للغاية حول أي مشكلة استخباراتية حالية تقريبًا

باملوضوع  الحايل  االهت�م  اإلسهاب   ، زاد  مقدار  من    .زاد  وقت  أي  يف 

للمحلل    ،األوقات ل�كن  االستالرجوع  بالعنارص  املليئة  خبارية  ألدراج 

الوضع   الخاصة حول  الحالية والدراسات  األولية وعنارص االستخبارات 

أحيانًا يكون مقياس أهمية األزمة هو    .املستمر مثل الحرب يف فيتنام

تولدها التي  التقارير  الحشود   .مقدار  أو  الكوبية  الصواريخ  أزمة 
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السوفيتية إىل   /العسكرية  حلف وارسو لغزو تشيكوسلوفاكيا ستؤدي 

بل هي   ة، ليست كل هذه التقارير أصلي   ،لسوء الحظ  .من التقاريرسيل  

قبل استالمها  تم  التي  األولية  البيانات  تكرر  التي  الحالة     48تقارير 

 . تصب عىل املحلل الذي يصعب عليه قراءة كل يشء ،ساعة

عىل األقل مل يتم العثور عىل أي منها   ،ال توجد عالجات لهذه املشكلة

يف   الحلولوقد ال تكون االقرتاحات التالية بالرضورة أفضل    ،حتى اآلن

األمور هادئة نسبيًا يوم آلخر عندما تكون  أو حتى من  يتم    .أزمة  مل 

وإدراك   ، العثور عىل أي يشء حتى اآلن ليحل محل الذاكرة االحتياطية 

رمبا    .والشعور بكيفية انسجام األشياء مًعا  ، ما هو مهم وما هو غ� ذلك

يكون  أن  يجب  التجميع  أو  اإليداع  يف  أساسية  مشكالت  أربع  توجد 

   :وهي محلل املؤرشات مستعًدا للتعامل معها

الدالالت   .1 ذات  املعلومات  أو  الخام  البيانات  استخراج 

 . املحتملة ذات األهمية 

االستخدام حسب  تجميع أبرز هذه البيانات يف شكل سهل   .2

 . املوضوع أو املجال

 . التعامل مع األزمة املفاجئة ولكن قص�ة املدى  .3

 .االحتفاظ مبلفات التحذير أو املؤرشات طويلة املدى .4

 

 استخراج بيانات املؤرشات

أو   األساسية  األولية  البيانات  املؤرشات  محلل  لدى  يكون  أن  يجب 

  ، جًدا  ارص طويلةالعن  تاملستخرجة حرفيًا أو تلخيصها بكفاءة إذا كان

ا املصدر  تدوين  املعلومات  مع  وتاريخ  والتقييم  فقط (ألصيل  وليس 
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 .  )وقت الحصول عليها

االستغناء عن جميع ملخصات االستخبارات    ،إذا لزم األمر  ،�كن للمحلل 

الخاصة    ،الحالية  الحالة  تقارير  بيانات  (وجميع  عىل  تحتوي  مل  ما 

ولكن ال �كن للمحلل    ،رير األخرىومجموعة متنوعة من التقا  ،)جديدة

 .االستغناء عن املعلومات األساسية

البيانات األساسية يف نظام الكمبيوتر واستعادتها   تنظيم وحفظ�كن  

من الواضح أن التمييز رضوري لالحتفاظ   .تحت عناوين ملفات مختلفة 

ببعض املؤرشات الدامئة املهمة وإلخراج الكث� من املعلومات الحالية  

عندما تكون   ،ومع ذلك  .تي قد ال تكون ذات أهمية األسبوع املقبلال

 .بأكرث من االحتفاظ بها  القيامفمن األفضل  ،يف شك

الدالالت التطوّ   ،ألغراض  تاريخ حدوث  املادة مبوجب  تقديم    ، ريجب 

استالمها أو  عنها  اإلبالغ  وقت  املتبادلة    .وليس  بالعالقة  مهتم  أنت 

 .وليس عندما تصبح املعلومات متاحة ،املناسب لألحداث يف الوقت 

قد تكون العناوين العامة لقوائم املؤرشات عناوين جيدة لبعض أجزاء  

قامئة    ،امللف من  محددة  عنارص  استخدام  عادًة  ينبغي  ال  ولكن 

يجب عىل املحلل الحفاظ   ،قبل كل يشء  .املؤرشات كعناوين للملفات 

جديدة أو مراجعة العناوين أو  يتم فيه إنشاء عناوين    ،عىل نظام مرن 

 .تقسيم بعض الفئات إىل عناوين فرعية

ال  جامد  نظام  الوقوع يف رشك  عدم  الحرص عىل  الباحث  يجب عىل 

يجب    .�كن توسيعه أو تعديله بسهولة عند حدوث تطورات جديدة

املحلل  لخدمة  النظام مصم�ً  يكون  بخدمة    ،أن  املحلل  ليقوم  وليس 

 .النظام
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أثبتت فهر  أنها  ك�  الرئيسية  البلد والكل�ت  سة هذه امللفات حسب 

يجب أن يتذكر املحلل أنه    ،ومع ذلك   .مفيدة يف استعادة عنارص معينة

الخاصة به فإنه يقوم بالكث� من   ،عندما يحتفظ مبلفات املوضوعات 

تقدمه أثناء  مكتبة   .أبحاثه  نظام  أي  عىل  يعتمد  املحلل  كان    ، إذا 

  .عنرص عىل حدة وإجراء البحث من البدايةفسيتع� عليه استعادة كل  

العنارص من  كب�  عدد  وجود  حالة  وقتًا    ، يف  ذلك  يستغرق  أن  �كن 

 .طويالً

 

 التسلسل الزمني للمؤرشات :تجميع النقاط البارزة 

ال توجد منهجية للمؤرشات تم وضعها حتى اآلن مفيدة أو ذات مغزى  

الطريقة قابلة    .صحيحمثل التسلسل الزمني للمؤرشات املعدة بشكل  

نسبيًا  العادية  املواقف  من  كل  البارزة   ،للتطبيق يف  النقاط    ، لتسجيل 

 .وحاالت األزمات الناشئة التي يتم فيها استالم كميات كب�ة من املواد

عديدة مزاياها  أن  ح�  مهمة    ،يف  أنها  مالحظة  أيًضا  يجب  أنه  إال 

عىل األرجح السبب  وهو    ،تستغرق وقتًا طويالً وتتطلب بذل أقىص جهد 

 .  من املحلل� للتعامل معها الرئييس وراء استعداد عدد قليل جًدا

  التسلسل الزمني   تسجيل من التسلسل الزمني للمؤرشات هو  الغرض  

الحدوث  تاريخ  اإلبالغ  ، بإيجاز حسب  تاريخ  التطورات    ، وليس  جميع 

أو    ،أو اإلجراءات أو الخطط املزعومة  ،أو الحقائق املبلغ عنها  ،املعروفة

  .أو أي يشء آخر قد يكون مؤًرشا عىل إجراء عدوا� وشيك  ،الشائعات

ليس    ،بالنسبة للتسلسل الزمني األويل  .أو أي نشاط غ� طبيعي آخر

ولكن فقط   ،من الرضوري إثبات أي عالقة متبادلة ب� العنارص املختلفة
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  ، محتمل   أو ربط  ون هناك اتصالمن الواضح أنه يجب أن يك  ، تدوينها

من املرغوب فيه بعض املالحظات  .  لتضم� عنرص  ،حتى لو كان بعيًدا

املعلومات   بصحة  املشكوك  (املتعلقة  أو  املؤكدة  غ�  العنارص  خاصة 

ولكن يجب أن   ،وغالبًا ما يكون من املفيد مالحظة املصدر أيًضا  ،)فيها

 .تكون العنارص موجزة قدر اإلمكان

قد تصبح العالقة    ، أزمة البناء البطيء لعدة أشهر وهي أزمة عاديةيف  

من   االقرتاب  مبجرد  الفور  عىل  واضحة  والجديدة  القد�ة  املواد  ب� 

 .ترتيبًا زمنيًااملرتبة املعلومات 

القرار    تعدو قد   اتخاذ  املحتمل    ، محددةأوقات  السبب  يصبح  قد  أو 

واضًحا اإلجراءات  هناك    .لبعض  تكون  عسكرية وحيث�  استعدادات 

فمن املرجح متاًما أن عدًدا من األع�ل قد بدأ يف نفس    ، جادة جارية

األحداث التي يبدو أنه ليس لها عالقة يف الوقت الذي   ا. الوقت تقريبً 

وفر ي  ،عالوة عىل ذلك  .تم اإلبالغ عنها قد تفرتض فجأة �طًا ذا مغزى

املحلل يف تدوين   طريقة مضمونة تقريبًا بحيث ال يفشل  هذا األسلوب

يعترب    .رمبا ألنه مل يفهمه عند استالمه أو مل يعرف مكان حفظه  ،يشء ما

الزمني   لكشفالتسلسل  الشاذةا  أسلوباً  ال تؤدي قد  وبين�    ،لحاالت 

 . جميع الحاالت الشاذة إىل أزمات

�كن تحرير   ،باإلضافة إىل ض�ن إجراء البحث وعدم تجاهل العنارص

للتوزيع النهايئ  شكلها  يف  برسعة  الزمني  التسلسل  و�كن   ،مسودة 

التسلسل  من  لألدلة  ملخص  أو  مكتوب  تحليل  إنتاج  أيًضا  للمحلل 

بسهولة املواد  .الزمني  من  كب�  قدر  ورود  حالة  االحتفاظ   ،يف  �كن 

استالمها عند  عنارص جديدة  وإضافة  يوم  كل  فقط   ،بصفحة  وتحتاج 
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 .ات إىل إعادة التشغيل للتأكد من أنها حديثةتلك الصفح

هذه الطريقة مفيدة أيًضا ملجرد االحتفاظ بسجل تاريخي للتطورات  

مبجرد تسجيل    ،عالوة عىل ذلك   .الرئيسية يف بعض املناطق أو البلدان

الورق  ،عنرص ما لفرتة وجيزة  التخلص من كمية كب�ة من  إنه    .�كن 

 .موفر هائل ملساحة امللفات 

ن االحتفاظ بالتسلسل الزمني الجيد لألزمات الكربى إىل أجل غ� �ك

األخرى  ،مسمى البيانات  معظم  تدم�  هي    ، و�كن  الوثيقة  وستظل 

 .السجل األكرث فائدة لألزمة الذي �كن أن يكون لديك

 

 

 ملفات التحذير طويلة املدى
الحالية االستخبارات  ملفات  عكس  برسعة   ،عىل  قد�ة  تصبح    ، التي 

امللفات  بعض    .الوقتملفات التحذير الجيدة مع تقدم  قيمة  تتحسن  

يف االستخبارات هي ملفات املؤرشات املحفوظة يف األزمات    قيمة  األكرث

حيث سيتم تدم� معظم ملفات أبحاث املحلل� وأي شخص    ،الكربى

ألصلية سيكون  يسعى إىل مراجعة البيانات األساسية من املواد الخام ا

 .تقريبًا صعبةلديه مهمة 

 

هو   بها  القيام  املؤرشات  ملكتب  �كن  التي  املفيدة  األشياء  أكرث  من 

قد يشمل ذلك    .االحتفاظ مبلفات حاالت األزمات ومشكالت التحذير

أعاله األصلية ك� هو موضح  املادة  التسلسل   ،مقتطفات من  وكذلك 

تعترب عمليات فحص ما حدث وكيف تم    .الزمني والدراسات الخاصة
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تحليله واإلبالغ عنه يف ذلك الوقت مفيدة للغاية للدراسة املستقبلية  

 .لإلشارات ومنهجية التحذير

 

جيد بشكل  امللفات  تجميع هذه  تم  تدم� جميع    ،إذا  عادًة  فيمكن 

ال تتخلص من ملفات األزمات   .لةاملعلومات الحالية األخرى حول املشك

  .والدراسات ملجرد أنها قد�ة ومل يكن هناك طلب عليها منذ سنوات 

كان هناك طلب ضئيل ملدة عرش سنوات عىل الدراسات حول رد الفعل  

لكن االهت�م ازداد بشكل   ،1956السوفييتي عىل الثورة املجرية عام  

 وباملثل.  1968ملحوظ يف صيف عام 

مؤرشات كل محلل أو مكتب  من امللفات يجب عىل    هناك نوع آخر

دولة ذهاب  كيفية  األساسية حول  البيانات  به وهو  إىل    ما  االحتفاظ 

  :الحرب

 ات التأهب واالستعداد القتايل  إجراء -

 قوان� التعبئة   -

 دراسات املناورات أو التدريبات الحربية الرئيسية   -

 . عقيدة وم�رسات الدفاع املد� -

ف من املواد األخرى امل�ثلة التي نادًرا ما تكون مطلوبة ولكنها  واملضا

ذات أهمية حيوية للغاية عندما يكون هناك تهديد باستخدام القوة  

 .العسكرية
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 ؤرشات أساسيات تحليل امل

تطوير  املؤرشات وعملية  تحليل  ب�  بسيطًا جًدا  فرقًا  هناك  أن  يبدو 

 . االستخباراتيف أي مجال آخر من مجاالت  االستخباراتأحكام 

اذن ملاذا دراسة تحليل املؤرشات؟ ما املختلف فيه؟ الفرق ب� التحليل  

يف   اختالف  كب�  حد  إىل  هو  اآلخر  االستخبارايت  والتحليل  التحذيري 

أو يقول  الدرجة  أن  للمرء  �كن  الشدة  ،ك�  والتقنيات   ،يف  العوامل 

بدرجات   أيًضا  مطلوبة  للتحذير  أساسية  أو  فائدة  األكرث  التحليلية 

فإن املشاكل    ،ومع ذلك  .االستخباراتمتفاوتة يف مجاالت أخرى لتحليل  

لإلنذار فردي  ، التحليلية  فريدة بشكل  تكن  تعقيًدا من   ، إن مل  تطرح 

أنها تتطلب  الصعوبات مجتمعة   بالتأكيد استثنائية ويبدو  والتي هي 

الخاص االهت�م  التي    .بعض  املؤرشات  أبحاث  أساسيات  بعض  هناك 

رفيعو  واملسؤولون  عليهم  واملرشفون  املحللون  يفهمها  أن  يجب 

 .املستوى

 

 االعرتاف بعدم كفاية معرفتنا 

معرفتنا مبا  يجب أن يبدأ التحليل التحذيري بفهم واقعي ملدى ضآلة  

يحدث يف مناطق العامل التي يسيطر عليها أعداؤنا أو أعداؤنا املحتملون  

يف الواقع رمبا معظم الناس    ،عدد كب� من الناس  .عىل أساس يومي حايل

غالبًا ما   ، الذين ال يشاركون بنشاط يف جمع أو بحث يف هذه املجاالت

وقف يف الوقت  يكون لديهم أفكار مشوهة متاًما حول ما نعرفه عن امل

 .الحايل أو ما هي بالفعل قدرات التجميع الحالية لدينا

األكرب للجزء  بدالً من   ،بالنسبة  السطحية  املعرفة  األشخاص ذوو  �يل 
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املعرفة التفصيلية إىل االعتقاد بأننا نعرف املزيد عن الوضع الحايل أكرث  

نعرفه حًقا  الحالي .م�  املبالغة يف معرفتنا  إىل  امليل  أو قدرات  هذا  ة 

رمبا يكون األهم هو أن معلوماتنا األساسية    .الجمع هو نتاج عدة عوامل 

  ، الشاملة وطويلة األجل عن البلدان األخرى غالبًا ما تكون جيدة جًدا

قد نعرف حًقا قدًرا كب�ًا من املعلومات عن نظام النقل    .أو حتى ممتازة 

واإلنتاج العسكري يف    ،ومواقع ونقاط قوة الوحدات السورية  ،الصيني

وكلها وثيقة الصلة إىل    ،وعدد ال يحىص من املوضوعات األخرى   ،بولندا

 .حد ما بقدرات ونوايا هذه الدول

ما قد ال يدركه املراقب عديم الخربة هو املدة التي استغرقها الحصول  

سنوات باملعنى الحريف  أو أن معرفتنا هي نتاج    ،عىل هذه املعلومات

قد ال يفهم أن بعًضا من أفضل   ،للكلمة من الجمع والتحليل الدقيق 

  ، معلوماتنا قد يكون عمرها شهوًرا أو حتى سنوات قبل أن نحصل عليها

 .وأنه من النادر أن تتوفر معلومات بهذه الجودة عىل أساس حايل

إ �يلون  قد  معينة  تحصيل  أنظمة  مديري  أن  إنكار  ىل خلق  ال �كن 

الوضع   عنأو أبلغوا أكرث بكث�   -انطباع بأنهم يعرفون بالفعل أكرث بكث�

بالفعل الحال  عليه  هو  م�  أكرث  للوفاة   .الحايل  الالحقة  التحليالت 

والتحليالت بأثر رجعي هي مركبات سيئة السمعة لتوضيح جميع أنواع 

الدقيقة متاًحا  التفاصيل  لو أن كل هذا كان  بالفعل   والتفس�ات ك� 

الحدث  وقوع  وقت  املخابرات  مستخدمي  أيدي  هذا   .ويف  يكون  قد 

قد يكون   ،يف الواقع(النوع من التقارير الذاتية مفيًدا ألغراض امليزانية  

ولكنه  : )هذا هو السبب األكرث شيوًعا لهذا النوع من التقارير املشوهة

ال عجب يف أن املحقق� .  يلحق رضًرا حقيقيًا ببقية مجتمع االستخبارات
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قد يكون لديهم انطباع خاطئ متاًما عن   ولجان الكونغرس الخارجي�  

أخطاء  قدراتنا الحالية يف الجمع وبالتايل قد �يلون إىل إلقاء اللوم عىل  

 .  العملية التحليلية

تساهم بعض التقارير املنتهية عن وكاالت االستخبارات أيًضا يف تكوين  

معرفتنا بأن  الواقع  انطباع  يف  عليه  هي  م�  حداثة  صات  ملخ  ،أكرث 

وجود أو تحرك وحدة بعد أشهر أو أحيانًا  ل"تقب"ترتيب املعركة سوف  

قد  . سنوات بعد حدوثها ولكن غالبًا بدون ذكر التاريخ الفعيل للحدث

يكون التأخ� الزمني امل�ثل يف الحصول عىل البيانات األساسية املهمة  

مفهومة جيًدا من قبل املحلل� املعني� عىل الفور  األخرى واإلبالغ عنها  

 .ولكن ليس من قبل معظم القراء

  ، يُتوقع من مجتمع االستخبارات إصدار أحكام يومية حول الوضع الحايل

القتايل  االستعداد  أو  العسكري  االستعداد  حالة  مجموعة    ،مثل  يف 

جميع  إخفاء  تحاول  أو  تخفي  ما  عادًة  التي  البلدان  من    متنوعة 

تقريبًا االسرتاتيجية  ذلك  .املعلومات  املجتمع  ،ومع    اإلستخباري   فإن 

بالنظر إىل الوضع العام بقدر ما �كنه إدراكه ورؤية أي يشء غ� طبيعي  

جميع   وأن  عام  بشكل  طبيعي  الوضع  أن  يستنتج  قد  واضح  بشكل 

االستعداد  من  نسبيًا  منخفضة  حالة  ويف  املعتادة  مواقعها  القوات يف 

 .القتايل

الواقع األحكام  ،يف  تستند هذه  أو   ،قد  يومي  أساس  إذا صدرت عىل 

إىل املعرفة السطحية ملا يحدث بالفعل يف ذلك الوقت و�كن    ،أسبوعي

هناك احت�الت كب�ة بأن مثل هذه    ،ومع ذلك  .أن تكون خاطئة متاًما

لكن هذا لن يكون بالرضورة ألننا نعرف ما يحدث    ،األحكام صحيحة
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  .يف املائة من الوقت تكون األمور طبيعية حًقا  95حوايل    ه يفولكن ألن

فإن    ،معلومات حالية مجتمع االستخبارات  يتلقى  حتى لو مل    ،وبالتايل 

  ، فقد ترك االنطباع  ،ومع ذلك  .االحت�الت هي أن البيان سيكون صحيًحا

وإذا   أن هذه األحكام هي نتاج أدلة كب�ة ،م القراءرمبا يف أذهان معظ

أن نعرف    ،"طبيعية"علمنا متى تكون األمور   أننا يجب  الواضح  فمن 

 ". غ� طبيعي"أيًضا متى يكون هناك يشء 

التطورات   أنواع  بعض  والسياسيةالعهناك  فرصة   سكرية  لدينا  التي 

من   العديد  يف  حايل  أساس  عىل  الكتشافها  والتيعادلة  إذا   ،البلدان 

 ،يف حالة األنشطة العسكرية  .�كن غالبًا اعتبارها غ� طبيعية  ،حدثت

  ، ستكون هذه يف الغالب عمليات نرش كب�ة للوحدات العسكرية الكب�ة

املفتوحة  املناطق  يف  الرئيسية  ،ال سي�  النقل  يف    ،عىل طول طرق  أو 

كن  �  .ل عادةً املناطق األمامية حيث تكون قدرات الكشف هي األفض

جًدا الواضحة  السياسية  االنحرافات  بعض  وصف  إلغاء  أيًضا  مثل 

القيادة قبل  من  املخططة  أو    ،الرحالت  الدبلوماسية  التطورات  أو 

العادية   الغرض  ع الدعائية غ�  الرغم من أن  أنها غ� طبيعية عىل  ىل 

لكن هذه التطورات الواضحة قد تكون فقط   .منها قد ال يكون واضًحا 

 .�كن أن تكون مخفية متاما ، غر جزء م� يحدث بالفعلأص

تلك  يف  حتى  األجنبية  الدول  يف  يحدث  ملا  آلخر  يوم  من  نالحظه    ما 

األسايس هو يف الواقع يشء :  املناطق التي يكون فيها جمعنا واستخباراتنا 

 .أقل من قمة جبل الجليد 

اإلنسان الكوارث صنع  من  والتي  والرصاعات   ،التمردات  ،الطبيعية 

وتعبئة    ،الداخلية الكربى حتى مبا يف ذلك اإلطاحة باملسؤول� الرئيسي�
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اآلالف من الرجال ومجموعة من االستعدادات العسكرية األخرى تم 

 .ومن املؤكد أنها ستحدث مرة أخرى  ،إخفاؤها عنّا بنجاح

تقدير أو  من املحتمل أن تكون قدرات خصومنا عىل اإلخفاء موضع 

مل فقط من قبل نسبة صغ�ة نسبيًا من أولئك املرتبط� أو  إدراك كا

 .املعتمدين عىل عملية االستخبارات

عمل خصومنا تحت أنوفنا  من    قد يستغرق األمر حقا مفاجأة معادية

 .ليك ندرك هذه الحقيقة

إن الجوانب املذهلة ألزمة الصواريخ الكوبية والتأخ� يف الكشف عن  

كوبا قد ألقت بظاللها عىل السؤال املهم حول الصواريخ االسرتاتيجية يف  

حيث   1962ما كان يحدث يف االتحاد السوفيتي يف ربيع وصيف عام  

السوفيتي   االتحاد  أوج  كان  والقوات ل  استعداداتهيف  الصواريخ  نرش 

 .العسكرية املصاحبة لها يف كوبا 

يعتمد  كان  يحدث  كان  ملا  تقديرنا  أن  حقيقة  عن  التغايض  إىل  �يل 

 .امل تقريبًا عىل ما الحظناه يف أعايل البحار ويف كوبا بالك

جنبًا    ،تم نقل اآلالف من القوات القتالية من االتحاد السوفيتي إىل كوبا

بكتائب   الخاصة  املعدات  مع  جنب  وأفواج   SAMإىل  بأكملها 

MRBM،    باإلضافة إىل الدبابات والصواريخ قص�ة املدى وكميات من

املعدات الجوية والبحرية واإللكرتونية كل ذلك بدون متوج واضح يف 

دون شائعة عن وصول   ،اتحاد الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية نفسه

فقط حقيقة أن هذه القوة االستكشافية الصغ�ة تم   .الحركة إىل الغرب

يشء غ� عادي   مثةق السفن فقط سمحت لنا بإدراك أن  نقلها عن طري

 .كان قيد التنفيذ
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 .حتى باملعاي� السوفيتية رمبا كان هذا إنجازًا غ� عادي يف مجال األمن

املثال الثا� لحركة مخفية بشكل جيد هو إغالق حدود قطاع برل� يف 

 .  1961أغسطس   13الساعات األوىل من صباح يوم

إيجاد املحلل التحذيري الذي يشكو غالبًا  يف تلك الحادثة  من الصعب  

يف هذه    .من أن املؤرشات املتاحة قد تم التغايض عنها أو عدم تقديرها 

يف الواقع تم تحليل املؤرشات املتاحة بعناية ومل تدعم يف حد    الحالة

 .اعذاتها احت�لية تحرك السوفييت واألملان الرشقي� إلغالق حدود القط

يل مثل هذه األدلة املتاحة إىل اإلشارة إىل أنهم سيسعون إىل خفض  مت

املناطق   حدود  إغالق  طريق  عن  الغرب  إىل  لالجئ�  الهائل  التدفق 

وهي خطوة أقل خطورة   ،)الوصول إىل برل� من أملانيا الرشقية نفسها(

اتفاقيات القوى األربع بشأن مل تنتهك  ولكنها أيًضا أقل فعالية والتي  

  .وضع برل�

من  ومسمع  مرأى  عىل  القطاع  حدود  إلغالق  االستعدادات  متت 

كان هذا النجاح أكرث    .الدوريات الغربية وحققت مفاجأة شبه كاملة

ع يف برل� الرشقية ومن  ما يلفت االنتباه من حيث أن قدراتنا يف التجمي

أي  املوجودة يف  تلك  أعىل من  تعترب  كانت  الرشقية  أملانيا  إىل  خاللها 

   .منطقة أخرى من العامل الشيوعي

  ا من ثقة يف غ� محله   االستخباري   عا� املجتمع   ، عىل جميع املستويات

بأن هذه املجموعة ستعطينا نظرة ثاقبة ملا كان من املرجح أن يفعله 

 .وأنه سيكون هناك ترسب من نوع ما لخططهم ،الشيوعيون
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 :الدروس التي يجب أن يستخلصها املحلل من هذه التجربة هي

تلك الظاهرة  -من املرجح أن تكون الحاالت الشاذة املرصودة   -

ويجب االفرتاض أنه يجري    ،جزًءا صغ�ًا فقط من اإلج�يل -

 ؛ العمل عىل ما هو أكرث بكث� م� �كننا إدراكه

حتى يف املناطق أو الظروف التي يكون فيها الجمع جيًدا جًدا   -

املعلومات من  الكث�  لدينا  يكون  معرفتنا    ،وقد  تكون  قد 

إخفاء   عىل  قادًرا  الخصم  يكون  وقد  خادعة   أكرثالظاهرية 

 .ة بكث� م� نتوقعه يف العاد

 

 افرتاض املفاجأة 

معرفتنا كفاية  بعدم  باالعرتاف  وثيق  بشكل  أسايس    ، يرتبط  أمر  وهو 

إذا مل    .االفرتاض بأن الخصم سيحاول عادة مفاجأتنا  ،لطريقة املؤرشات

فسيحاول عىل   ،يستطع أو مل يحاول إخفاء ما يستعد للقيام به متاًما

ويرتتب عىل ذلك   .األقل خداعنا يف بعض جوانب خططه واستعداداته

 مرتابًاإن مل يكن    ، أن املحلل التحذيري يجب أن يكون بطبيعته متشكًكا

م� قد يكون عليه الخصم من يوم آلخر سواء كان هناك أي سبب    ،متاًما

سيقوم    .اهكب� يف الوقت الحايل يدعو إىل القلق بشكل خاص بشأن نواي

محلل املؤرشات بفحص كل جزء من املعلومات غ� العادية أو اإلبالغ  

عىل    ،عن احت�لية أن تكون مقدمة لعمل عدايئ أو حركة مفاجئة أخرى

لن    .الرغم من أن الوضع يف الوقت الحايل ال يعطي سببًا خاًصا للقلق

التحذيرية املحتملة حتى يتأكد أو    ،يتجاهل املعلومات ذات األهمية 

األقل   أن هناك   ،متأكًدا بشكل معقوليصبح  عىل  أو  أنها خاطئة  من 
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اآلخر التفس�  الشاذة بعض  الحالة  لهذه  حًقا  أكرث    .املريض  يقبل  لن 

لبعض التطورات غ� العادية   التفس�ات املطمئنة أو األقل إثارة للقلق 

النهج إىل حد ما    ،وبالتايل  .التي قد تكون مشؤومة يف   -يختلف هذا 

أو    ،عن نهج املحلل الحايل أو األسايس -عض الحاالت بشكل ملحوظ  ب

املقدر نهج  عن  بعض   ،حتى  يستخدمون  الجميع  أن  من  الرغم  عىل 

 . العنارص األساسية

تأهب   يكون يف حالة  أن  املؤرشات هو  أو محلل  التحذير  إن وظيفة 

أن بعض الدول األخرى قد بدأت   -مه� بدا األمر بعيًدا اآلن   -الحت�ل  

عدايئ لعمل  األقل   .االستعدادات  عىل  النظرية  الناحية  سيكون    ،من 

لهذا  إدراكه  يف  التحلييل  املجتمع  بقية  عىل  متقدًما  املؤرشات  محلل 

وظيفته  .االحت�ل ينبغي  ،إن  ك�  يعمل  النظام  كان  يطرح   ،إذا  أن 

للخصم  املحتملة  بالدوافع  املتعلقة  األسئلة  لتذك� اآلخرين   ،باستمرار 

والحث عىل املزيد    ،قد أغفلوها  ونبأجزاء من املعلومات التي رمبا يكون

املحتمل  التحذيرية  األهمية  ذات  العنارص  جمع  محامي   ة.من  إنه 

توصف هذه الطريقة أحيانًا    .يف خارصة باقي املجتمع  الشوكة  ،الشيطان

 ."أسوأ حالة"أيًضا عىل أنها افرتاض 

األمر هذا  حول  الفهم  سوء  من  الكث�  هناك  من   ،كان  الكث�  وسخر 

بكاء   إىل  املفرتض  ألنهم   "الذئب "املحلل� من مؤرشاتهم عىل ميلهم 

التفس�ات إثارة  يفرتضون أن محليل املؤرشات يطرحون باستمرار أكرث  

أنه يجب    ،للقلق أو ألن هذا هو ما يشعرون  لتربير وجودهم  جزئيًا 

 .عليهم فعله من أجل كسب رواتبهم

 



94 

 

أو    ةالحالي   االستخباراتتسود الرؤوس الحكيمة و   ،لكن لحسن الحظو 

 .العملية التقديرية تترصف وتضع هؤالء املخيف� يف مكانهم

 

أن املحلل التحذيري ذو اإلدراك من الرضوري بشكل قاطع تبديد فكرة  

والخربة يندفع باستمرار إىل رؤسائه بأكرث التفس�ات إثارة للقلق أو أنه  

ال يوجد محلل مسؤول    .شخصية غ� عقالنية وال �كن االعت�د عليها

�كن ما  أسوأ  نظر  وجهة  يأخذ  املؤرشات  منخفضة   عن  شائعة  لكل 

نادًرا ما   .مكن لكل شذوذالدرجة أو يبحث باستمرار عن أسوأ تفس� م

ا  .يعترب تقريرًا واحًدا أو إشارة واحدة سببًا لتنبيه املجتمع لحفاظ إن 

ي وأن  ومتشكك  منفتح  عقل  األدلة  عىل  جمع  يف  وخياليًا  دؤوبًا  كون 

وتحليلها ضد احت�ل حدوث ما هو غ� متوقع ال يتطلب أن ينفجر 

 .املرء نصفه

 

الواقع املؤهل�  ،يف  التحذير  محليل  أن  التجربة  واملطلع�    ،أظهرت 

املعاكس  ،بحقائقهم الدور  لعب  عىل  قادرين  الغالب  يف  لقد    ؛كانوا 

املحتملة الناتجة عن بعض   الرؤيةمتكنوا يف بعض األحيان من إخ�د  

ال سي� عندما يكون    ،الشائعات املث�ة للقلق أو التقارير غ� املؤكدة

الدويل مت العامةالوضع  األزمة  أو تسود أجواء  إن أحد منتجات    .وترًا 

تحليل  إجراء  عىل  قادر  املحلل  أن  هو  للحقائق  الدؤوبة  املجموعة 

منطقي ونأمل أن يكون أكرث موضوعية م� قد يكون قادًرا عىل القيام  

 .به
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 نطاق املعلومات ذات الصلة

نأمل أن يكون  ،والحقائق املحتملة  ،كنتيجة للتجميع الدؤوب للحقائق

املتاحة   املعلومات  وتحليل جميع  تجميع  قادًرا عىل  املؤرشات  محلل 

األحدث أو األكرث    التي قد تؤثر عىل املشكلة وليس فقط تلك املتلقاة 

يجب أن تتعامل املخابرات التحذيرية ليس   .بسهولة  ةوضوًحا أو املقبول

يجب أن تأخذ يف االعتبار    .امضفقط مع ما هو واضح ولكن مع ما هو غ

ما  إذا    .جميع املعلومات التي قد تكون ذات صلة باملشكلة املطروحة

فسيرتتب عىل ذلك أن ما يستعد الخصم    ،فرضية املفاجأة   اعتمدت مثالً

 .للقيام به لن يكون بالرضورة هو األكرث وضوًحا عىل ما يبدو 

لشامل ومتطلبات توفر  ناقشنا سابًقا أهمية التحذير من الجهد البحثي ا

يعد إعداد التسلسل الزمني طريقة   .البيانات األولية األساسية للمحلل

مفيدة للغاية حيث �كن للمحلل أن يجمع يف شكل سهل االستخدام  

تكون   قد  التي  املعلومات  من  وأجزاء  التقارير  من  متنوعة  مجموعة 

إثباتها بشكل  ذات صلة باملشكلة عىل الرغم من أن أهميتها ال �كن  

 .إيجايب

العظيمة   الوطنية  القرارات  فرتات  أو  الوشيكة  األزمات  س�ت  من 

واالستعدادات غ� العادية أنه من املحتمل أن يكون هناك عدد كب� 

من التطورات غ� العادية ويف كث� من األحيان عدد أكرب من التقارير 

ون بعضها صحيًحا  سيك  .أو الشائعات غ� املؤكدة وغ� املربرة واملح�ة

يحتمل أن  لو كان صحيًحا سيكون بعضها خاطئًا ولكن  .ولكنه غ� مهم 

الكث�   نلك  .ومهم جًدا  ،أو جزئيًا  ،سيكون بعضها صحيًحا  .يكون مهً� 

من هذه التقارير ببساطة ال �كن تحديدها عىل وجه اليق� عىل أنها 
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ء كانت ذات صلة  ال �كن إثباتها بأي يق� سوا .إما مهمة أو غ� مهمة 

الوقت لن يثبت    .ومن املث� لالهت�م أن هذا قد ال يتم إثباته أبًدا  .أم ال

 .وال يدحض أهمية بعض املعلومات

الحقائق ماهية  مشكلة  املعروفة  ،إن  األحداث  هي  والتطورات    ،وما 

هي يف الواقع   ،ومقدار ما يحدث بشكل عام   ،والشائعات  ،املبلغ عنها

به للقيام  الخصم  يستعد  قد  مبا  صلة  أصعب    ، ذات  من  واحدة  هي 

 .املشاكل لالستخبارات التحذيرية

نه من غ� املحتمل أن يتوصل شخصان إىل  ا  رمبا يكون من اآلمن القول

من أكرث    .اتفاق كامل حول ما هو ذي صلة يف أي موقف معقد حًقا

ؤرشات أنها متيل إىل رؤية جميع  االنتقادات التي تُوجه إىل طريقة امل

ليس فقط عىل أنها تنذر بالسوء   ،التطورات غ� املعتادة أو غ� املربرة

 غالبًا ما يتم توجيه هذا النقد نفسه  .ولكن أيًضا مرتبطة ببعضها البعض

 � أنه  أساس  عىل  الزمني  التسلسل  من  ضد  الكث�  تجميع  إىل  يل 

يف نفس الوقت الذي ال توجد   التطورات أو التقارير ملجرد أنها حدثت

من الواضح أن مثل هذه    .فيه بالفعل عالقة سببية �كن إثباتها بينه�

إذا كان محلل املؤرشات   ةكب�   يةصدق   ذاتتكون  االنتقادات �كن أن  

الواقع   للمستفيدين  يف  الصالت  يرسل  إلثبات  محاولة  يف  يشء  كل 

التقارير والتطورات غ� املؤكدة يف املشؤومة ب� مجموعة متنوعة من 

 .أو األهمية -و الصالحية

يجب أيًضا أن يقال إنه يف وقت   ،طريقة املؤرشاتل  فإنصافاً   ،ومع ذلك

أقل  يُنظر دامئًا إىل املعلومات عىل أنها كانت  عندما تنتهي األزمة   الحق

 .أهمية م� كان يقدره معظم الناس يف ذلك الوقت
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إدراك   عىل  القدرة  املحتملة  ،الروابط إن  الروابط  األقل  عىل  ب�    ،أو 

هي   ،األحداث والتقارير التي قد ال تبدو مرتبطة بشكل مبارش ظاهريًا

 .ورمبا مل يحظ باهت�م كب� ،عنرص مهم جًدا يف عملية التحذير

املواقف "الرتكيز عىل التنسيق و  متيل عملية االستخبارات الرسمية إىل  

إىل قمع التحليل املستقل والذي غالبًا ما  و بشكل متزايد  ا"  املتفق عليه

تحتاج إىل التشجيع بدالً  التي  والتحليالت التخمينية   ا يكون أكرث إبداعً 

تثبيطها  صلة    .من  ذات  تكون  قد  التي  املعلومات  مراعاة  يجب 

املمكن    ،باملشكلة من  كان  ال  " إثباتها"سواء  إىل    ،أم  الوصول  عند 

لقد كان عدم القدرة عىل رؤية أهمية وترابط   .التقيي�ت التحذيرية

إىل حد  الذي ساهم  وأملانيا وكوبا هو  السوفيتي  االتحاد  األحداث يف 

ملغامرة  يستعد  كان  السوفيتي  االتحاد  أن  إدراك  يف  تباطؤنا  يف  كب� 

 .1962اسرتاتيجية كب�ة يف صيف عام  

 ،وقف مع�د يكون وما قد ال يكون ذا صلة مبعندما نحاول تقييم ما ق

العادة الجيد االسرتشاد مببدأ مهم وصالح يف  كقاعدة   .فقد يكون من 

  ، كل� زاد املرشوع العسكري الذي تستعد أي دولة لالنطالق فيه ،عامة

املخاطر زادت  النتيجة   ،وكل�  أهمية  القرارات  ،زادت  أهمية   زادت 

األرجح عىل  التداعيات  اتسعت  سنشهد   ،وكل�  أننا  احت�لية  زادت 

حاالت شاذة يف مجاالت نشاط متنوعة عىل نطاق واسع بين� تستعد 

فإن العديد من    ،يف ظل هذه الظروف  .األمة للمواجهة الوشيكة الكربى

إن مل يكن بشكل  األشياء التي تبدو غ� مرتبطة حًقا لها صلة باملوقف 

 .فعندئذ بشكل غ� مبارش ،مبارش
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ر (  هم مستقلة)كأصحاب  من    ؤى  أل جزء  يف  املحيط  يساهمون  نهم 

وأن    ،الشعور بعدم االرتياح من أن األمور ليست صحيحة أو طبيعية

هذه    "قطع البازل"  إن التخلص من سلسلة من  .اعدادهشيئًا كب�ًا يتم  

عادة ما  .  التجانس يف املحيط عىل أنها غ� ذات صلة يعني فقدان ذلك  

قدمة إذا كان مستعًدا يف هذه الظروف يظهر نظام االستخبارات يف امل

العتبار مجال معلومات أوسع ذا صلة م� قد يكون عليه يف ظروف 

سيكون مستعًدا بشكل أفضل لقبول الحدث الدرامي الوشيك .  أخرى

إذا كان قد أدرك بالفعل سلسلة من الحاالت الشاذة عىل األرجح ذات 

الفرصة تفضل  "  ،باستورعىل حد تعب� لويس    .صلة مبثل هذا التطور

 .العقل الجاهز

 

 

 املوضوعية والواقعية 

ال يوجد عامل أكرث أهمية للتحذير من املوضوعية يف تحليل البيانات  

بالفعل هو  ك�  للوضع  الواقعي  تكون   .والتقدير  أن  عىل  القدرة 

وأن تنحي جانباً األفكار املسبقة الخاصة مبا يجب عىل دولة  ،موضوعيًا

والنظر إىل جميع األدلة    ،أو كيف ينبغي أن تترصف  أخرى أن تفعله

اإلمكان قدر  واقعي  املؤرشات  بشكل  لتحليل  رضورية  أمور  هذه 

كل�    .واإلصدار النهايئ لحكم التحذير يف كل مرحلة من مراحل العملية

زادت احت�لية    ،زادت الخربة التي يتمتع بها أي فرد يف مجال التحذير

والقدرة املصاحبة لها عىل النظر إىل املوقف    ،اعتقاده بأن املوضوعية 

 .هي العامل الوحيد األكرث أهمية يف التحذير ،ك� يراه الزميل اآلخر
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  ، قالت إحدى املراجع الرئيسية يف التحذير يف حكومة الواليات املتحدة 

الكتاب  لهذا  تخطط  أنها  الكاتبة  أخربتها  لديك  "  ،عندما  الذي  ما  إذن 

 ". الناس لن يصدقوا مؤرشاتهم .  لتكتب عنه؟ إنه نفس اليشء يف كل مر

املسبقة تصوراته  أو  املرء  مع فرضيات  املتوافقة  األدلة غ�    ، إن رفض 

 ،ورفض قبول أو تصديق ما هو غ� سار أو مزعج أو قد يزعج رؤسائه

 .هذه إخفاقات أكرث شيوًعا بكث� م� يعتقده معظم الناس

واحدة من أكرث العوائق تكرارا وجنونا والتي من املحتمل أن يواجهها 

أعلم أن لديك كل   ،نعم"  ،املحلل التحذيري هي الشخص الذي يقول

املؤرشات ذ  ،هذه  سيفعل  أنه  أعتقد  ال   ؛ 1950  ، كوريا لك".لكنني 

والهجوم املرصي    ،1968تشيكوسلوفاكيا    ،1956  ،املجر   1956السويس

يف   -مل نفتقر إىل املؤرشات  ،يف أي من هذه الحاالت   1973  ،عىل إرسائيل

اإليجابية    ،بعضها املؤرشات  من  ثروة  هناك  اصطدمت   كان  ولكنها 

 .يقهاتصدب أن الكث� من الناس ال يستطيعون أو يرغبون  بحقيقة

يفكرون إن   ال  قد  بأنهم  اإليحاء  مجرد  عىل  الناس  معظم  فعل  رد 

إنه إهانة لذكائهم وشخصيتهم    ،وضوعية هو رد فعل شديد السخطمب

بالطبع هم يفكرون   .مبثل هذا اليشء  أحدهمعىل حد سواء أن يوحي  

كذلك  .مبوضوعية ليس  اآلخر  الزميل  أو  إىل   ، أنت  تقفز  من  أنت  أو 

الحفاظ عىل عقل   أثناء  االستنتاجات عىل أساس أدلة غ� كافية متاًما 

غالبًا ما يصبح الجو مشحونًا للغاية من   ،الظروف  يف مثل هذه  .متفتح

العاطفية التشدد  .الناحية  إىل  املواقف  جانب    ،متيل  كل  اتخاذ  ومع 

تشدًدا أكرث  احت�ًال   ،موقًفا  أقل  النظر  وجهات  ب�  التوفيق   ،يصبح 

 .ويصبح الحصول عىل املوضوعية أكرث صعوبة 
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إذا أردنا أن نفهم عمل من أول األشياء التي يجب أن ندركها جميًعا  

نتأثر جميًعا إىل حد  .التحذير هو أنه ال أحد يحقق املوضوعية الكاملة 

املسبقة بتصوراتنا  املبكر  ،وتعليمنا  ،ومعتقداتنا  ،ما   ، والتدريب 

سباب  أل بعض الناس    .ومجموعة متنوعة من العوامل األخرى يف تجربتنا

 رمبا  .أكرث من اآلخريناملوضوعية  اعت�د  قادرون عىل   مل يتم فهمها بعد

دقة أكرث  بعض   ،بشكل  يف  املوضوعية  من  مزيد  عىل  قادرون  هم 

 .املوضوعات التي يجد اآلخرون صعوبة يف أن يكونوا موضوعي� بشأنها

 .الك�ل �تلكولكن ال أحد 

يجب علينا أيًضا أن ندرك أن القدرة عىل التفك� مبوضوعية ال ترتبط  

ب تنتقل    ، العايل  ذكاءالبالرضورة  ال  قد  ما  مجال  يف  املوضوعية  وأن 

أخرى مجاالت  إىل  والسياسة    .بالرضورة  الدين  من  كل  تاريخ  يقدم 

توضيحات وافرة لرجال حققوا إنجازات فكرية عظيمة كانوا مع ذلك 

نظرتهم يف  وعقائدي�  متاًما  بحاالت  �  .متحيزين  أيًضا  االستشهاد  كن 

الالمع�   يُفرتضاالعل�ء  موضوعي   لذين  تحليل  عىل  قادرون  أنهم 

للغاية يف مجاالت تخصصهم الذين بدوا ساذج� بشكل ال يصدق أو  

مجتمعات بأكملها    .غ� واقعي� عندما حاولوا االنخراط يف مساع أخرى

كانت  )  أملانيا النازيةدولة  و   ،ماساتشوستسو   ،سامل واليات  (وحتى دول  

السلوك غ� العقال� بحيث  ضحايا لهست�يا ج�عية أو مذنبة مبثل هذا  

 .يصعب عىل الخارج فهمه عىل اإلطالق 

التعرف عىل    ، سوياً ومجتمع االستخبارات    �لكل من املحلل  ،من املهم

قواعد    .ال ينبغي أن يكون موضوًعا ممنوًعا  .هذه املشكلة ومواجهتها 

  ،وبالتأكيد ليس الرؤساء  ،اللعبة بشكل عام حالت دون تحدي زميل علنًا
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تفك�هم عىل  أو سبب  معينة  قبولهم ألدلة  يتعلق بسبب عدم  في� 

النحو ذلك  .هذا  يف    ،ومع  أهمية  األكرث  العامل  هو  هذا  يكون  قد 

يتم حث   .تقييمهم  أن  الحاالت  املفيد جًدا يف مثل هذه  سيكون من 

سبب أو ما هو ال  ،الناس عىل رشح عمليات تفك�هم بأفضل ما �كنهم 

  ، دون عاطفة  ،مجرد عملية مناقشة املوضوع   .مالحقيقي وراء شعوره

عىل  األدلة  بتقييم  بالفعل  يقومون  ال  أنهم  رؤية  عىل  يساعدهم  قد 

  .ولكنهم يقومون بتقييمها يف ضوء تصوراتهم املسبقة  ،مزاياها

واألفضل من ذلك هو أن املستمع� اآلخرين األقل مشاركة يف املشكلة 

الصعوبةقد   تكمن  أين  الخربة    ، لسنوات  .يدركون  املحللون ذوو  كان 

 .أن التحذير كان مشكلة لعل�ء النفس ،يؤكدون

أكرب مبوضوعية  األدلة  بفحص  الناس  لبعض  يسمح  ال  الذي  حتى    ،ما 

ملحلل   بديهية  تبدو  التي  املؤرشات  باستمرار  س�فضون  أنهم  لدرجة 

ملاذا يرى أحد املحلل� أن معلومات معينة مهمة للغاية للمشكلة    آخر؟  

و�يل آخر إىل التقليل من أهميتها عىل أنها ليست ذات أهمية كب�ة  

االختالف  هذا  مثل  هناك  يكون  أن  �كن  كيف  متاًما؟  يتجاهلها  أو 

 .  اسع يف وجهات النظر حول نفس املعلوماتالو 

 

متورطة يف التحذير   ، بحتة  عقلية  وليست  ، إن فكرة أن العوامل النفسية

استفرس عل�ء االجت�ع عن تكوين   .تحظى بدعم املجتمع األكاد�ي

 ي.وطبيعة املعتقدات الفردية والج�عية وعالقتها بصنع القرار الوطن

   :سات هي أنبعض االستنتاجات من هذه الدرا
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  .تقييم جميع املعلومات الجديدة مبوضوعيةاألفراد ال يدركون   •

أو   ،قد يالمئونها يف نظرية أو �ط مفاهيمي سابًقا  ،بدالً من ذلك

 . "غ� ذات صلة"قد يرفضون املعلومات متاًما باعتبارها 

أو    ، إذا كان الفرد قد استبعد بالفعل إمكانية وقوع حدث ما  •

فإنه �يل أيًضا إىل تجاهل أو رفض   ،اعترب أنه غ� مرجح للغاية 

 . البيانات الواردة التي قد تتعارض مع هذا االستنتاج

مثل  • عىل  للتغلب  الواضحة  األدلة  من  جًدا  كب�  قدر  مطلوب 

هذه األحكام املسبقة أو لجعل املحلل يغ� موقفه حتى لدرجة  

 . احت�له ناهيك عن ،االعرتاف بأن الحدث ممكن

إذا كان الفرد غ� قادر عىل استيعاب هذه املعلومات املتناقضة    •

إ  أو ال �كن  الحايل  املرجعي  إطاره  رأيهجباره عىل  يف    ، تعديل 

فقد تكون النتيجة املتطرفة عبارة عن مفهوم منغلق للموقف 

 .مع محتوى عاطفي مرتفع

التحذير السابقة يف حاالت  الفعل  يب يف أن ال ر  .متت مالحظة ردود 

 .أزمة هذا هو بالضبط ما حدث يف أكرث من

 

 الحاجة إىل الوصول إىل استنتاجات فورية

 ، والتي هي يف أحسن األحوال معقدة  ،تتفاقم مشاكل تحليل املؤرشات

بشكل ال يقاس بسبب رشط الوصول إىل استنتاجات أو أحكام قبل وقت  

تكون   أن  �كن  أو  األدلة  جميع  توفر  من  وفاقدة    كافيةغ�  طويل 

عادة ال �لك املحلل التحذيري متسًعا   .تحليلالتقييم أو  الفحص أو  لل
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الوقت والتحليل  ، من  التجميع  من  حكمه    ،ملزيد  يتم  "لتأجيل  حتى 

يجب أن يترصف يف تحد لكل ما تم  ،من نواح كث�ة . "ةتوف� كل األدل

انتظر حتى   ،ليكون شامالً بحث دقيق  .تعليمه عنه يف أي وقت مىض

قرار اتخاذ  قبل  متاح  ما هو  كل  إىل  الفحص  ،ينظر  وإعادة    ،للتحقق 

وقته  الحكم    ،ليأخذ  إىل  املترسع  "النهايئ"للوصول  الحكم  من    .بدالً 

تدريبه   كان  مكثًفافكل�  أو    ، األكاد�ي  املبادئ  لهذه  تكريسه  زاد 

  الفعيل وزادت صعوبة مراجعة أساليبه عند مواجهة الواقع    ،العادات

 .أو املؤرشات ةالحالي  لالستخبارات

 ،هشاشة كل ذلكو   .بعض املحلل� غ� قادرين عىل إجراء هذا التعديل

اليق� تحذير    ،الشكوك  ،عدم  مشكلة  كل  خصائص  هي  التناقضات 

املعلومات   .قيقيةح بعض  أهمية  إثبات  �كن  الحق  وقت  يف  فقط 

مل  :  )مفاجئةتكون كميته كب�ة و غالبًا  (وبعضها    ،ومعناها وموثوقيتها 

الكث�   يجري تجاهل ،عند العودة إىل املايض ،ومع ذلك .يتم إثباته أبًدا

حتى أولئك الذين عملوا بنشاط    .أو يبدو أنه يختفي   ، من عدم اليق�

إىل االعتقاد بأنهم رأوا األشياء   ،بعد الحدث  ،حل املشكلة �يلونعىل  

 واألجانب  .بشكل أكرث وضوًحا م� كانوا عليه بالفعل يف ذلك الوقت

أو   خطأ  من  حدث  ملا  انتقادات  بعمل  املكلفون  أولئك  ذلك  يف  مبا 

يف   تعقيد  االستخبارات "فشل"للتحقيق  مدى  رؤية  أبًدا  �كنهم  ال 

 .يف ذلك الوقت وصعوبة املشكلة
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 مواصفات الطريقة التحليلية

 

 االستدالل واالستقراء واالستنباط

عملية   دامئًا  التحذير  حكم  إىل  والوصول  املؤرشات  تحليل  سيكون 

االستقرايئ   ،أيًضا   استدالل االستدالل  نتيجة  منه  كب�  سيكون يف جزء 

االستنتاجي للغاية   وليس  املعقدة  املشكلة  لتبسيط  الحكم    ، أو  فإن 

ما   " الحقائق"التحذيري سيشتق من سلسلة من   دقة  أكرث  أو بشكل 

ومن االستنتاجات أو األحكام التي �كن    ، يعتقده الناس هو الحقائق

الحقائق عن  املفاهيم  هذه  من  استنتاج    ، استخالصها  إىل  تؤدي  التي 

أنها   عىل  عنها  التعب�  سيتم  التي  االستنتاجات  من  سلسلة  أو  نهايئ 

ال االستنتاجات    ؛هذه العملية ذاتية للغاية    احت�الت وليست مطلقة

  ، ونتيجة لذلك  ،ورة الحقائق مبارشة وال االستنتاج النهايئ يتبعان بالرض 

إىل   للتوصل  استعدادهم  يف  واسع  نطاق  عىل  األفراد  سيختلف 

   .استنتاجات محددة أو استنتاجات عامة

 

ولذا قد نستخدم تعريفات   ،هذه ليست أطروحة حول طبيعة املنطق

 : (Webster)القاموس البسيط 

االفرتاضات أو العبارات  فعل االنتقال من واحد أو أكرث من   :اإلستنباط 

تعترب صحيحة التي  األحكام  الحقيقة    ،أو  أن  يعتقد  والتي  أخرى  إىل 

 . تتبعها من األوىل 

أو من    ،ساسياتمن التفاصيل إىل األ   ،التفك� من جزء إىل كل :الحث

 .الفرد إىل العام
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من   ،أو من العام إىل الفرد  ،االستدالل من العام إىل الخاص  :املستقطع

 . املنطقية إىل االستنتاج الرضوري املقدمات 

 

 قد ال يكون لدى املحلل أي خيار بشأن األدلة املتوفرة يف حالة التحذير

الحالة مثل هذه  املعلومات ومن   ، يف  من  أجزاء  من  ينتقل  أن  يجب 

العامة االستنتاجات  إىل  املقدمات    ،التفاصيل  طور  قد  يكون  ولن 

من  (  املنطقية التي ستؤدي منطقيًا أو بالرضورة إىل استنتاجات معينة

فقد يكون   ،إذا كان توقعه ملوقف ما يعطي مهلة كافية  ،ناحية أخرى 

إما بشكل مبارش أو    ، ات االستخباراتيةقادًرا عىل التأث� يف جمع املعلوم

ع:  )غ� مبارش يتوصل  أن  ب  ،ادًة إىل أحكامهيجب  يتعلق  حقائق  في� 

للغاية  ،القضية ومعناها  كاملة  أساس معلومات غ�  عىل مجرد   ،عىل 

وغالبًا دون معرفة ما إذا كان لديه حتى    ،"الحقائق"أخذ عينات من  

 . عينات من بعض البيانات األكرث أهمية 

استنتاجات   إىل  التوصل  أجل  من  الرضورية  األدلة  مقدار  مشكلة  إن 

معينة أو إىل نوع من االستنتاجات املعممة تنطبق بشكل خاص عىل 

العسكرية   املعلومات  من  معينة  كل يشء -أنواع  ترتيب   ،وقبل  عىل 

هناك اختالف جوهري يف النهج التحلييل ب� طريقة  املعركة والتعبئة

   .تقليدية وطريقة املؤرشاتترتيب املعركة ال

و  لقوة ومواقع القوات األجنبية  تقييم  هو  نهج ترتيب املعركة العادي  

يبحث محلل ترتيب   ،من الناحية املثالية:  فحص كل وحدة عىل حدة

املعركة عن العينة اإلج�لية قبل أن يرغب يف إصدار حكم عىل القوة  
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إيجابيًا     الكلية دليًال  يطلب  ما  أن لكل وح7عادة  دة عىل حدة قبل 

بأن الوحدة قد أعيد تجهيزها    يكون عىل استعداد إلصدار حكم للقبول

أو أنه تم حشدها مع   ،بدبابات أكرث حداثة أو طائرة ذات أداء أعىل

عادًة   .رجال إضافي� واملعدات لجعلها تصل إىل القوة يف زمن الحرب

ما يكون املحلل العسكري التقليدي مرتدًدا للغاية يف قبول وجود أي  

بتحديد   يقوم  حتى  التشكيل  طور  يف  أو  جديدة  عسكرية  وحدات 

حتى تستويف نوًعا من معاي� ترتيب  -موقعها بشكل إيجايب وتحديدها  

  .املعركة

ال يكفي أن تكون   تنطبق نفس املبادئ العامة عىل تحركات الوحدات

أرضية وطائراته تقارير عديدة عن تحركات وحدات  يريده  ناك  ما 

ترتيب املعركة هو دليل عىل تحرك هذه الوحدة املحددة من  حلل  امل

تلك توسعية أو  وليست  األساس  يف  مقيدة  طريقته  فإن  لن    ،وبالتايل 

يستطيع  م�  أكرث  انتقلت  التي  الوحدات  عدد  أن  إىل  عادًة  يخلص 

ت قد تم حشدها ألن لديه دليًال عىل وجود  أو أن عدة وحدا ،تحديده

 . وحدة أو اثنت�

يجب أن يأخذ محلل املؤرشات يف االعتبار أن ما يراه  ،من ناحية أخرى

أو �كن أن يثبت أنه قد يكون مجرد جزء من الكل وأنه قد يتع� عليه 

استنتاجات أكرث عمومية حول ما يفعله الخصم من خالل    الوصول إىل 

 
ك� تم    ،سيكون يف وضع يسمح له بتبني نهج استنتاجي لتحليل املعلومات غ� املؤكدة  ،يف مثل هذه الحالة   :7

املتاحة   املعلومات  أخرى يف  نظر مرة  استخبارات إرسائييل  قبل محلل  بشكل مقنع من  افرتاضيًا ولكن  إجراؤه 
انظر   .1973وسط عام  للمحلل� العسكري� قبل املفاجأة الهجوم عىل اإلرسائيلي� يف حرب أكتوبر يف الرشق األ 

 " املخابرات واألمن القومي  ."منطق عملية التقدير :فلسفة ومنهجية االستخبارات" ،إسحاق بن إرسائيل
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عىل الرغم من  -إذا كانت املعلومات املتاحة     األدلةأخذ عينات من  

تش� إىل أن عمليات استدعاء الرجال عىل  -أنها قد تكون غ� محددة  

وإذا كان من املعروف أن بعض   ،نطاق واسع إىل القوات املسلحة جارية 

بالتعبئة  تقوم  مالحظتها  �كنه  التي  امل  ،الوحدات  محلل  ؤرشات فإن 

إن مل ت تعبئة وحدات   ،ةكن مؤكديعتربها فرصة جيدة  أيًضا  يتم  أنه 

   .أخرى

بإ الوحدات يف منطقة األزمة  الحمولة    خراج أو نقلإذا قامت إحدى 

لدى  نفس اإلجراء قد تم  ون  فمن املحتمل أن يك  ، األساسية من الذخ�ة

   .وحدات أخرى

إذا كان من املعروف أن بعض الوحدات تنترش نحو الجبهة أو منطقة  

ولكن   معروفةوجد  األزمة  غ�  أخرى  املؤرشات   ،وحدات  محلل  فإن 

انتشار وحدات إضافية أكرث من   سيميل إىل إعطاء وزن أكرب الحت�ل 

عترب أن ما �كن إثباته هو  عىل األقل سوف ي  الذي  محلل ترتيب املعركة 

   .وليس الحد األقىص ،عىل األرجح الحد األد� الذي يحدث 

ال يتخذ املحلل التحذيري هذا النهج ألنه يريد استخالص أحكام عامة  

إىل  القفز  ويحب  بطبيعته  متهور  ألنه  أو  الكافية  غ�  البيانات  من 

هي  إ   ، االستنتاجات هذه  ألن  املوقف  هذا  يتخذ  املشاكل نه  طبيعة 

   التحذيرية

كل� كان التحليل األكرث راحة وتقليدية ترفًا ال �كننا    ،يف أوقات األزمات

قبل   تحمله البيانات  جميع  عىل  الحصول  يف  نرغب  قد  ما  بقدر 

فقد نضطر إىل إصدار أحكام عامة بناًء عىل عينة   ،استخالص استنتاجاتنا 

   .ي يشء �كننا الحصول عليهأو أ  ،من البيانات املحتملة املتاحة فقط
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إن حجم العينة املطلوب قبل استخالص نتيجة عامة يختلف باختالف  

نقاش   محل  موضوًعا  يكون  أن  حال  أي  عىل  املحتمل  ومن  الظروف 

النقطة هنا   ساخن ب� محليل التحذير واملحلل� العسكري� التقليدي�

أو توسعية  األكرث  أو  االستقرايئ  التحليل  مبدأ  أن  يجب    املعمم  هي 

عىل الرغم من أن األحكام    ،االعرتاف به عىل أنه صالح يف هذه الظروف

وخاضعة   مؤقتة  بالرضورة  الخطأل  أحياناً ستكون  الناحية   هامش  من 

عادة ما تقلل املعلومات االستخبارية من حجم التعبئة ونرش    ،التاريخية

   . القوات يف حالة األزمة

تنطبق   املحدودة  البيانات  من  عامة  أحكام  إىل  الوصول  مشاكل  إن 

بالطبع عىل أنواع أخرى من املعلومات التي يتم تلقيها يف موقف حرج  

سية أو  حتى التقيي�ت الخاصة مبعنى وأهمية املعلومات السيا محتمل

اتجاهات الدعاية يجب أن تستند إىل أخذ عينات م� يحدث بالفعل  

نظرًا   ،ومع ذلك   وتكون ذات طبيعة استنتاجية أو استقرائية يف األساس

وألن األدلة السياسية    ،إلخفاء الكث� من التخطيط والتحض� السياسي� 

مؤكدة غ�  أو  جًدا  غامضة  تكون  قد  التحليل    ،األخرى  يكون  فقد 

سيايس يف حالة األزمة أكرث تعقيًدا وذاتية من التحقق من الحقائق  ال

  .العسكرية

 

 قبول البيانات الجديدة 

ك� هو الحال يف العديد من مجاالت    ،الستخباراتيف مجال ا  إنها ظاهرة

أو   ،التحقيق والتحليل األخرى  املعلومات  أنواع جديدة من  أن ظهور 

ومن   -البيانات من النوع الذي ال يتم تلقيه عادة يطرح مشاكل صعبة  
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أو البطء يف   ،هذا التحفظ ،املرجح أن يكون رد الفعل متحفظًا للغاية 

   هو نتاج عدة عوامل  ،قبول املعلومات الجديدة أو حتى التعامل معها

يجب حجب الحكم   -لبحث الجيد  أحده� ببساطة هو مبدأ أسايس ل

يف مثل هذه الحاالت حتى تتوفر بيانات كافية ال لبس فيها حتى نتمكن  

من العوامل ذات الصلة يف   .من التأكد من معنى وأهمية املعلومات

كث� من األحيان عدم وجود منهجية مقبولة للتعامل مع أنواع جديدة  

ليس متأكًدا من كيفية    فإن املحلل   ،ةجديد  ا نظرًا ألنه  ؛من املعلومات

والتشاور   اويريد مزيًدا من الوقت للتفك� فيه   ،بشكل تحلييل  ا معالجته

   .مع محلل� آخرين

ال يزال هناك عامل آخر وغالبًا ما يكون مهً� للغاية وهو أن منظمة  

االستخبارات ليست مستعدة للتعامل مع هذا النوع من املعلومات أو 

بحيث �يل إىل    ،ال يوجد أحد مخصص لهذا النوع من املشاكل  ؛التحليل

التعرف عىل وجوده يتم حتى  ال  قد  أو  جانباً  هناك    ،وأخ�ًا .التنحي 

إحجام كب� متأصل من جانب العديد من األفراد ورمبا معظم املنظ�ت  

الب�وقراطية للتغلب عىل مشاكل جديدة ومث�ة للجدل وفوق كل يشء 

  .قرارا سيئة لكبار املسؤول� وصانعي القد تكون أخباًر 

أخرى عوامل  العوامل ورمبا  تأث� هذه  يؤدي  أن  بشكل فردي    ،�كن 

إىل تأخ� تحليل وقبول البيانات يف نظام االستخبارات بأسابيع    ،وج�عي

قلة من الناس خارج املستوى التحلييل قد    .وشهور وأحيانًا حتى سنوات 

للتأخ�ات يف ولك   ،أدركوا هذا عىل اإلطالق بأمثلة  االستشهاد  ن �كن 

تحليل البيانات واإلبالغ عنها والتي تبدو غ� مفهومة تقريبًا يف وقت 

طبيعي   .الحق بشكل  والخيال  باإلدراك  يتمتعون  الذين  األفراد  حتى 
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يبدو أن لديهم ثغرات ال يستطيعون فيها إدراك أن شيئًا جديًدا يحدث  

جمون عن قبول األدلة التي يف ظروف  قد يح ،أو أن األشياء قد تغ�ت

   . قد يقبلونها دون سؤال  ، ال سي� عندما تكون هناك سابقة كافية  ،أخرى

 .ا قد تكون بعض األمثلة يف محله  ، لئال يُتهم الكاتب باملبالغة يف كل هذا

قاوم مرشف ذيك ومتطور للغاية لالستخبارات السياسية حول االتحاد  

بأن االتحاد السوفيتي كان يستعد يف منتصف  السوفيتي ألسابيع حكً�  

كان  ،الخمسينيات من القرن املايض لتصدير األسلحة إىل الرشق األوسط

  بها   عىل الرغم من أن األدلة كانت ساحقة تقريبًا ولن يشكك -السبب 

هو أن االتحاد السوفيتي مل يصّدر أبًدا أسلحة خارج   -أحد يف ذلك اليوم  

 .يفعل ذلك أبًدا لنايل وبالت ،العامل الشيوعي

�كن االستشهاد بالعديد من األمثلة عىل التأخ�ات يف قبول املعلومات 

القوات بتحركات  املعركة    ،املتعلقة  ترتيب  يف  األخرى  والتغي�ات 

والتي تُعزى إىل حقيقة أن األدلة كانت جديدة وليست كافية    ، والتعبئة

   .التان من حرب فيتنامقد تكفي هنا ح .باملعاي� املعتمدة في� بعد

فيتنام   يف  الوجود  لقبول  أشهر  إىل عرشة  املعركة  أوامر  محللو  احتاج 

يف   هناك  إىل  التي وصلت  الش�لية  فيتنام  من  فوج�  الجنوبية ألول 

  . تم قبوله يف يوليوو أحده� وصل الحًقا يف فرباير  ) 1965-1964شتاء  

  ه الوقت التي وصلت فيمع قبول العديد من األفواج األخرى يف نفس  

ومعها قبول حقيقة أن فيتنام الش�لية كانت تنرش أفواًجا    ،1965عام  

نادًرا ما تجاوز الفاصل الزمني ب� الوصول   ،متكاملة يف جنوب فيتنام

 . والقبول بعد ذلك شهرين وكان يف كث� من األحيان أقل

وأجرت  1964بدأت فيتنام الش�لية يف توسيع قواتها املسلحة يف عام  
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وقد استمد الكث� من األدلة عىل هذه    1965توسًعا كب�ًا وتعبئة يف عام

عىل   املبارشة  غ�  األدلة  من  وغ�ها  العامة  الترصيحات  من  التعبئة 

املسلحة للقوات  النطاق  واسعة  معلومات   ،استدعاءات  من  وليس 

التقليدية املعركة  ويف   ،ترتيب  ألشهر  املعركة  برتتيب  التأكيد   استمر 

بعض الحاالت متأخرًا ع� �كن استنتاجه م� كانت تقوله هانوي حول 

التعبئ ترصيحات   ة.جهود  قبول  يف  الرتدد  من  الكث�  هناك  كان  ملاذا 

أن اآلالف   الشفافة  الذين :  أحيانًا عرشات اآلالفو هانوي  الرجال  من 

صعب الفهم يف جنوب فيتنام كان ذلك  "  الجبهة"طُلب منهم القتال يف  

   .اآلن  كذلك الوقت وهويف ذلك 

االعت�د املفرط عىل منهجية ترتيب املعركة واملفاهيم الخاطئة بأن  إن  

مع    ساهمت بال شك"  دعاية "أي يشء قاله الخصم يجب رفضه باعتباره  

تم االعرتاف بقيمة تعليقات هانوي الصحفية    ،مع مرور الوقت  ،ذلك

سنوات  .يةواإلذاع بضع  الترصيحات    ، بعد  قبول  روتيني  بشكل  تم 

العلنية التي تفيد بزيادة االستدعاءات للقوات املسلحة كدليل عىل أن 

يف ح� أن كميات أكرب بكث� من األدلة   ، هذا كان يف الواقع قيد التنفيذ

 .1965-1966امل�ثلة مل تكن مقبولة يف 

العديد من األمثلة   . ألغراض التوضيح فقطتم االستشهاد بهذه األمثلة  

�كن العثور عليها بال شك من    ،رمبا يكون بعضها أكرث خطورة  ،األخرى

والحقيقة هي أن اإلحجام عن التعامل مع أنواع جديدة  سجالت الحرب

  ستخبارات من البيانات أو قبولها �ثل مشكلة خط�ة للغاية بالنسبة ال 

املرشف  ،التحذير يكون  أن  متيقظ�  ويجب  الخصوص  وجه  عىل  ون 

  ر.باستمرا
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عند مقارنتها مع ما تم قبوله    ،ستظهر مراجعة بنود مسودة املؤرشات

أن تحليل املؤرشات �يل إىل امليض قدًما يف بعض األحيان    ،أخ�ًا للنرش

أسابيع للمجتمع   قبل  عادة  مقبول  ال سي�    ،ككل االستخباري  ملا هو 

   .ةالجديد  االستخباراتبشأن 

 -أن هذه الفجوة تبدو وكأنها تضيق  ،مع ذلك ،يسعد املرء أن يالحظ

وهو ما قد يعكس إىل حد ما استعداًدا أكرب الستخدام منهجية املؤرشات 

   .وأنواع جديدة من البيانات ع� كان عليه الحال يف السابق

الحاجة إىل املوضوعية القدرة عىل إدراك أن    ،جنبًا إىل جنب مع  فإن 

حدث وأنه يجب النظر يف املعلومات الجديدة عىل الرغم   التغي� قد

تكون   ال  قد  أنها  لإلثبات"من  مطلب    "قابلة  اآلن هي  بالكامل حتى 

يجب أن   .�كن أن يكون التأخ� قاتالً   ،أسايس لتحليل التحذير الناجح 

  .يكون كل من املحلل والنظام ككل متقبًال للتغي� وقبول ما هو جديد

 

وعىل الرغم    ،إىل أن يصبحوا مفتون� بآرائهم التقليدية  الخرباء �يلون

فإنهم أقل استعداًدا لتغي� مواقفهم من أولئك الذين هم   ، من خربتهم

   .أقل مشاركة يف هذه املسألة 

 

 فهم كيف يفكر الخصم 

ال �كن ألحد أن يطمح إىل   ،قد يكون هذا العنوان مضلالً بعض اليشء

شخص   تفك�  لكيفية  كامل  أخرى    ،آخرفهم  دولة  قيادة  وخاصة 

   .معادية

األهداف فهم  إىل  الطريق  أن  الواضح  صنع    ، واملنطق  ، من  وعمليات 
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باملخاطر محفوف  األجنبية  للقوى  ذلك .القرار  املهم   ،ومع  من 

    .املحاولة

أو   السياسة  صانع  أو  االستخبارات  مجتمع  أو  املحلل  عىل  يتع�  قد 

وخيايل لرؤية املشكلة أو املوقف    عقيلاملخطط العسكري بذل جهد  

شد  األ و   ،كانت األخطاء الفادحة يف الحكم .من وجهة نظر الطرف اآلخر

    .بسبب االفتقار إىل اإلدراك أو الفهم  ،تقدير ما كان عليه الخصم:  اً سوء

 -من قبل األفراد والج�عات   -إن فحص مثل هذه األخطاء يف اإلدراك  

والتي حدثت عىل مدى سنوات يف مواقف تحذيرية تش� إىل أن هذه 

   .مشكلة يجب أن نكون متيقظ� لها بشكل خاص

 

ما يفكر فيه اآلخرون قد يكون    ،إدراكأو محاولة    ،لقدرة عىل اإلدراكا

أكرث من مجال  تأيت بسهولة و   عالمة خب� يف  القدرة  أن هذه  يبدو  ال 

الناس ما   ،لبعض  أي جهد خاص إلخفاء  الخصم  يبذل  ال  عندما  حتى 

   .ورمبا يجعل األمر واضًحا متاًما  ،يشعر به حيال هذه املسألة

السوفيتي مصمم عىل أن االتحاد  "بعد شهور من األدلة عىل  و مثالً    ملاذا

مواجهة  ويف  تشيكوسلوفاكيا  عىل  السياسية  سيطرته  عىل  الحفاظ 

أن االتحاد أرص العديد من املحلل� عىل   "التعزيزات العسكرية الهائلة

   .السوفيتي لن يغزو؟

�كن للمرء فقط أن يستنتج أنهم مل يحاولوا حًقا فهم شعور االتحاد 

ذلك حيال  الرشقية    ،السوفييتي  أوروبا  عىل  السيطرة  أهمية  ومدى 

السوفييت ما   ،للقادة  بطريقة  أنفسهم  خدعوا  املحلل�  هؤالء  وأن 

أهمية أكرث  كان  املتحدة  الواليات  مع  االنفراج  بأن  التحاد   لالعتقاد 
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اال  يف  الجمهوريات  هيمنته  من  السوفياتية  الرشقية  شرتاكية  أوروبا 

   .والحفاظ عىل حلف وارسو

سواء كان ذلك عدم القدرة   -لجذرية لهذا االفتقار إىل اإلدراك  األسباب ا

   .معقدة – أو عدم الرغبة يف النظر إليه من وجهة نظر الزميل اآلخر

يتم تضم� املواقف أو الصور الفردية والج�عية والوطنية باإلضافة إىل  

الذي يتمتع به  التدريب والخربة  أسئلة أكرث بساطة نسبيًا مثل مقدار  

املوضوعامل حول  فحصها   ،حلل  التي  الحقائق  الخيال    ،وعدد  ومقدار 

   .لديه

الصلة  وثيقة  والواقعية  املوضوعية  مشكلة  أن  الواضح  املفاهيم    ؛ من 

األمة األخرى بدالً    ،الخاطئة لكيفية ترصف  ذاتية  املستندة إىل أحكام 

القامئة عىل كيفية ترصفها  التقيي�ت املوضوعية  لها عالقة كب�ة    ،من 

   .بهذه املشكلة

 

بين� يرتدد املرء يف اإلشارة إىل أنه قد تكون هناك خصائص قومية معينة  

يصيب املرء   ، منالألم�كي� متيل إىل إعاقة فهمنا ملا قد يخطط له خصو 

   .موقف� سائدين

 

ود�قراطيتنا وازدهارنا  التاريخية  عزلتنا  بسبب  األمريكيون   ،رمبا  كان 

بشأن الشؤون   ،ويف كث� من األحيان بشكل غ� مالئم  ،تقليديًا متفائل�

إن اإلحجام عن االعتقاد بأن الحرب العاملية الثانية ستأيت أو   .العاملية

يك نتورط  أن  �كن  يف أننا  االنعزالية  املشاعر  من  الكث�  وراء  من 

للغاية   .الثالثينيات خائنة  ستكون  اليابان  أن  تصديق  من  نتمكن  مل 
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أو    ،وأن الصيني� سيتدخلون يف كوريا  ، لدرجة أن تهاجم ب�ل هاربور

أن أصدقائنا املقرب� الربيطاني� سوف يتحركون ضد السويس يف عام 

   .وهكذا دواليك 1956  

الخاصة إن   الحياة  نحن بحاجة إىل  و   ،مثل هذه املواقف قد تكون يف 

   .املهني االستخباراتالحذر من مثل هذا التفاؤل الخاطئ يف تحليل 

األمريكي�   العديد من  أن  ينطبق بشكل -ك�  خاص يف بعض   وهذا 

العسكري�   عىل  العسكرية   -األحيان  القوات  بتفوق  جًدا  مقتنعون 

األمريكية والتكنولوجيا لدرجة أنهم ال يستطيعون حمل أنفسهم عىل 

االعتقاد بأن الدول غ� املستعدة ستجرؤ عىل معارضة القوة العسكرية  

يكمن وراء عدم   ،أكرث من أي عامل آخرالسبب  رمبا كان هذا   .األمريكية

وذات  التجهيز  سيئة  بقواتها  ستلقي  الص�  بأن  لالعتقاد  االستعداد 

القوات املسلحة األمريكية يف كوريا  دريبالت ساد نفس  و   السيئ ضد 

   .يف األيام األوىل لحرب فيتنامكث�اً املوقف 

 

 النظر يف الفرضيات املختلفة

البيانات   النظر يف فرضيات بديلة أو متعددة لرشح مجموعات  يعترب 

غالبًا ما تعطى اهت�ًما    (من الغريب)أمرًا أساسيًا للطريقة العلمية التي  

أو احت�الت   . االستخبارات ضئيًال يف مشاكل   تقديم تفس�ات  يتم  قد 

املعلومات من  أجزاء  أو  معينة  لحقائق  مختلفة  هذا   ،بديلة  أن  أي 

يف  للصواريخ  موقًعا  يكون  أن  �كن  الجديد  البناء  لنشاط  التصوير 

يف كث� من   ،ومع ذلك  .مراحله املبكرة ولكنه قد يكون منشأة صناعية 

لن يتم بذل أي جهد خاص لتفصيل جميع املعلومات املتاحة    ،األحيان
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النظر يف مالءمتها ملختلف مسارات  عن أي وضع حايل معقد بهدف 

   . ملمكنة للخصمالعمل البديلة ا

املعدة أحيانًا    ،(SNIEs)حتى تقديرات االستخبارات الوطنية الخاصة  

عادة ال تحاول التعامل مع كل الحقائق أو    ،ملعالجة االحت�الت البديلة 

األحكام الوصول إىل  املحتملة قبل  أكرث ميًال ألن تكون  . الحقائق  إنها 

فصيلية للمعلومات ذات  بدًال من التحليالت الت  ،مناقشات عامة للبدائل

   .الصلة

لهذا معينة  استثناءات  هناك  حرجة    يف  كانت  عسكرية  موضوعات 

خاص املثا  ، بشكل  سبيل  عامة لعىل  كقاعدة  تتضمن    ، ولكن  ال 

يف   والنظر  التفصيلية  املعلومات  من  لكتلة  نقديًا  فحًصا  التقديرات 

  .  الفرضيات املختلفة لتفس�ها

ال يزال من غ� املحتمل أن توفر املنتديات األخرى ملجتمع االستخبارات  

فرصة للنظر التفصييل يف فرضيات بديلة مختلفة ما مل يتم بذل جهد  

تدى مفتوًحا لجميع من قد يكون لديهم خاص للقيام بذلك ويكون املن

املثالية .  يشء يساهمون به الناحية  يجب أن يعمل نظام اإلنذار   ،من 

   .لكنه غالبًا ال يفعل ذلك  ،لتوف� منتدى لهذا النوع من الجهد التحلييل

يجب أن يجتمع املحللون الذين لديهم املعرفة األكرث تفصيالً ولكن يف 

ن بشأن مشاكل التحذير مع محليل الوكاالت كث� من األحيان ال يجتمعو 

األحيان .األخرى من  كث�  إىل   ،يف  وتصل  األدلة  يف  وكالة  كل  تنظر 

املختلفة هي ما تتم مناقشته يف املنتدى   "املواقف"وتكون   "موقعها"

والنتيجة هي أن     املشرتك ب� الوكاالت بدالً من األدلة التفصيلية نفسها

املختلف  البديلة  الكايفالفرضيات  باالعتبار  أو حتى يف    ،ة قد ال تحظى 
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وال يتم بذل أي جهد منهجي    ،بعض األحيان يتم النظر فيها عىل اإلطالق

للتأكد من أن مجموعة ما متر فعليًا بجميع األدلة وتأخذ يف االعتبار  

   .التفس�ات البديلة املختلفة بتفاصيل شاملة

 

أو حاالت    ، هو أنه يف األزمات  ،والذي الحظناه من قبل   ،أحد أسباب ذلك 

الناشئة من    ، األزمات  هائلة  كمية  هناك  يكون  أن  املحتمل  من 

معظم    ،ملعلوماتا لها  األولية  واملعالجة  املسح  مجرد  يستهلك  والتي 

املحلل� جميع   ،ببساطة وقت  مع  للتعامل  كافية  موارد  توجد  ال 

طريقة بأي  وقتًا    ،املعلومات  تستغرق  عملية  يف  الخوض  عن  ناهيك 

   .طويالً لتقييم كل عنرص من املعلومات مقابل عدة فرضيات بديلة

 

كله ذلك  من  املواقفيف  ،األهم  هذه  مثل  وقت    ،  إىل  الناس  يحتاج 

للتفك� وأخذ الوقت والجهد حًقا للنظر يف املعلومات املتاحة والتفك� 

السابقة أو �كن أن تعنيه  ،في� تعنيه الفصول  تُفقد   ،ك� الحظنا يف 

األزمات  املهمة    ،الحقائق يف حاالت  الحقائق  تُفقد  األحيان  ويف بعض 

ن أن يحدث تقييمها املناسب ومراعاتها فرقًا  جًدا التي كان من املمك

   .كب�ًا يف الحكم النهايئ

 

إن اليشء األكرث فائدة الذي �كن للمسؤول أو رئيس اللجنة القيام به  

جميع   أن  من  للتأكد  ما  طريقة  ابتكار  هو  الظروف  هذه  مثل  يف 

يتم تجميعها مًعا   ،أو رمبا املعلومات ذات الصلة  ،املعلومات ذات الصلة

وأنه يتم النظر إليها والنظر فيها مقابل مختلف الفرضيات أو مسارات 
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يجب    ،قبل أن يتم النظر يف صحة الفرضيات املختلفة العمل املحتملة

 .8علينا التأكد من فحص الحقائق

نى وأهمية  فإن النظر املوضوعي يف مع ، بافرتاض أن هذا �كن تحقيقه

القطع الفردية من املعلومات في� يتعلق بالفرضيات البديلة املختلفة  

تقريبًا أي طريقة تتطلب من املحلل  .�كن أن يكون أمرًا مث�ًا لالنتباه

    .أو املحلل� بشكل ج�عي فحص البيانات وتقييم كل قطعة ستساعد

إحصائية أخرى    طرقنظريات رياضية أو  ال يحتاج املرء لهذا الغرض إىل  

إىل    :املوضوعية"أو   "املوثوقية"لض�ن   النظر  هو  ذلك  من  والغرض 

في� يتعلق   املعلومات وقول نعم أو ال أو رمبا لكل قطعة لكل إشارة

 : مبا إذا كان ذلك استعداًدا محتمًال أم ال 

 لألع�ل العدائية 

 السالم  -أ

الشاملة والسالم   -ب الحرب  والتي   ،الشاملاملراحل املختلفة ب� 

 قد يكون هناك الكث� منها بالطبع 

   ليست مهمة ألي من هذه الفرضيات -ج

إن فكرة أن يُطلب من املحلل النظر يف كل معلومة والتوصل إىل حكم 

م أو  ظُ بشأنها وصالحيتها أو مالءمتها للفرضيات املختلفة هي جوهر النُ 

   .املساعدة عىل التحس�النظريات املختلفة التي تم وضعها لغرض 

 
 Robert D. Folker  ،Jr.  ،Intelligence Analysis in Theatreانظر    ،عىل أحد االستثناءات النادرة  للحصول8

Joint Intelligence Centers: An Experiment in App Structured Methods (Washington  ،DC: 
Joint Military Intelligence College ،2000  تضمنت تجربة فولكر فحًصا بأثر رجعي للفرضيات املتنافسة .(

السيناريوهات جيًدا. يف هذه  موثق�  دولي�  التحذير    ،لسيناريوه�  قرارات  اتخاذ  املخابرات  كان عىل محليل 
  ، مثل "تحليل الفرضيات املتنافسة" الرسمية  ،اتيجية. يش� عمل فولكر إىل أن اإلملام بأساليب املقارنة املنظمةاالسرت 

 م� يؤدي بشكل مثايل إىل زيادة دقة التحذير.  ، يوفر ميزة للمحلل�
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التي تحظى اليوم   ،أشهر هذه األنظمة املوضوعية يف تحليل املعلومات

  ."نظرية بايز"هي  ،بشعبية كب�ة يف مجال معالجة املعلومات

كانت عادة تلك التي   ،النجاحات البارزة ملحليل التحذير ولجان املراقبة

تضمنت التقييم الدقيق واملوضوعي لكل معلومة وأهميتها للحرب أو  

أي نظام يتطلب من األفراد بشكل فردي وج�عي تطبيق بعض   .السالم

وتحليله� بياناتهم  العلمية عىل  شبه  األساليب  من   هذه  يكون  يكاد 

   .ذا فائدة إيجابية للتحذير هاملؤكد أن

رموق للجنة املراقبة األمريكية مراًرا وتكراًرا أن ما الحظ رئيس سابق م

تضمنه التقرير وكيفية تنظيمه كان أقل أهمية بشكل ال نهايئ من أن  

   .اللجنة تفحص بعناية كل مؤرش محتمل وتقوم بتقييمه

الحقائق تجاهل  ليست مجرد ض�ن عدم  األساليب  مثل هذه    ، ميزة 

األكرث أهمية هي عدم تجاهل  يجب أن تكون النتيجة     ،ألنها ذات قيمة

أو   بشعبية  تحظى  ال  أو  تخيف  التي  تلك  سي�  ال  معينة  فرضيات 

أو   السائدة  املزاجية  الحالة  مع  الرأ "تتعارض  نظام  ي":  مناخ  يف 

كون قادًرا عىل النظر مبوضوعية  يلتحذير أن  االستخبارات من الرضوري ل

التي تتعارض مع املبادئ  إىل الفرضية التي تتعارض مع رأي األغلبية أو 

اآلن حتى  املقبولة  التقديرات  غ�   ،أو  التحلييل  الجهد  إىل  باإلضافة 

واالستعداد   ،العادي املوضوعية  من  استثنائية  درجة  ذلك  يتطلب  قد 

والتي قد تتطلب منا اتخاذ    ،للنظر يف األطروحة التي ال تحظى بشعبية 

   .بعض اإلجراءات اإليجابية والصعبة أو الخط�ة

إنه    "الفكرة التي حان وقتها"نادًرا ما نحتاج إىل القلق بشأن    ،للتحذير

الفرضية التي ال تزال يف مهدها   -مص� الفكرة التي مل يحن وقتها بعد  
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منارصين   بعد  تكسب  مل  ما  إن   –والتي  أن  أكرث  هو    يقلقنايجب 

 إال يف  اآلراء القد�ة بطيئة للغاية يف التغي�  ؛مباالة باألفكار الجديدةالال 

هذا صحيح   :  مواجهة بعض التطورات غ� العادية أو األدلة الواضحة

عندما تكون املسألة مهمة بشكل     حتى عندما ال تكون القضايا مهمة 

السياسة   مع  يتعارض  أو  شعبي  غ�  الجديد  الحكم  ويكون  استثنايئ 

السائدة قد    ،الوطنية  الجديدة  الفرضيات  أو  باألفكار  الالمباالة  فإن 

التحذير عدم حدوث   . تتحول إىل عداء رصيح أن يضمن نظام  يجب 

عىل أساس  "وقتًا متساويًا"ذلك وأن الفرضيات واألفكار الجديدة مُتنح  

 .مزاياها
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 الثالثالفصل  

 
 اإلشارات والتحذير العسكري 

 العسكرية طبيعة املؤرشات 
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كان جمع   ،بعضها واضح وبعضها غ� معروف جيًدا  ،ألسباب مختلفة 

يف   السائد  العنرص  هو  وتحليلها  العسكرية  املؤرشات  أو  البيانات 

   .التحذير

بعيد حد  قوائم   ،إىل  يف  املدرجة  العنارص  من  األكرب  العدد  يتعامل 

الجزء األكرب من    فإن  ،إىل حد بعيد و   ،املؤرشات مع األنشطة العسكرية

الجمع مكرس للحصول عىل   ،وال سي� املجموعة األكرث تكلفة  ،جهود 

بيانات حول القوة العسكرية والقدرات واألنشطة العسكرية للقوات 

كب�  .األجنبية بشكل  الجمع  جهود  ازدادت  لتطور  نتيجة    ،لقد 

 ويعد املستقبل بتوسع أكرب يف حجم البيانات العسكرية  ،التكنولوجيا 

  من غ� املؤكد ما إذا كان هذا سيؤدي بالرضورة إىل تحسن كب� في� 

التحذيرية"يسمى   توقيت  عىل    ،"بقدراتنا  يف  التحسن  أن  من  الرغم 

 . نا يبدو غ� مشكوك فيهأدلت

 

 األسباب األولية ألهمية املؤرشات العسكرية 

لن تكون .  االستعدادات العسكرية رضورية للحرب  ،واألكرث وضوًحا  ،أوالً

  ، باملعنى الذي نستخدمه يف املعلومات التحذيرية  ،هناك مشكلة تحذير

إذا مل يكن لدى الدول قوات مسلحة وترسانات من األسلحة الحديثة  

   .ضدنا أو ضد حلفائنا :  تستخدمها�كن أن 

إن مؤرش قلقنا بشأن نوايا الدول األخرى هو إىل حد كب� مقدار الرضر 

مدى عدائية هذه    بدالً من مجرد  ،العسكري الذي �كن أن تلحقه بنا 

   . وعادًة ما يتم تخصيص جهودنا يف التحصيل وفًقا لذلك ،الدول سياسياً 

العسكرية  ،ثانيًا االستعدادات  البعد   ،العديد من  أنها بعيدة كل  رغم 
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إنها     �كن متييزها ماديًا أو عىل األقل �كن متييزها لنا  ،عن كل يشء

والتي �كننا    ، فيها  أو زيادات   ،تنطوي عىل تحركات للقوات واألسلحة

عىل األقل كان    .كقاعدة عامة   مراقبتها برشط أن تكون مجموعتنا كافية 

التاريخية،   الناحية  كل� كان حجم االستعدادات أنه  هذا صحيًحا من 

وقد أدى   .أكرث وضوًحا رؤيتنا كل� كانت   ،العسكرية أكرب وأكرث خطورة

الشامل وأنظمة   الدمار  أسلحة  تغي� ظهور  إىل  املدى  بعيدة  اإليصال 

من املمكن اآلن من الناحية النظرية لدولة مجهزة بهذا   .هذا الوضع

   . الشكل أال تقوم بأي استعدادات ملموسة تقريبًا لرضبة نووية مدمرة

أنه لن يكون هناك أيًضا عنارص   ،يعتقد قلة من املحلل� اآلن ،مع ذلك

قبل أن تقوم أي دولة    هااتوسياسية أخرى �كن متييز مؤرش :  عسكرية

   .الرهيب والخط�: مبثل هذا املسار

مل يعد مفهوم الهجوم النووي املفاجئ متاًما دون أي تدهور مسبق يف  

يتمتع بالكث�   العالقات أو االستعدادات العسكرية من مختلف األنواع

   .من املصداقية

الهجوم النووي  مشكلة التحذير من أن الوضع قد تدهور إىل درجة أن 

أخرى مشكلة  بالطبع  هي  وشيًكا  يكون  العرص   .قد  ظهور  تأث�  إن 

حال   ،النووي أي  املؤرشات   ،عىل  أهمية  من  التقليل  هو  يكن  مل 

فقد كرس املجتمع جهوًدا    ،وكانت النتيجة عكس ذلك متاًما  !العسكرية

�كن   التي  اإلضافية  العسكرية  املؤرشات  تحديد  ملحاولة  بكث�  أكرب 

   .زها وابتكار طرق لجمع مثل هذه املعلوماتمتيي

 -أحد الدروس التي تعلمناها هو أن االستعدادات العسكرية الواضحة  

العدائية   األع�ل  اندالع  تقليديًا  سبقت  التي  االستعدادات  مل   -نوع 
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كان تأث� مثل هذه   . تفقد صالحيتها بأي حال من األحوال كمؤرشات

العسكري الصيني يف كوريا والتدخل  مثل التدخل ،األحداث العسكرية

هو تعزيز الثقة    ، العسكري السوفيتي يف كل من املجر وتشيكوسلوفاكيا

يف قيمة املؤرشات العسكرية باعتبارها مقاييس أقل غموًضا ورمبا أكرث 

السياسية املؤرشات  من  الوشيك  للعمل  حجم   .موثوقية  ساعد  رمبا 

السوف  االتحاد  بها  قام  التي  لغزو  االستعدادات  وحلفاؤه  يتي 

من أن  -التي كانت سائدة متاًما  -تشيكوسلوفاكيا عىل تقليل املخاوف  

االتحاد السوفيتي من البداية وبدون تغي� ملحوظ يف موقفه العسكري 

   .قد يشن هجوًما مدمرًا ضد الغرب

هناك عامل آخر يضفي أهمية أو مصداقية عىل املؤرشات العسكرية  

وأن هذا األمر أصبح كذلك  -منها مكلف للغاية    وهو أن القيام بالعديد

إن القيام بحملة دعائية غ� مكلفة نسبيًا من التفج�   .بشكل متزايد

أو حتى نرش عدة أفواج أو   ،والتهديد أو تنبيه القوات الحت�ل تحركها

ذلك واحد  ،نحو  من  .يشء  مليون  نصف  استدعاء  متاًما  آخر  أمر  إنه 

االحتياط   املمتدةجنود  الفعلية  وحدات   ،للخدمة  من  عدد  نقل  أو 

األميال آالف  أو  مئات  الرئيسية  الربية  إلنتاج   ،القوات  برنامج  بدء  أو 

   .طائرات مقاتلة جديدة أو سفن إنزال بحرية

مثل هذه االستعدادات العسكرية الخط�ة واملكلفة واملضطربة يف كث�  

األحيان   تأخذ حصة حقيق  -من  التي  تلك  ية من دخل دافع وخاصة 

الرضائب أو التي تنطوي عىل التزام باملوارد الوطنية من الجهد املد� 

نادًرا ما يتم التعامل معها  -إىل الجهد العسكري عىل حساب املستهلك  

كـ    ،باستخفاف أو  السيايس  التأث�  ملجرد  للقوة"أو  هناك   "استعراض 
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ال ينوي املرء   طرق أرخص للخداع أو إلطالق التهديدات الخاملة التي

   .تنفيذها 

ال يعني هذا بالطبع أن مثل هذه االستعدادات العسكرية الكب�ة أو  

إعادة تخصيص املوارد الوطنية هي بالرضورة مؤرشات ال لبس فيها عىل 

أو اعرتافًا بأن الوضع الدويل    ،قد تكون دفاعية  .االستعدادات للعدوان

 .ا قد تنخرط يف الرصاعآخذ يف التدهور لدرجة أن الدولة ضد إرادته

وهي نوع   -لكن مثل هذه االستعدادات حقيقية وذات مغزى وهامة  

وهي دليل عىل   .من املقياس ملا ستفعله األمة وما ستكافح من أجله

   .اتخاذ قرارات مهمة 

 

أو   املوقف  أو  العسكرية  املخصصات  يف  الكب�ة  التغي�ات  هذه 

قد تكون أيًضا    ؛"ملموسة"األولويات ليست فقط مؤرشات جوهرية أو  

غالبًا ما �نحوننا مهلة   .مؤرشات طويلة املدى  ذات قيمة خاصة مثل

واستعداداتنامن   أولوياتنا  ضبط  إلعادة  جمع   ،الوقت  يف  فقط  ليس 

االستخبار وتحليلهااملعلومات  االستعدادات   ،ية  ذلك  من  األهم  ولكن 

رشيطة أن نكون قد أدركناها   .العسكرية الخاصة بنا وتخصيص املوارد

صحيح بشكل  الناحية    املفاجأةمن    تحمينافقد    ،وفهمناها  من 

قد   التكتييك  أو  املدى  قص�  تحذيرنا  أن  من  الرغم  عىل  االسرتاتيجية 

   .يخذلنا
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 تذهب أمة إىل الحرب كيف  :فهم األساسيات 

هذا املبدأ األسايس ال ينطبق يف أي مكان يف االستخبارات   .اعرف خصمك

االسرتاتيجي  دائرةأكرث من   العسكري  املحلل  .التحذير  يبدأ  أن  يجب 

الذي يأمل يف فهم ما يفعله خصمه يف وقت األزمات تعليمه بدراسة  

الخصم لقواته كل ما �كن أن يجده حول موضوع كيفية إعداد هذا  

   .للحرب

إعداد قوائم املؤرشات يجب أال تتضمن  حيث    ،هذا املبدأ هو أساس 

قامئة املؤرشات املعدة واملدروسة جيًدا األفكار النظرية أو العامة فقط 

الدولة املعادية للحرب أيًضا  ؛حول كيفية استعداد    ، يجب أن تتضمن 

عن عقيدة العدو  بعض التفاصيل ملا نعرفه    ،بقدر ما هو ممكن عمليًا 

وخططه وم�رساته  األشياء . املحتمل  بهذه  معرفتنا  زيادة  من    ،مع 

   .املحتمل أن نعد قوائم مؤرشات أفضل وأكرث قابلية لالستخدام

سيكون من املستحيل عمليًا تضم� أي قامئة مؤرشات كل   ،ومع ذلك

للحرب قواتها  تعد  كربى  دولة  كانت  إذا  يحدث  قد  التي  ما  القامئة 

نعرفه  تحاول ما  كل  نعرفه  ، دمج  أننا  نعتقد  الحرب   ،أو    ، عن خطط 

معينة الحرب  ،ومهام وحدات  زمن  وإعدادات    ،وتنظيم ومصطلحات 

ستصبح مرهقة للغاية   ، ات األخرىالدفاع املد� وأي عدد من املوضوع

معها التعامل  �كن  ال  املحددة  بحيث  املجاالت  أو  املشاكل  باستثناء 

  فيه   يحتاج �من املرجح أن تظل قوائم املؤرشات عامة إىل ح  ،للغاية

   .املحلل التحذيري إىل أكرث من ذلك بكث�

بشكل أفضل   مؤهالًيجب أن يكون الفرد    ،ور األخرىعند تساوي األم

عدائية  ألع�ل  الجادة  االستعدادات  بدأت  قد  ما  دولة  أن  إلدراك 
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هو املحلل الذي يفهم مذهبها العسكري بشكل أفضل  ليصبح  محتملة  

إحدى النتائج املؤسفة  .فضل قراءة يف نظريتها العسكرية وم�رستها األ و 

ب�   فصله�  االستخباراتللفصل  يتم  عندما  والحايل  أن  األسايس  هي 

املعلومات  أهمية  عىل  رسيعة  أحكاًما  يصدر  أن  يجب  الذي  املحلل 

محدث أو  جيدة  أسس  له  يكون  ال  قد  املواد   ةالحالية  هذه  مثل  يف 

   .األساسية

االستعدادات  مقابل  العدائية  للعمليات  لالستعدادات  املميزة  السمة 

هي أنها   ة العادية نسبيًا يف وقت السلمللت�رين أو غ�ها من األنشط

   .وجدت  ماوبالتايل فإنها ستشمل أنشطة نادًرا - حقيقية 

مترينات مختلفة أو تدريبات تعبئة أو ما شابه   لوحظ يف وقت السلم

غالبًا يف شكل مصغر كتمرين ملركز    ،ذلك بال شك عىل جزء من الخطة

ولكن لن يقوم الخصم أبًدا بالتدرب بكامل قوته عىل جميع   ،القيادة

يجب  :  لتحريك قواتهاالستعدادات التي سيجريها عندما يستعد بالفعل  

عىل أولئك الذين يشككون يف ذلك إعادة النظر يف االستعدادات لغزو 

   .تشيكوسلوفاكيا

تي  وما فعله يف املرة األخ�ة ال  ،ونظريته العسكرية  فهم مذهب العدو

يف بلده شارك فيها يف حالة قتالية حقيقية وما التغي�ات التي حدثت  

وال غنى عنها    ، عسكرية ال تقدر بثمنستكون م�رسة    ،منذ ذلك الح� 

  .لفهم ما هو عليه حتى اآلن ،بالفعل

إىل حد كب� لعقيدتها   أس�ةإن القوات العسكرية لجميع الدول هي  

ن يف املدرسة والذي يجب أن يفعله ما تعلمه ضابط األركا ،ونظرياتها

إذا كانت العقيدة تدعو  ،يف موقف مع� هو عىل األرجح ما سيفعله 
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مع� تكتييك  موقف  يف  جواً  املحمولة  القوات  استخدام  فمن    ،إىل 

الوحدة إىل طلب     ، املحتمل أن يتم توظيفه� إذا دعت خطة تعبئة 

فستكون فرص الحصول    ،رشاء شاحنات من مؤسسة اقتصادية محلية

الوحدة بالقتال تلتزم تلك  الترشيع  ،عليها كب�ة جًدا قبل أن  إذا كان 

هيئة  الطارئ يف زمن الحرب ينص عىل إنشاء مجلس عسكري أعىل أو  

يجب عىل    ،أو إلعادة تسمية املناطق العسكرية كجيوش ميدانية  ،عليا

طورات يف حال  املحلل التحذيري واملجتمع املحيل إدراك أهمية هذه الت

   .حدوثها

الوطنية   العسكرية  الخدمة  قانون  كان  عادة(إذا  املصنف  ينص )  غ� 

عىل أنه يجب استدعاء جنود االحتياط ملدة ال تزيد عن ثالثة أشهر يف 

فإن الدليل عىل أنهم محتجزون لفرتة أطول �كن أن يش�    ،وقت السلم

وال شك  ك، دوالي  وهكذا .إىل صدور مراسيم رسية طارئة يف زمن الحرب

أن هناك أمثلة ال حرص لها وأقل وضوًحا بكث� �كن االستشهاد بها من  

   .قبل الخرباء يف مثل هذه املوضوعات

غالبًا ما يكون الخرباء يف مثل هذه املوضوعات مبعرثون   ،لسوء الحظ

حتى عندما تكون األزمة   ،ويشاركون يف أبحاث أساسية طويلة األجل

يجب إنشاء الوسائل بحيث ال يتم التغايض عن هذه املعلومات  . وشيكة

   .عندما تكون يف أمس الحاجة إليها  ،أو حفظها يف املكتبة ،أو نسيانها 

املحلل� عدد  الخاصة    كم  أو  الحالية  بالجهود  تكليفهم  تم  الذين 

مجتمع   يف  مختلفة  مستويات  أو  مختلفة  مقار  يف  باإلشارات 

االستخبارات الوطني قد قرأوا أو درسوا الكث� من املواد األساسية التي  

قد تكون بالغة األهمية لفهم االستعدادات الفعلية لألع�ل العدائية؟ 
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تها بسهولة أو معرفة أين �كنهم الحصول  كم عدًدا تم فهرستها أو إتاح

 . عىل اإلجابات التي قد يحتاجون إليها عىل الفور؟

لكن   ،ال شك يف أن بعض املكاتب واملحلل� أكرث استعداًدا من غ�هم

اآلن   متاًما  مستعد  استخبارات  مكتب  يوجد  ال  أنه  إىل  تش�  الخربة 

العدائ لألع�ل  الحقيقي  لالستعداد  الطوارئ  أحد  لحاالت  قبل  من  ية 

أظهرت أن هذا    ،عىل األقل  ،كل أزمة كربى    .أعدائنا املحتمل� الرئيسي�

السياسة .صحيح    ، ألسباب واضحة  ،ومن هم عىل مستوى اإلرشاف أو 

من املحتمل جًدا أن يكون لديهم الحد األد� من املعرفة بقدر كب� من  

   .حقيقيةاملعلومات األساسية التي �كن أن تكون حاسمة يف أزمة 

ال �كن ملتخصيص التحذير ومحليل املؤرشات العسكرية الحالي� تقديم 

ملراجعة  جهدهم  قصارى  بذل  من  الطويل  املدى  عىل  أكرب  مساهمة 

ودراسة وتجميع البيانات األساسية التي نادًرا ما يتم اإلبالغ عنها وغالبًا  

للتحذ للغاية  يوم رضورية  ذات  تكون  قد  والتي  غامضة  تكون  ،  يرما 

  :نطاق املعلومات العسكرية املحتملة ذات الصلة واسع فإن

 العقيدة والنظرية  -

 أوجه القصور اللوجيستية   -

 متطلبات زمن الحرب   -

 الترشيعات املعمول بها   -

 نظرية وم�رسة التعبئة   -

 املصطلحات العسكرية   -

 التدريبات العسكرية الرئيسية  -
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 األلعاب الحربية   -

 االستعداد القتايل  -

 إجراءات اإلنذار  -

   ومواضيع أساسية أخرى م�ثلة  -

  ، ك� أن دراسة أداء أعدائنا املحتمل� يف األزمات الحية الحديثة نسبيًا

ال تقدر بثمن أيًضا عىل الرغم من أن الوضع يف املرة   ، ك� أرشنا من قبل

  .القادمة لن يكون متطابًقا بال شك

الحشد   يف يعترب  منشوريا  اليابانية يف  القوات  للهجوم عىل  السوفيتي 

االسرتاتيجي    1945  أغسطس التحذير  يف  االختالف  عىل  مفيًدا  مثاالً 

نفسها . والتكتييك الحملة  السابقة    ،وتوفر  العمليات  إىل  باإلضافة 

دروًسا مفيدة محتملة حول كيفية    ،للقوات السوفيتية يف نفس املنطقة

   .ليات ضد القوات الصينيةقيام روسيا اليوم بعم

 
 

 مواقف تحليل ترتيب املعركة

للقوات األجنبية له أهمية   (OB)من الواضح أن تحديد ترتيب املعركة  

بقدر ما يعتمد التحذير عىل    ،يف الواقع . حاسمة لتحذير االستخبارات

عىل عكس املشكلة األكرث تعقيًدا املتمثلة يف تحديد   -تحديد الحقائق  

التفس�ية   األحكام  بعض  وإصدار  الحقائق  تعنيه  حقائق  -ما  فإن 

    .ترتيب املعركة غالبًا ما تكون العنرص الوحيد األكرث أهمية يف التحذير

فمن غ�    ،مه� كانت الحقائق األخرى ذات الصلة أو املهمة للتحذير

اك يشء بالغ األهمية مثل مواقع وقوة ومعدات املرجح أن يكون هن
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    .ألن هذه تحدد ما �كن للخصم القيام به  ،القوات العسكرية للخصم

لتقييم   أساسيًا  رشطًا  العدو  لقدرة  الصحيح  التقييم  أو  الفهم  يعترب 

من   ، وبالتايل .والفشل يف التعرف عىل القدرة محفوف باملخاطر  ،النوايا

سيلعب تحليل ترتيب املعركة   ،يف كل خطوة من العمليةأنه    ،الواضح

التحذير إصدار  يف  حاسً�  املعركة  .دوًرا  ترتيب  محللو  وسيتحمل 

   .مسؤولية كب�ة 

 

 منهجية ترتيب املعركة 

سالم وأن نقاط القوة ومواقع  نظرًا ألن معظم البلدان عادة ما تكون يف  

أو عىل األقل تكون التغي�ات تدريجية    ،قواتها العسكرية ثابتة نسبيًا

فإن تحليل ترتيب املعركة �يل عادًة إىل أن يكون بطيئًا إىل   ،إىل حد ما

   .عملية محافظة هو  حد ما وبالتايل

الزمن أو معاي� معينة مرة    ، عىل مدى فرتة من  يتم وضع منهجيات 

ما إذا كان   ،إىل حد كب�   ،ؤرشوالتي ت خرى منها محافظة إىل حد ماأ 

املعركة ترتيب  يف  معينة  وحدة  قبول  املنهجيات     �كن  أن  ح�  يف 

ستختلف إىل حد ما من بلد إىل آخر وب� أنواع مختلفة من القوات أي  

قد ال تنطبق عىل وحدة القوات الربية الصينية   "القبول"أن نفس معاي�  

لو ش�لية  ك�  كورية  جوية  وحدة  اعت�دوأقل    ،كانت  حرب :  عند 

يطالبون   ،املعاي� دامئًا ما تكون صارمة نسبيًا  ،العصابات إنهم  خاصه 

عىل أن الوحدة موجودة  "الدليل"بدرجة عالية نسبيًا من اإلثبات أو  

  ، أيًضا    وتقع يف منطقة معينة  ،وأنها ذات قوة أو مستوى مع�  ،بالفعل

مرغوب فيه    أي بعض أرقام التعريف أو التعي�  الوحدات ام  رقأبعض  
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محليل قبل  من  املعركة  بشدة  املثالية   OB:  ترتيب  الناحية  يتم    ،من 

جنبًا    ،تحديد جميع الوحدات بدقة وتحديد موقعها عىل أساس حايل

الصحيحة  واملعدات  والقادة  التعيينات  مع  جنب  ومستويات   ،إىل 

للتنظيم   املقبول  الجدول  مع  متوافقة  لديهم  الطاقم 

الوحدات   (TO&E)واملعدات من  النوع  يناسب .لهذا  يشء  ال   ،كل 

 . OBجميع الوحدات ولدينا ثقة يف   ل"قبو "تم  مشاكل

وهو نادر   -ادث العسكرية  نادًرا ما يتم مواجهة هذا الوضع املثايل للحو 

الحدوث تقريبًا بالنسبة للدول املعادية التي تحاول إخفاء مثل هذه  

  ، الصعوبات وبطء الجمع -لعدد من األسباب   الحقائق العسكرية عنا

الوحدات لقبول  املتحفظة  للمحلل�   ،واملعاي�  الشخصية    ، واآلراء 

بع يف  أو  الوكاالت  ب�  املشرتكة  االستشارة  األحيان  ومتطلبات  ض 

الدولية والتحرير   ،االستشارات  التقارير  إعداد  عملية  بطء  وحتى 

محدث -والطباعة   غ�  دامئًا  املقبول  املعركة  ترتيب  بالنسبة   يعترب 

   .سنوات قد�ة  يرجع الرتتيب إىلقد  ،لبعض الوحدات

عادة ما يكره محللو ترتيب املعركة االعرتاف بذلك ورمبا يدركه قليلون  

ولكن مل يكن من غ� املعتاد بأي حال حدوث    ،دائرتهم املبارشةخارج  

وتحديد    ،تأخ� ملدة عام� وثالث سنوات يف قبول الوحدات الجديدة 

قد متت ترقيتها    اأو االعرتاف بأنه  ،ةغ� نشط   أن الوحدات كانت كذلك

أو  تنظيمها  إعادة  أو  تخصيصها  إعادة  أو  نقلها  أو  قوتها  تخفيض  أو 

إىل أكرث  تحويلها  أو  وحدت�  إىل  تقسيمها  أو  آخر  تنفيذ  ي  ،نوع  تم 

عاًما بعد    OBالتعيينات العددية غ� الصحيحة للوحدات يف ملخصات  

سيتب� يف بعض األحيان أنه تم تحديد    ، فقط عن طريق الصدفة   ؛عام
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   .الوحدات بشكل غ� صحيح ملدة خمس أو حتى عرش سنوات أو أكرث

ء �كن أن نتعلمه عن الوحدة هو تعيينها  آخر يش  ،يف كث� من األحيان 

   .الرقمي

املعركة    ،باختصار  ترتيب  يكون  الحايل   "املقبول"قد ال  املعركة  ونظام 

إن أكرث ما �كن أن نأمله هو   .الحقيقي للخصوم متطابق� عىل اإلطالق

أنه قريب إىل حد معقول من الحقائق وأننا مل نرتكب أخطاء جسيمة  

سنحصل عادًة    ،يف الوقت املناسب .قوة العدو وقدراتهيف تقدير نقاط  

و�كننا تغي�     OBة:  ترتيب املعرك  عىل البيانات التي نحتاجها لتصحيح

  ة.املوقع أو التعي� أو ما مل يكن يف الطباعة التالي

لتغي� بدالً من إصدار حكم  من األفضل أن تكون بطيئًا أو متأخرًا مع ا

بشكل    ،هذه  .الرتاجع عنه الحًقا   خاطئًا وسيتع� عليكمبكر قد يكون  

   .هذا بيان للحقيقة نقدا،هذا ليس  OB هي فلسفة تحليل ،عام

األوقات معظم  هكذا  ،ويف  األمر  يكون  أن  حًقا  يهم  يكون   ،ال  ورمبا 

السبب الرئييس وراء عدم التعرف عىل هذا التأخر الطبيعي يف قبول  

OB      أخطاء من  يعا�  أحد  يف ال  التأخ�  من  أو  املعركة  ترتيب  يف 

 .املعلومات التي تفيد بأن الوحدة قد تم تشكيلها أو ترقيتها أو نقلها

أو عنارص معينة  ة،  حتى األخطاء الفادحة يف تقدير قوة القوات األجنبي 

األجنبية  القوات  الصواريخ   ،من  قوة  تقدير  يف  الكب�ة  املبالغة  مثل 

قد     مل تسبب لنا أي رضر حقيقي (السوفيتية يف أواخر الخمسينيات

قليل من    يقول البعض حتى أن اآلثار كانت مفيدة ألغراض امليزانية

  ).الرعاية ومل تفقد أرواح

عندما نتعرض نحن أو حلفاؤنا   -إال عندما تكون هناك مشكلة تحذير  
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ترتيب املعركة مهمة   "تفاصيل"عندئذ �كن أن تكون   .ر الهجوملخط

عندما يتم ترقية الوحدات أو نقلها أو تعبئتها أو   .وذات أهمية حاسمة

فإن دقة ترتيب املعركة وعملها أمران   ، إعدادها بطريقة أخرى للقتال

تُفقد األرواح وقد حدث ذلك بسبب تفاصيل غ�    ،مه�ن و�كن أن 

   .صحيحة 

كث األحيانيف  من  ذلك  ،�  الوضع   ،ومع  يف  املفاجئة  التغي�ات  فإن 

مبا يف ذلك إعادة انتشار الوحدات لاللتزام املحتمل    ،العسكري للعدو

مل تُحدث تغي�ات خيالية ومتجاوبة يف املنهجية من قبل محليل    ،بالقتال 

الواقع ترتيب املعركة الحالة املعتادة هي أن معاي�    ،يف   "قبول"فإن 

حتى عندما يكون  -التغي�ات يف قوام الوحدات واملواقع مل يتم تعديلها  

   .من الواضح أن تحركات القوات الرئيسية جارية بالفعل

الوحدات  مواقع  يف  املفاجئة  التغي�ات  أن  به  املسلم  سي�   ، من  ال 

الكب�ة والرسية إعادة االنتشار  تطرح مشاكل هائلة ملحليل   ،عمليات 

من النادر بالفعل أن يكون الدليل األويل جيًدا أو دقيًقا   .ترتيب املعركة

أو أنواع   ،أو كامًال بحيث يكون من املمكن تحديد عدد القوات املشاركة 

وما هو أقل من تعيينات وحداتهم   ،أو عدد الوحدات التي يتم نرشها

ملحاولة الحصول عىل تغطية   ،يلزم الوقت لفرز البيانات .أين هممن  أو  

قد  للمحطات   كانت  إذا  ما  ملعرفة  احت�لية  األكرث  للوحدات  املحلية 

بالفعل أو أشهر  ،غادرت  أسابيع  أن تستغرق  املحتمل  حتى مع   ومن 

الجيد املطلوبة  الجمع  املعلومات  الحصول عىل  قد   .قبل بعض �كن 

 . تكون سنوات أو أبدا
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والتي قد تتضمن بعض املالحظات املوثوقة    ،يف مواجهة التقارير األولية 

للغاية وغ�ها من األدلة الجيدة باإلضافة إىل اإلشاعات والتقارير غ� 

املؤكدة التي تفيد بأن أعداًدا كب�ة من القوات املجهولة التعي� تتحرك  

فإن رد فعل محلل    ،من مواقع غ� محددة نحو وجهات غ� محددة 

OB   ما هي الوحدات التي �كن نقلها   النتظارالعادي ليس مفاجئًا با

وال دليل قاطع    ،عىل خريطة الحالة الخاصة به؟ ليس لديه أي هوية 

قد ال يكون متأكداً م� إذا كان    ؛عىل املنطقة التي أتت منها القوات

�كن إرشاك فرقة أو عرشة فرق عىل الرغم من أنه عادة ما يشك يف  

مصادره من  العديد  وأن  األد�  كب�  الرقم  بشكل  الحقائق  يف   .تبالغ 

بالنسبة له  انتهاكًا لجميع   ، الوضع برمته لعنة  سيكون نقل أي وحدة 

   .معاي�ه حتى يعرف الوحدات التي يجب نقلها 

محللو  أو  الحاليون  املحللون  يتحدث  أن  املناسب  من  يكون  قد 

  ، املؤرشات بشكل غامض عن تحركات القوات الكب�ة ولكن غ� املحددة

أو   "يقبل"يجب أن   .محدًدا ودقيًقا   OBجب أن يكون محلل ولكن ي

وقد يشمل ذلك وحدات جديدة   يقرر عدم قبول حركة وحدات معينة

   .دمل يتعلم وجودها بع

 

 نهج املؤرشات لرتتيب املعركة 

أحيانًا ولكن ليس دامئًا مدعوًما   ،هناك محلل املؤرشات  ، من ناحية أخرى

الذين يهتمون بدرجة أقل برتتيب    ،من قبل املحلل� الحالي� اآلخرين

أن  اآلن  ويدركون  يدركون  السياسة  وصانع  املجتمع  أن  من  املعركة 

الخصم ينرش قوات كب�ة وأن هناك خطرا جسي� من أن هذا الرتاكم 
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رؤسائه أن يروا ما يحدث  إنه يطلب من زمالئه و  .هو متهيد اللتزامهم

ترتيب املعركة   "خرباء"ون إىل  ؤ وهو مدفوع إىل حد الجنون عندما يلج -

أنهم   قبول"الذين ردهم  اآلن  "ال �كنهم  إخبار   ،ذلك حتى  يتم  وقد 

متزايد  تهديد  عن  اإلبالغ  �كنه  ال  بأنه  الحايل  املحلل  أو  املؤرشات 

كيف �كن أن يتزايد التهديد عندما ال تظهر خريطة ترتيب    محتمل

أي حشد للقوات يف تلك املنطقة؟ رمبا ال تظهر حتى أي   (OB)املعركة  

   .وحدات هناك

هذا ما �كن أن    .هذا ليس خياًال افرتاضيًا أو كابوًسا ملحلل املؤرشات

  . يحدث ما مل يتدخل حكم نزيه يف موقع السلطة لس�ع كال الجانب�

م� ال شك فيه أن املعاي� الصارمة لقبول أمر املعركة قد أعاقت التحذير 

و�كن أن يكون هذا أخطر عائق منفرد أمام إصدار تحذير   ، ألسابيع

   .ستوضح بعض األمثلة النقطة بشكل أكرث إقناًعا .عسكري

بعد فرتة وجيزة من تدخل القوات األمريكية واألمم املتحدة يف الرصاع 

يف القوات   ،1950يونيو    الكوري  تحركات  عن  الواردة  التقارير  بدأت 

أشارت العديد من هذه التقارير  .باتجاه الش�ل يف الرب الرئييس الصيني 

فقط إىل أن أعداًدا كب�ة من القوات كانت تغادر املقاطعات الواقعة 

كان هناك حشد كب� يف هذه املنطقة الستك�ل    يف أقىص جنوب الص�

 . ئييس يف العام السابقغزو الرب الر 

كان من الواضح أن عنارص كب�ة من الجيش امليدا�    ،بحلول أواخر يوليو

كان هناك العديد من   ، يف هذه األثناء .الرابع قد غادرت جنوب الص� 

بشأن تحركات القوات يف أقىص    ،وإن كانت متضاربة إىل حد ما  ،التقارير

التقا -الش�ل   العديد من  كانت هناك  أن  بين�  إىل  أشارت  التي  رير 
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منشوريا إىل  تتحرك  كانت  عدد   ،القوات  تأكيد  املمكن  من  يكن  مل 

تم   رمبا  التي  القوات  الحد وعدد  إىل هذا  تتقدم  كانت  التي  القوات 

لشن هجوم محتمل    ،مبا يف ذلك مقاطعة فوك�  ،مواقع وسيطة   . نرشها

تحركات كب�ة للقوات  حتى مع استمرار تزايد التقارير عن   .عىل تايوان

باتجاه الش�ل خالل شهر أغسطس زعمت بعض التقارير أن قطارات  

نهار ليل  تتحرك ش�ًال  كانت  يذكر عىل    ،القوات  دليل  هناك  يكن  مل 

مكان وجود وحدات معينة أو بيانات كافية لعمل تقدير موثوق لعدد  

  .القوات املشاركة

مع تحذير املحلل�   ،قضيةتالشت املؤرشات ومحللو املعركة حول هذه ال

 ،يدرك احت�ل حدوث حشد كب� يف منشوريا  االستخباري  بأن املجتمع

ادعى يوجد     OBبين�  ال  كاف"أنه  إىل  "دليل  وحدات  أي  لنقل 

متت   .منشوريا التي  املراقبة  بتقارير  أغسطس  نهاية  حتى  يُسمح  مل 

قبل   من  انتقل   OBمراجعتها  عنارص  أي  أن  عىل  تنص  من    تالتي 

منشورياا إىل  الرابع  امليدا�  بأن   ،لجيش  القول  محاوالت  رفض  تم 

الرئيسية" موجودة"  العنارص  تكون  أن  املعركة   "قبل"  �كن  ترتيب 

من    1حتى جيوش  ستة  حوايل  من  عنارص  تكون  أن  تقريبًا  أكتوبر 

قوتهم   يف  زيادة  بأول  وقاموا  منشوريا  يف  الرابع  امليدا�  الجيش 

يف الواقع أعاقت التحذير   OB"  قبول"معاي�   .املنطقةالتقديرية يف تلك  

وهذا التناقض في�    ،من الرتاكم يف منشوريا ملدة ستة أسابيع عىل األقل

كدليل استمر بدرجة أقل حتى    "قبوله"يتعلق مبا �كن اإلبالغ عنه أو  

من يستطيع أن يقول  ،الهجوم الصيني يف أواخر نوفمرب . وبعد التخصص

قبول املبكر للحشد العسكري سيزيد من احت�ل أن تكون ما إذا كان ال
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قوات الواليات املتحدة واألمم املتحدة مستعدة بشكل أفضل للهجوم  

 الصيني أم ال؟ 

 

�كن اشتقاق مثال أبسط وأقل رضًرا لالختالف ب� ترتيب املعركة ونهج  

 كان الرد  1956املؤرشات لتحركات القوات من الثورة الهنغارية يف عام  

السوفيتي عىل هذا االنفجار غ� املتوقع هو إرسال القوات إىل املجر 

عرب كل طريق و اتصال السكك الحديدية من املناطق املجاورة التحاد  

مل تكن هناك معلومات موثوقة عن   ،الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية

كان من الواضح فقط أن هناك    ؛إج�يل القوات املشاركة يف التعزيزات

بالتزامن مع هذه الحركة الثقيلة للقوات من منطقة الكاربات     كث�ال

حيث حظر السفر    ،تم فرض حظر سفر استثنايئ يف رومانيا   ،العسكرية

بوخارست   الحديدية ش�ل  السكك  مراكز  إىل  الرسمي  بين�   -الغريب 

أفادت عدة مصادر أن قطارات القوات السوفيتية كانت تتحرك باتجاه  

    .الغريب عرب رومانيا خالل بعض الفرتةالش�ل 

املعركة ترتيب  ملحليل  االستنتاج  ،بالنسبة  هذا  مثل  تربير  �كن   .ال 

 :رصحوا بشكل قاطع أنهم ال يستطيعون قبول معلومات من هذا النوع

تم تحديد رقم الوحدة املرتبط بالفرقة السوفيتية    ،بعد حوايل ستة أشهر

وتم قبول التقسيم عىل الفور   ،املجرمن منطقة أوديسا العسكرية يف  

  .يف ترتيب املعركة

لغزو   السوفيتية  القوات  فيه  تنترش  كانت  الذي  الوقت  بحلول 

عام   صيف  يف  قد    ،1968تشيكوسلوفاكيا  وتحليلنا  مجموعتنا  كانت 

أو رمبا ألنه كان لدينا املزيد من الوقت الذي كنا    ، تحسنت عىل ما يبدو
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كان الرصاع املعتاد   ،عىل أي حال .ل أفضلقادرين فيه عىل القيام بعم

ال .  وكان هناك عدد أقل  ،ب� املؤرشات ومحليل ترتيب املعركة خافتًا 

يعتقد األكياس أنه تم قبول  شكاوى من التحذير �كن للمرء أن يقول ال

عدد قليل جًدا من الوحدات بأمر من املعركة أو تم قبولها بعد فوات 

فقد نشأ جدل حول تحركات القوات السوفيتية إىل    ،ومع ذلك ،األوان

م� يوضح    ، بولندا والتي بدأت يف األيام القليلة املاضية من شهر يوليو

للوحدات   القوات هذه عندما ال تتوفر تحديدات  أن مسألة تحركات 

للتحذير خط�ة  محتملة  مشكلة  األولية   .تظل  املصادر  كانت 

يتية هذه إىل بولندا يف األساس للمعلومات حول تحركات القوات السوف

ساعة     72إىل     48يف غضون     من السياح واملسافرين اآلخرين يف بولندا

بولندا إىل  األولية  التحركات  بدء  من   ،بعد  دزينة  نصف  هناك  كان 

التقارير الطوعية من املسافرين عن مشاهد تحركات كثيفة للقوات يف 

يف غضون بضعة     وفيتي العديد من نقاط عبور الطرق من االتحاد الس

الغربيون قد حددوا منطقت� الحتجاز أو تجمع   أيام، وكان املراقبون 

القوات   الجنوب   -هذه  يف  واألخرى  وارسو  حيث   -واحدة يف ش�ل 

وبدرجة أقل محللون    ، كان محللو املؤرشات . ُمنعوا من الوصول إليه�

غ عن دخول أو عىل األقل اإلبال   "لقبول"عىل استعداد    ،حاليون آخرون

.  قوات سوفيتية كب�ة إىل بولندا والتي كانت عىل ما يبدو قوات داعمة

الحدود  طول  عىل  مبارشة  املتزامنة  التعزيزات  من  جزًءا  ليست 

الذين يعتربون   )فحتى املحلل� الدالئل  ،ومع ذلك (التشيكوسلوفاكية

مل يكونوا   ،تحفظًاعادًة مقلق� أو عرضة للمبالغة من قبل زمالئهم األكرث  

وهو    ،عىل استعداد لقبول يف أوائل أغسطس ما ثبت الحًقا أنه صحيح
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  ،   جميًعا كانت يف بولندا  ذُكرت  فرقة سوفييتية    12أو    11أن حوايل  

 . باستخدام معاي�هم ،ترتيب محليل املعركة مقارنة باالثن� العادي�

 

 تحليل التعبئة

م املعركة وعادة ما يتم التعامل معها ترتبط التعبئة ارتباطًا وثيًقا بنظا

عىل الرغم من أنه ليس    ،تقليديا توقعا للحرب .من قبل نفس املحلل�

تندلع حتى  األحيان  بعض  قواتها  ،يف  الدول  الناحية  .  تحشد  من 

كان إعالن التعبئة العامة يف كث� من األحيان املؤرش الحاسم    ،التاريخية

أو حتميتها الحرب  اقرتاب  تعبئة   .عىل  لديها خطط  الدول  تقريبا كل 

الطوارئ  استدعاء  .لتغطية مجموعة من  التعبئة من  أن ترتاوح  �كن 

الحالية الوحدات  مللء  االحتياط  لجنود  انتقايئ  أو  التعبئة    ،جزيئ  إىل 

إىل التعبئة العامة    ،وات املسلحة وتشكيل وحدات إضافيةالكاملة للق

   .أو الكلية للسكان واملوارد االقتصادية بأكملها للبلد بأكمله 

كاملة تعبئة  إخفاء  دولة  أي  تحاول  أن  احت�ل ضئيل  سيكون    ؛هناك 

غالبًا    ،تعلمنا التجربة أنه يف املجتمعات املغلقة  ، ومع ذلك ، واضحا جدا

الزيادة أن  ثبت  أو    ما  تحديدها  يصعب  املسلحة  القوات  يف  الكب�ة 

غالبًا ما كانت املعلومات االستخباراتية   ، ك� قد يبدو مفاجئًا   اكتشافها

أكرث احت�ًال للحصول عىل البيانات واإلبالغ الفوري عن حركة غواصة  

واحدة أو إعادة انتشار رسب من الطائرات من استدعاء نصف مليون  

املعلومات التي ال �كن إخفاؤها يف هذا البلد     ،جندي للقوات املسلحة 

ح�يتها  وتتم  ديكتاتوري  نظام  ظل  يف  روتيني  بشكل  إخفاؤها  يتم 

   .بواسطة تداب� أمنية فعالة للغاية
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أثبتت تقديرات القوة اإلج�لية للقوات املسلحة للدول األجنبية أنها 

بين� كانت   .مراوغة للغاية وكانت يف بعض األحيان بعيدة عن الواقع

املخابرات األمريكية تبالغ يف تقدير قوة القوات الصاروخية السوفيتية  

إال أنها كانت تقلل إىل حد كب� من   ،يف الخمسينيات من القرن املايض

   .عىل األرجح مبقدار الثلث أو أكرث  ،قوة القوات الربية السوفيتية 

مل تكتشف   ،عىل الرغم من التحسن الكب� يف التجميع  ،1968يف عام  

املخابرات األمريكية استدعاء جنود االحتياط السوفييت مللء الوحدات  

واعرتفت بتعبئة قوات    ،الحدود التشيكوسلوفاكية يف مايو  املنترشة يف

   .الغزو يف يوليو إىل حد كب� بسبب اإلعالنات السوفيتية

الفش مبكان  األهمية  من  للقوات  كان  الكب�ة  بالتعبئة  االعرتاف  يف  ل 

والدليل عىل ذلك مستمد يف جزء   1965-1964الفيتنامية الش�لية يف 

يف ح� أن محليل ترتيب  ،كب� منه من دعوات هانوي العامة للتجنيد 

الذين يفتقرون إىل أدلة محددة عىل تشكيل وحدات جديدة   ،املعركة

ن يقبلوا فقط زيادة صغ�ة جًدا يف  �كن أ   ،أو ترقية الوحدات املوجودة

الش�لية  الفيتنامية  القوات   ،القوات  مضاعفة  بأن  املحللون  جادل 

تقييم تم قبوله بعد عام عىل أنه   -املسلحة مل تكن تقديرًا غ� معقول 

   .صحيح 

التعبئ تقيي�ت  أن  إذن  الواضح  النية   ة من  عىل  رئييس  مؤرش  وهو 

لنفس   -العدائية   ترتيب تخضع  مثل  املحتملة  واألخطاء  املشاكل 

التعبئة جارية  .املعركة أننا نس� وراء   ،عندما تكون  املؤكد  فمن شبه 

التعبئة جارية .الحقائق فإن    ،وحيث� يوجد سبب وجيه لالعتقاد بأن 

  .الذي قد يستغرق وقتًا طويالً "الدليل"التحذير ال �كن أن ينتظر 
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 : ترتيب املعركةصوت للتحذير يف  مطلوب

النهج املعاي�  ،االختالفات يف  املؤرشات   ،يف  ب�  التحليلية  التقنيات  يف 

ومن املحتمل أن تكون ضارة للتحذير    ، ومحليل ترتيب املعركة خط�ة 

املايض يف  كانت  ك�  املستقبل  الواقع  .يف  االعت�د عىل   ،يف  يكون  قد 

املعاي� الصارمة لرتتيب املعركة يف أزمة حقيقية يستخدم فيها الخصم  

قد يفرتض   ،يف الوقت نفسه .أكرث تقنياته األمنية والخداع تطوًرا كارثيًا

القليلون أنهم يقرتحون أن األساليب التحليلية العادية لرتتيب املعركة 

 ،يف وقت السلم  ،كانت بطيئةإذا    ،التي عملت بشكل جيد بشكل عام

البحر من أجل املزيد من الخيال تُلقى يف  وأقل دقة وأكرث   ،يجب أن 

   ."توجهاً نحو املؤرشات"

ما الحل لهذه املعضلة الخط�ة؟ الجواب هو أنه يجب إعطاء رأي كال  

ولكن ال ينبغي الس�ح ملحليل ترتيب املعركة يف حالة األزمة    ،الجانب�

أو ما �كن إبالغه  "قبوله"لمة األخ�ة بشأن ما �كن  بالحصول عىل الك

هناك أشياء أكرث أهمية يف املواجهة الوشيكة مع الخصم  :  إىل سلطة أعىل

أن تعرف السلطات   ،واألهم من ذلك .من نقاء تقنيات ترتيب املعركة

جارية العدو  قوات  تعزيز  عمليات  بعض  أن  نكن   ،العليا  مل  لو  حتى 

بشأنه للغاية  بعدم وجود   ،ادقيق�  االعتقاد  تدفعهم إىل  أن  أكرث من 

   .مثل هذا الحشد

يجب أال    التحكيم يف مثل هذه املنازعات ينتمي إىل املستوى اإلرشايف 

النظام املايض  ،يعمل  يف  أحيانًا  يعمل  كان  ملحلل    ،ك�  يُسمح  بحيث 

ترتيب املعركة مبراجعة واستخدام حق النقض يف ما يعتقده املحللون  

تقدير  ،الحاليون  أفضل  تحذير  ،يف  أهمية  ذات  للجزء   .أنها  بالنسبة 
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فإن محليل ترتيب املعركة معتادون عىل درجة من االستقاللية    ،األكرب

ا ال مثيل له عىل  والذي رمب "يقبلونه"واالستقاللية بشأن ما سيقررونه أو  

ال جدال يف األساس   ،يف كث� من األحيان . لالستخباراتاملستوى التحلييل  

أو األسباب التي يتم عىل أساسها إصدار هذه األحكام أو عدم إصدارها  

أعىل سلطة  قبل  املعركة   .من  ترتيب  ألساليب  الس�ح  عدم  يجب 

التحذير ت.  التقليدية بصد  التي  الدالئل  أن  ش� إىل حشد وللتأكد من 

هي    ،"قبوله"وليس فقط ما تم    ،عسكري يتم اإلبالغ عنها بشكل كاف

يجب أال يحاول حل الحجة من خالل   . مسؤولية ثابتة وأهم للمرشف

إعادته إىل محليل ترتيب املعركة التخاذ قرار بشأنهم عىل أساس أنهم  

التحذيريء"،  الخربا" للحكم  قاتالً  بذلك  القيام  يكون  مدى  .قد  عىل 

نظام    ،سنوات ب�  خالف  نقطة  أكرب  هي  املسألة  هذه  كانت  رمبا 

حذيري من الحصول عىل إن حرمان املحلل الت .املؤرشات وبقية املجتمع

جلسة است�ع متساوية حول القضية البالغة األهمية املتمثلة يف الحشد 

رمبا    ،عىل مدى سنوات .العسكري هو استهزاء بنظام املؤرشات بأكمله 

املؤرشات وبقية   نظام  ب�  نقطة خالف  أكرب  املسألة هي  كانت هذه 

سة است�ع إن حرمان املحلل التحذيري من الحصول عىل جل   املجتمع

متساوية بشأن القضية البالغة األهمية الخاصة بالحشد العسكري هو  

بأكمله املؤرشات  بنظام  سنوات .استهزاء  مدى  كانت هذه    ،عىل  رمبا 

إن     املسألة هي أكرب نقطة خالف ب� نظام املؤرشات وبقية املجتمع

حرمان املحلل التحذيري من الحصول عىل جلسة است�ع متساوية حول  

ضية البالغة األهمية املتمثلة يف الحشد العسكري هو استهزاء بنظام  الق

   .املؤرشات بأكمله 
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هذه   بشأن  تقدم  إحراز  تم  أنه  مالحظة  عدم  املضلل  من  سيكون 

ذلك .املشكلة من  األهم  التجميع    ،ولعل  يف  الرئيسية  التحسينات  أن 

اقع  التقني زادت بشكل كب� من دقة وحداثة معلوماتنا املتعلقة باملو 

العسكرية الوحدات  وتحركات  واملعدات  القوة  ينطبق   .ونقاط  هذا 

بشكل خاص عىل التشكيالت الكب�ة ذات املعدات الثقيلة التي تعمل 

يكون االكتشاف غ� مؤكد بالنسبة للوحدات     يف منطقة مفتوحة نسبيًا

العصابات حرب  قوات  خاصة  الضعيف  التجهيز  ذات  ويف   الصغ�ة 

�كن أن يؤدي   ،باإلضافة إىل ذلك   ثيفة أو الجبليةمناطق الغابات الك

   .سوء األحوال الجوية إىل إعاقة عملية الجمع

أدرك الكث� من الناس أن أساليب الرتتيب الطبيعي    ،عىل مدى سنوات

األزمات للغاية يف حاالت  وبطيئة  كافية  غ�  تكون  قد  لقد   .للمعركة 

محليل  ادعاءات  األحيان  من  كث�  يف  الجثة  ترشيح  عمليات  أكدت 

أكرث دقة واستجابة للمشكلة    ،يف هذه الظروف  ، املؤرشات بأن أساليبهم

وصول انتظار  املعركةترت   "دليل" من  ومراكز   .يب  العمليات  انتشار 

املجتمع يف  العسكري  التحلييل  للجهد  العام  والتشتت  عىل   ،التنبيه 

النواحي فقد    ،الرغم من أنه رمبا يكون مكرًرا بشكل مفرط يف بعض 

فعل الكث� أيًضا لض�ن عدم احتكار محليل ترتيب املعركة لإلبالغ عن 

العسكرية تقنياته  ،الحركات  أصبحت  املتزايدة  وقد  السيطرة  تحت  م 

فهذه مشكلة يجب عىل   ،ومع ذلك   التدقيق من قبل محلل� آخرين

  . باستمرارلها املجتمع عىل جميع املستويات أن يكون متيقظًا 
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 اللوجستيات هي ملكة املعارك

ينعكس مدى وتنوع االستعدادات اللوجستية للحرب الحديثة يف عدد 

والتي   ،النقل املحمولة عىل قوائم املؤرشاتاملواد اللوجستية وعنارص  

إذا متكنا من  .عادة ما تساوي أو تتجاوز الرقم الخاص بأي موضوع آخر

التأكد من معرفة مدى ومستوى وتنوع االستعدادات اللوجستية يف أي  

بل    ،فلن يكون لدينا فهم دقيق للغاية لقدرات الخصم فحسب  ،وقت

   .للغاية حول نواياه  رمبا يكون لدينا أيًضا رؤية دقيقة

 

 الدول ليست جاهزة للحرب من الناحية اللوجستية

من السهل تكوين انطباع بأن الدول التي لديها قوات عسكرية كب�ة  

ومجهزة تجهيزًا جيًدا هي أيًضا يف حالة استعداد عالية لوجستيًا لألع�ل 

ك� هو  . وستحتاج إىل القليل من االستعداد اإلضايف للحرب  ،العدائية

أعطتنا بعض التجارب مع األزمات   ،الحال مع العديد من األشياء األخرى

أن    ،بالطبع  ،كان صحيًحا  .الحية والتحصيل املحّسن تقديراً أفضل للواقع

واملعدات   األسلحة  من  كب�ة  كميات  بالفعل  أنتج  السوفيايت  االتحاد 

لد مستودعات وكان  يف  العنارص  من  العديد  من  كب�ة  مخزونات  يه 

املؤخرة   -احتياطية   يف  اآلخر  والبعض  األمامية  املناطق  يف   -بعضها 

  .والتي �كن االعت�د عليها يف حالة العداوات

اللوجستية    ،ومع ذلك السوفيايت بوضوح أن استعداداته  شعر االتحاد 

عدائية أع�ل  اندالع  الحت�ل  كافية  األزمة  .غ�  تكشف  مل 

القتالية   الوحدات  تعبئة  إىل  الحاجة  عن  فقط  التشيكوسلوفاكية 

بل كان األمر األكرث لفتًا للنظر هو الحاجة إىل تعبئة وحدات   ،السوفيتية
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الخلفية الخدمات  للوحدات  ،  دعم  األمامية  الحركة  دعم  أجل  من 

يها من كان من الرضوري االستيالء عىل مركبات النقل وسائق  ،القتالية 

العادية املدنية  عندما   ،أنشطتهم  الحصاد  موسم  ذروة  يف  ذلك  وكان 

إليها ماسة  حاجة  هناك  النقل   ،كانت  وحدات  استخدام  تم  ثم 

االحتياطية هذه يف نقل اإلمدادات من االتحاد السوفيايت إىل القواعد 

األمامية قبل وبعد غزو تشيكوسلوفاكيا ومل يتم ترسيحها إال يف الخريف 

من    عندما كب�  جزء  بانسحاب  للس�ح  يكفي  مبا  الوضع  استقر 

  ، هناك بعض املؤرشات عىل أنه حتى مع هذا الجهد.  تشيكوسلوفاكيا

مقاومة   وجود  عدم  من  الرغم  عىل  اإلمدادات  يف  نقص  مواجهة  تم 

   .نشطة

تم توضيح هذه النقاط هنا للتأكيد عىل أن هذه األنشطة ال تحمل أي  

مترين مع  من  عىل  .  تشابه  الكث�  وصفوا  السوفييت  أن  من  الرغم 

الشكلية الخداع  محاولة  يف  مترين  بأنه  اللوجستي  وكانوا  نشاطهم 

   .مميزين بوضوح عن نوع النشاط الذي يُجرى عادة يف أوروبا الرشقية

الغزو   باحت�لية  مقتنع�  كانوا  الذين  املحلل�  ألولئك  بالنسبة 

بل كل يشء هو الدليل األكرث رمبا كان اإلعداد اللوجستي ق  ،السوفيتي

كان األمر األكرث إقناًعا من نرش الفرق السوفيتية يف مواقع حول   .حس�ً 

تفس�ه  تشيكوسلوفاكيا املمكن  من  كان  ببعض    ،والذي  كان  وإن 

مجرد    ،الصعوبة أنه  تشيكوسلوفاكيا "ضغط"عىل  واقع  (عىل  كان 

   ).لغزو فعيل مل تكن هناك حاجة �كن تصورها إال  التعزيز اللوجستي
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التي ال حرص لها والتي �كن   هذا ليس سوى مثال واحد من األمثلة 

كمقياس   اللوجستية  االستعدادات  صحة  إلثبات  عليها  العثور 

�كن االستشهاد بالعديد من الحاالت   .لالستعدادات لألع�ل العدائية

بدًءا من االستعدادات طويلة املدى نسبيًا مثل بناء   ،من حرب فيتنام 

إىل   الشاحنات  تحركات  مع  للتعامل  بانهاندل  الو  يف  جديدة  طرق 

القوات   ،الجنوب التكتيكية قص�ة األجل مثل قيادة  إىل االستعدادات 

   .السكان لحمل اإلمدادات استعدادا لهجوم عىل قرية محصنة   املحلية

الحرب يف جزء   تاريخ  فيتنامية  كان  عبارة عن وقائع جهود  منه  كب� 

ومحاوالتنا   اللوجستية  تحركاتهم  عىل  للحفاظ  ودؤوبة  بارعة  ش�لية 

قليلة  .لتعطيلها استثناءات  الجديدة    ،مع  اللوجستية  املشاريع  أثبتت 

أنها مؤرشات  لإلمدادات  استثنايئ  بشكل  الثقيلة  التحركات  أو  الكربى 

إن    ،باختصار .للعمليات القادمةصحيحة وموثوقة الستعدادات العدو  

ألع�ل  توقًعا  دولة  أي  بها  تقوم  التي  اللوجستية  االستعدادات  نوع 

عدائية مبكرة يختلف من حيث الكمية والنوعية ع� يحدث يف وقت  

عمل    ،و�كننا .السلم أساليب  وفهمنا  كافية  أدلة  لدينا  توفرت  إذا 

   .فعادة ما نرى الفرق ،خصمنا 

 

 التحذير الرئيسية يف االستعدادات اللوجستية للعمليات القتالية عوامل 

العدائية  لألع�ل  املحتملة  اللوجستية  املؤرشات  من  العديد  ب�  من 

معينة  ،الوشيكة لدول  متاًما  محدًدا  بعضها  يكون  قد  �كننا    ،والتي 

أهمية األكرث  الجوانب  من  العديد  عىل  لالستعدادات   التعميم 

العديد منها دامئًا قبل  والتي    ، اللوجستية تنفيذ بعضها أو  سيتم دامئًا 
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العسكري االستعدادات :  العمل  هذه  وتنوع  مدى  أن  الواضح  من 

املتوقعة العدائية  األع�ل  ونطاق  نوع  عىل  ومدتها   ، سيعتمدان 

   .ودرجة الرد املضاد املتوقع ،املحتملة

 

 تعبئةاالستعدادات اللوجستية هي جزء ال يتجزأ من أي خطة 

ك�   ، عندما تتطلب العملية العسكرية الوشيكة أي درجة من التعبئة

عادة الحال  االستعدادات   ،هو  من  نوًعا  أيًضا  ستشمل  التعبئة  فإن 

ينفصل   ، اللوجستية ال  بشكل  مرتبطان  االثن�  تحتوي   .ألن  أن  يجب 

ويجب أن تحصل    ، االحتياطيات التي تم استدعاؤها عىل أسلحة وذخ�ة

ا املستودعات الوحدات  من  تزيلها  أو  املعدات  عىل  وهناك   ،ملوسعة 

عربات السكك الحديدية والشاحنات والطائرات (حاجة إىل نقل إضايف  

السفن ومعداتها   )وأحيانًا  وإمداداتها  القوات  من  كل  وهناك    ،لنقل 

حاجة إىل مزيد من الوقود لكل من نقل الوحدات ودعمها يف العمل 

ذلك  ،الوشيك إىل  أو وحدة حتى   ،وما  احتياطية واحدة  حشد وحدة 

تداب�  من  كاملة  سلسلة  سيتطلب  حديث  جيش  يف  القوة  منخفضة 

الدعم اللوجستي إذا كانت الوحدة ستتحرك يف أي مكان أو لديها أي 

كل�    ،كل� زاد عدد القوات املشاركة .قدرة قتالية عندما تصل إىل هناك

هناك حاجة إليه أكرث  كان الدعم اللوجيستي ودعم النقل الذي ستكون  

املطلب  ،اتساًعا تلبية هذا  أو وضوح  اضطراب  زاد  التخطيط    . وكل� 

فإن    ،ويف الواقع  ،اللوجيستي لتعبئة ونرش القوات الحديثة معقد للغاية

الجزء األكرب من خطة التعبئة يشمل يف الواقع التفاصيل التي يجب أن  

يتم من خاللها إمداد القوات ودعمها ونقلها بدالً من مجرد استدعاء 
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وحداتهم يف  أنفسهم  االحتياط  التعبئة   .جنود  خطة  إعداد  تم  كل� 

أكرب تنفيذها  ، بعناية  رسعة  زادت  بكل    ، وكل�  الدقيق  االهت�م  زاد 

اللوجستيتفا الدعم  يعطل    ،صيل  أن  �كن  اختناق  أو  نقص  أي  ألن 

   النظام بأكمله

 

  التأث� عىل الحياة املدنية واالقتصاد

من املحتمل أن يكون لحشد الدعم اللوجستي اإلضايف عىل أي نطاق  

هناك    ،تأث� مبكر وخط� يف بعض األحيان عىل حياة املدني� العادي�

قد تسمح االحتياطيات   :بالطبع من هذه اآلثارعوامل معينة ستخفف 

بالتعبئة   للوحدة  العسكرية  واملعدات  اإلمدادات  من  الحجم  الكب�ة 

املجتمع عىل  واضح  تأث�  أي  دون  أنواع   ؛محليًا  بعض  حفظ  �كن 

مستودعات الوقود املخصصة حرصيًا لحاالت    ؛األطعمة لفرتات طويلة 

إىل الحاجة  من  ستقلل  العسكرية  االقتصاد    الطوارئ  من  مصادرتها 

قد يكون لديها مثل   )مثل الواليات املتحدة(والدول الغنية جًدا    ؛املد�

هذا الوفرة العامة بحيث يكون للتعبئة الصغ�ة نسبيًا تأث� ضئيل أو  

  .معدوم عىل املدني�

ويف أي    ،فإن جميع البلدان لديها بعض االختناقات والنقص   ،ومع ذلك

 ،وغالبًا عىل الفور  ،سيظهر تأث� هذه االختناقات   ،تعبئة من أي نطاق 

التحذير عىل دراية مباهية   .عىل حياة املدني� يجب أن يكون محللو 

املحتملة الحرجة  النواقص  الجمع    ،هذه  هواة  يكون  أن  ويجب 

بعض هذه للرتكيز عىل  مسبًقا  العديد   ،مستعدين  مصادفة  نظرًا ألن 

قد تكون إما دليًال طويل األجل أو قص� األجل عىل التعبئة أو    منه�
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املتطلبات العادية  غ�  إىل   .العسكرية  تش�  التي  النقص  أنواع  بعض 

هي  متكرر  بشكل  ظهرت  والتي  العسكري  خاصة    :االستيالء  الطعام 

اللحوم وغ�ها من األصناف التي يتم تحويلها دامئًا تقريبًا إىل الجيش  

الحا وقت  االحتياطية    )الوقود(  جةيف  املستودعات  من  الرغم  عىل 

عسكري   ،للجيش  انتشار  عىل  تنطوي  التي  األزمات  تكون  ما  عادة 

املد� لالستخدام  الوقود  نقص  عن  بتقارير  والنقل   ؛مصحوبة 

مناقشته�   تتم  بحيث  بالغة  أهمية  له�  كاله�  الطبية  واإلمدادات 

 . مبزيد من التفصيل أدناه

 

 لنقل التأث� عىل ا

من املرجح أن يكون أحد اآلثار الفورية واألكرث تخريبًا لتداب� التعبئة  

النقل نظام  عىل  �كن    ، اللوجستية  التي  اآلثار  أكرث  أحد  أيًضا  وهو 

ال يوجد بلد لديه نظام نقل مناسب للعناية بأي   .اكتشافها عىل األرجح

� العادي  زيادة كب�ة يف املتطلبات العسكرية دون طلب من النقل املد

تستدعي خطط   .أو أن يكون له بعض التأث� عىل النقل املد� العادي

النقل   مرافق  عىل  بأخرى  أو  بطريقة  السيطرة  الدول  لجميع  التعبئة 

للشحنات     املد� األولوية  إعطاء  مجرد  من  التداب�  هذه  ترتاوح  قد 

)  عن طريق السكك الحديدية أو الشاحنات أو املاء أو الجو (العسكرية  

ىل الشحنات املدنية إىل االستيالء عىل الشاحنات عىل نطاق واسع من  ع

   . أو االستيالء من قبل الجيش عىل نظام النقل بأكمله و/ االقتصاد املد�  

ك الجيش عىل رمبا  العامل الستيالء  األكرث شموالً يف  الحشد  انت خطط 

أوروبا  يف  السوفيتي وحلفائه  باالتحاد  الخاصة  تلك  املد� هي  النقل 
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عادة ما يكون   . الرشقية الذين كان لديهم خطط متكاملة بشكل وثيق

تأث� فوري عىل  العسكرية  املتطلبات  مفاجئة يف  أو  كب�ة  زيادة  ألي 

النقل الحديدية  ك  ،نظام  السكك  عربات  يف  النقص  عن  التقارير  انت 

بعض  يف  املد�  االقتصاد  من  الشاحنات  ومصادرة  العادي  لالستخدام 

كانت   طبيعية  غ�  عسكرية  تحركات  أن  عىل  رئيسيًا  مؤًرشا  األحيان 

يف    ، وشيكة تشيكوسلوفاكيا  حول  القوات  حشد  مع  الحال  كان  ك� 

  .1968األسبوع األخ� من يوليو 

 

تخطط بعض   ،أجل تعبئة كب�ة توقًعا ألع�ل عدائية واسعة النطاق  من

 .األرضية والجوية واملائية -الدول للسيطرة الكاملة عىل أنظمة النقل  

فعاليتها عدم  أو  الخطط  تنفيذ هذه  فعالية  عن  النظر  فإننا    ،وبغض 

اكتشاف بعض جوانبها  نفشل يف  استيالء عسكري   ،بالكاد  ال سي� يف 

ومفا الربي جذري  للنقل  مكثف  عسكري  باستخدام  مصحوبًا  جئ 

كانت االضطرابات    ، يف املناطق الرئيسية األخرى أيًضا والسكك الحديدية

عىل  رئيسية  مؤرشات  العسكرية  للتحركات  نتيجة  النقل  يف  الكب�ة 

 . الثقيل االستعدادات لألع�ل العدائية

 

تسببت تحركات القوات الصينية إىل منشوريا يف صيف وخريف عام  

وكان هناك   -يف اضطراب واسع النطاق لحركات الشحن العادية   1950

ك� تسببت تحركات القوات واإلمدادات  .عدد من التقارير عن ذلك

   .األقل اتساًعا يف الص� يف تقارير متفرقة عن تقليص النقل املد�
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   ثقيلة لعنارص وإمدادات الخدمة الخلفيةحركات  

ذلك املستودعات   ،ومع  يف  اإلمدادات  من  العديد  تخزين  تم  رمبا 

رمبا مل يعتقد أي قائد أنه لديه ما    ،األمامية أو االحتياطية يف املؤخرة

يف   .يكفي بها  ستلتزم  التي  للقوات  لإلمدادات  اإلضايف  الحشد  إن 

  ، أو بحرية   ،أو جوية  ،سواء كانت قوات هجومية برية (العمليات األولية  

أمر مؤكد فعيل ألي دولة    ) هوأو حتى قوات صاروخية ،أو دفاع جوي 

االستعدادات هذه  مبثل  للقيام  الوقت  القوات  .لديها  أخذ  يتم  مل  ما 

تامة قبل  فم  ،مبفاجأة  اللوجستية  التعزيزات  بعض  املتوقع حدوث  ن 

للغاية  ،العمليات ثقيلة  تكون  ما  الواقع .وعادة  يكون   ،يف  ما  غالبًا 

إن مل يكن   ،التعزيز اللوجستي ثقيًال ومتطلبًا للموارد مثل حشد القوات

ذلك من  أطول  ،أكرث  وقتًا  اللوجستي"مشكلة   .وسيتطلب  "  الذيل 

جيًدا قبل    ،معروفة  للذهاب  استعداد  عىل  القادة  من  العديد  وكان 

أو أُجرب عىل وقف هجومه بسبب    ،اكت�ل زيادة اإلمدادات الخاصة به

التأخ� يف الهجوم بعد أن تكون  .نقص العنارص األساسية مثل الوقود

وبالتايل قد ال يعني أي   ،القوات املقاتلة جاهزة عىل ما يبدو ويف مكانها 

ال    جانب الخصم طاملا أن زيادة اإلمدادات مستمرةتردد أو تردد من  

بدالً من  ،ك� هو الحال يف كث� من األحيان   ،ينبغي اعتباره مؤرشا سلبيا

يجب الحفاظ عىل املراقبة الدقيقة للرتاكم اللوجستي عىل أمل    ،ذلك

الواقع جاهزًا للقفز قد ال يكون من   ،تحديد متى سيكون الخصم يف 

لكن من املحتمل أن يكون أفضل إىل حد ما من و   ،السهل تحديد ذلك

  .التخم� الكيل
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راقب اليابانيون حشد القوات السوفيتية يف    ،يف الحرب العاملية الثانية

أشهر ستة  ملدة  األقىص  السكك  ،الرشق  مرافق  أن  قدروا  قد  كانوا 

الحديدية العابرة لسيب�يا يجب أن ترتكز عىل الشحنات العسكرية ملدة 

يف   100 اليابانية  القوات  عىل  السوفيتي  الهجوم  قبل  األقل  عىل  يوم 

يوليو   .منشوريا أواخر  االستخبارية    ،1945بحلول  معلوماتهم  كانت 

تكون اآلن بشكل شبه كامل  تش� إىل أن التحركات الثقيلة املستمرة ت

والتي فرسوها بشكل صحيح    ،من اإلمدادات وقوات الخدمة الخلفية

اكتمل قد  القتالية  القوات  أن حشد  تعني  أنها  أن    عىل  إىل  وخلصوا 

أغسطس ومل يتلقوا    1السوفييت �كنهم شن الهجوم يف أي وقت بعد  

 . أغسطس  8أي تحذير آخر بالهجوم الذي وقع يف 

  ، 1968السوفيتي للهجوم عىل تشيكوسلوفاكيا يف صيف عام    يف التعزيز

بدا أن معظم القوات املقاتلة التي شاركت يف الغزو قد أكملت انتشارها  

هذا باستثناء القوات االحتياطية التي دخلت ش�ل  (أغسطس     1بحلول

جارية تزال  ال  كانت  والتي  أغسطس   بولندا  يف  الحكم    )جيدا  كان 

إن  )االستخباري هو أن القوات السوفيتية كانت يف حالة استعداد عالية  

ومع   ،يف الواقع   أغسطس 1للغزو يف حوايل   (مل تكن ذروة استعدادها

فإن التعزيز اللوجستي يف أوروبا كان ال يزال مستمراً والسوفييت    ،ذلك

 10ية حتى خدماتهم الخلف "مترين"أنفسهم مل يعلنوا عن االنتهاء من 

ن املحتمل أن القوات السوفيتية  م  أغسطس   20بدأ الغزو يف .أغسطس

  ، أو عىل األقل مل تكن جاهزة ك� كان يتمنى قادتها   ، مل تكن جاهزة حًقا

الج�عة الذي حكمت عليه  الوقت  لو كان هناك تهديد حقيقي     يف 

جدية ورمبا   ،مبعارضة  أكرب  أهمية  ذا  اللوجستي  التعزيز  كان  فرمبا 
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أطولي وقتًا  حال   تطلب  أية  غزو    ، وعىل  بشأن  القلق  تخفيف  فإن 

محتمل لتشيكوسلوفاكيا عندما مل يحدث يشء يف األيام القليلة األوىل  

العسكرية التهديد مل يستمر    من شهر أغسطس مل يكن مربًرا لألدلة 

 .فقط بل كان يتزايد

 

اللوجستية الجاهزية  تقييم  الفعيل    ،كانت مشكلة  االستعداد  وبالتايل 

حيث تفاقمت    ، تية صعبة يف فيتنام والوسمشكلة استخبارا  ، للهجوم

الرضبات   آثار  بسبب  اإلطالق  عىل  اإلمدادات  حركة  تقدير  مشاكل 

ومع  : وتضاريس الغابة  ،وسوء األحوال الجوية  ، وحظر الطرق  ،الجوية

الظروف  ،ذلك هذه  التقليدية  ،يف  الحروب  يف  الحال  هو  كانت    ،ك� 

لكب�ة الواضحة التي تعلق الجهود املستمرة لبناء اإلمدادات واألهمية ا

عىل إبقاء الطرق مفتوحة مؤرشات عىل عمليات وشيكة حتى عندما  

   .يكون نطاقها أو توقيتها بعيد املنال

 

  السحب من املستودعات الحالية

الطبيعية   غ�  املتطلبات  من  آخر  جانب  يتمثل  أن  املحتمل  ومن 

 ،اإلمدادات يف املستودعاتللوحدات العسكرية لإلمدادات يف انخفاض  

والخلفية  األمامية  املناطق  من  كل  األمامية .يف  املنطقة  سيتم    ، يف 

للقتال للقوات  الخلفية .تخصيصها  املناطق  املفاجئ   ،يف  التفريغ  يعد 

االحتياطية متورطًا   ، للمستودعات  منها  العديد  هناك  كان  إذا    ، خاصًة 

ل إصدارها  يتم  املعدات  أن  عىل  محتمًال  بوحدات  مؤًرشا  الحتفاظ 

   .احتياطي أو أقل قوة
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 املستحرضات الطبية 

يف   املشاركة  للقوات  وضوًحا  األكرث  املتطلبات  أحد  هو  الطبي  الدعم 

من ب� جميع   ،يف الواقع .يف وقت السلم  القتال مقارنة باحتياجاته�

قد يكون هذا هو املجال الذي يوجد فيه    ،مجاالت الدعم اللوجستي 

ال تتطلب الوحدات القتالية كميات أكرب   . أكرب فرق ب� الحرب والسالم

بل تتطلب أيًضا أنواًعا مختلفة من   ،بكث� من األدوية واألدوية فحسب

الطبي� ،األدوية والفني�  األطباء  من  االحتياجات  ك�    ،وستتضاعف 

الحاجة إىل املستشفيا امليدانية ومرافق اإلخالء ونحوهاتتضاعف   . ت 

حتى يف الدول التي ال تويل تقليديًا أهمية كب�ة إلنقاذ حياة املجندين  

فإن الحاجة    ،)من بينهم العديد من الدول الشيوعية املهمة(الجرحى  

إىل زيادة األدوية ومرافق الدعم الطبي من جميع األنواع سوف ترتفع  

ك� هو الحال يف االستعدادات  .عدائيةبشكل كب� يف حالة األع�ل ال

األخرى القوات    ،اللوجستية  عىل  فقط  ليس  التغي�ات  هذه  ستؤثر 

ولكن من املحتمل أيًضا أن يكون لها تأث� خط� عىل   ،العسكرية نفسها

املدني� وإمدادات  .السكان  األدوية  نقص  الواضحة  اآلثار  ب�  من 

وبرامج   ،واالستدعاء املفاجئ لألطباء إىل القوات املسلحة  ،املستشفيات

  .جمع الدم املتزايدة بشكل كب�

ذلك  إىل  من    ،باإلضافة  كب�ة  كميات  رشاء  إىل  املتحاربون  يضطر  قد 

يف    ،مبساعدة الص�  ،ك� فعلت فيتنام الش�لية(املخدرات يف الخارج  

حر  يف  املتحدة  الواليات  تورط  من  األوىل  فيتنام املراحل  يفب  بعض   . 

معين  ،األحيان ألمراض  األدوية  املفرط عىل  االستحواذ  يؤدي  أي  ة.  قد 

املالريا العسكرية   )مضادات  القوات  بأن  تفيد  معلومات  تقديم  إىل 
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   ).جاهزة للتحرك يف مناطق معينة

يشعر بعض املحلل� أن االستعدادات الطبية هي جانب من جوانب  

وأن هذا مجال �كن فيه   ،هت�م كب� التخطيط للحرب التي مل تحظ با

التجميع وتخطيط  بياناتنا  قاعدة  بعض   ،تحس�  فيه  تبدو  مجال  إنه 

قيمة   ذات  تكون  وبالتايل  العدائية  باألع�ل  خاصة  التأهب  تداب� 

  .محددة عالية جًدا للتحذير

 

   االستعدادات اللوجستية للبقاء عىل قيد الحياة

اللوجستي املهم   التحض�  الذي من املرجح أن �يز الحرب  من  اآلخر 

عن السالم هو تخزين املعدات وغ�ها من التداب� لض�ن بقاء النظام  

ال سي� إذا تم تنفيذها بأي عدد   ،مثل هذه التداب� .اللوجستي نفسه

تحمل صالحية عالية    ،كب� أو يف تناقض ملحوظ مع امل�رسة العادية

كمؤرشات عىل أن الدولة تستعد لبعض اإلجراءات التي تتوقع انتقاًما 

من الواضح أن الخصم يستعد لبدء   ،من ناحية أخرى  ،ما مل يكن .منها

والطرق .اإلجراء الحديدية  السكك  الحال   ،ومنشآت  معرضة    ،بطبيعة 

  وعادة ما يتخذ املعتدون بعض اإلجراءات لح�يته�   ،بشدة لالعرتاض

باإلضافة إىل التداب�   . قبل الرشوع يف األع�ل العدائية   وتوف� إصالحه� 

الواضحة مثل زيادة ح�ية الدفاع الجوي يف الجسور وساحات السكك 

ال  ،الحديدية االستعداد  تداب�  اقرتاح  العادية من سيتم  لوجيستي غ� 

والقضبان الحديدية  السكك  روابط  التخزين عىل طول طريق    ، خالل 

الطارئة  الجسور  الطرق وغ�ها من    ، والجرافات  ،ومعدات  بناء  وآالت 

املترضرة النقل  لطرق  الرسيع  لإلصالح  الدول   . املواد  تتخذ  ما  نادًرا 
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النوع  طويلة    عندما تتوقع فرتة  ،إن وجدت   ،خطوات طارئة من هذا 

إجراء آخر لض�ن بقاء طرق النقل الهامة هو بناء العديد   من السالم

من الطرق االلتفافية والجسور اإلضافية وما شابه ذلك عند االختناقات  

   . وهو إجراء كان الفيتناميون الش�ليون بارع� فيه- 

 

  االستعدادات اللوجستية لعمليات محددة

قد    ، االستعدادات اللوجستية كمؤرشات بشكل عامباإلضافة إىل قيمة  

لطبيعة   للغاية  محددة  مؤرشات  األنشطة  من  معينة  أنواع  توفر 

يعد التوقف غ� العادي لطائرات النقل أو تجميعها   .الهج�ت الوشيكة 

أن  عىل  جيداً  مؤرشاً  جواً  املحمولة  القوات  من  بالقرب  قواعد  يف 

وشيكة جواً  املحمولة  الكب� من   .العمليات  الرتاكم  يش�  أن  املحتمل 

املياه  تنقلها  إىل هج�ت وشيكة  اإلنزال  الربمائية ومراكب    ، للمعدات 

إىل   املتنقلة  الجسور  معدات  من  كب�ة  كميات  اكتشاف  يش�  ورمبا 

تعترب هذه العمليات اللوجستية املحددة  .عمليات عبور النهر الرئيسية

ألنها ال تقدم    ،أن يتم اكتشافهارشيطة    ،للغاية ذات قيمة كب�ة للتحذير

فحسب عاًما  تحذيرًا  كيفية    ،لنا  من  األحيان  من  كث�  يف  تحذرنا  بل 

 . مرة أخرى  ،وهكذا ومكان شن الهج�ت

للتوجيه  أخ�ة  مالحظة  تقديم  أو   .�كن  ينىس  أال  املحلل  عىل  يجب 

األخرى املؤرشات  كتلة  اللوجستية يف  العنارص  يف حشد     يتغاىض عن 

العمل  سيك  ،كب� من  كب�  قدر  هناك  النطاق   -ون  واسعة  تحركات 

الربية املقاتلة  ،للقوات  الطائرات  انتشار  إعادة  عمليات  من   ، والكث� 

وتقارير دقيقة ومزروعة عن   ،وعرشات العنارص والشائعات السياسية 
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العدو ويبدو    ،كل هذه أشياء قوية وتصنع عنارص حالية جيدة .نوايا 

يف كل  ،لكن يف بعض األحيان ،تراكم ترتيب املعركة رائًعا عىل الخريطة

تضيع تلك األجزاء اللوجستية الصغ�ة التي رمبا تكون قد أكدت    ،هذا

أي أنه ينطوي عىل استعدادات حسنة   -أن التعزيز العسكري حقيقي  

م أال تفقد من امله ،النية للقتال وليس مترينًا أو تهديًدا خامًال ملصلحتنا 

هذه النادرة جًدا والتي ال تقدر بثمن لتقييم النوايا    االستخبارات جواهر  

   .الحقيقية للعدو

 

 عوامل أخرى يف االستعدادات القتالية 

تناولت األقسام السابقة بعض أنواع األنشطة الرئيسية التي تسبق أو  

بالقتال القوات  التزام  ذلك .تصاحب  تتسم   ،ومع  أن  املرجح  من 

أو   األخرى  الشاذة  الحاالت  من  بعدد  العدائية  لألع�ل  االستعدادات 

األنشطة غ� العادية للغاية والتي ستساعد بشكل أكرب عىل متييز الوضع 

سننظر بشكل عام يف بعض األشياء    ،عن الوضع الطبيعي يف هذا القسم

ألنها   ،زمات املاضية أو التي متت مالحظتها يف األ  ، التي يجب أن نراقبها

  .متيز االستعدادات الحقيقية لألع�ل العدائية

 

 انشغال القيادة العليا 

وعندما تكون االستعدادات   ،الحرب هي عمل الج�االت واألدم�االت

حتى يف النظر يف  ،فإنهم سيشاركون بعمق يف التخطيط ،للحرب جارية 

سيضع موظفوهم ساعات طويلة من  .أدق التفاصيل للعملية الوشيكة

الورقية واألع�ل  إىل    ،التخطيط  حاجة  هناك  تكون  أن  املحتمل  ومن 
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للتعامل معها الضباط  أمنية ورسية .مزيد من  إبالغ    ،ألسباب  يتم  قد 

لكن ال مفر من أن تؤثر    ،أقل عدد ممكن من الضباط بالخطط الكاملة

العديد أنشطة  كل  ،االستعدادات عىل  يكن  مل  املؤسسة    ،إن  مكونات 

بأخرى أو  بطريقة  صحيًحا .العسكرية  هذا  بدرجات  لكن    ،سيكون 

ما إذا كان يتم التخطيط لهجوم مفاجئ متعمد لبضعة أشهر   ،متفاوتة 

احدة من األساط� العظيمة التي ارتكبها بعض  و   .)ك� يف اليابان(قادمة  

التحذير(املحلل�   باسم  لديهم جميع خطط   )أحيانًا  أعداءنا  أن  هي 

الطوارئ الخاصة بهم جاهزة وأن األع�ل العدائية الكب�ة �كن أن تبدأ  

إضايف أو النظر يف التفاصيل من   عند سقوط القبعة دون أي تخطيط

العامة   هيئة قبل سخيف  ،األركان  تكون   هذا  أن  دولة  ألي  �كن  ال 

طوارئ حالة  لكل  ألزمة   ،جاهزة  محددة  خطة  لديها  كان  إذا  وحتى 

اليد متناول  يف  سرتغب   ،معينة  األركان  هيئة  أو  العليا  القيادة  فإن 

بالتأكيد يف مراجعتها والتأكد من أن جميع األوامر التابعة جاهزة متاًما  

و  أدوارهم  اختناقاتيلعبون  توجد  األرجح . ال  عليهم    ، عىل  سيتع� 

إعداد خطة جديدة متاًما  الوضع سيكون    ،تعديل الخطة أو  نظرًا ألن 

وهكذا    ،أو يتساءل شخص ما عن جزء منه   ،حتً� مختلًفا بعض اليشء

 :النتيجة هي يق� افرتايض ،عىل أي حال  دواليك

ومن املرجح أن تنعكس تداعيات كل    ، سيتم اختباره عىل أكمل وجه

املؤسسة  يف  لألزمة  العام  والجو  االتصاالت  من  كب�ة  كميات  يف  ذلك 

من    العسكرية الكربى  التدريبات  حتى  أنه  التجربة  من  تعلمنا  لقد 

العسكري� القادة  كبار  وحضور  اهت�م  تتطلب  أن  حيث�     املحتمل 

حقيقية االستعدادات  مشاركت  ،تكون  متطلبات  أكرب فإن  ستكون  هم 
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قد تكون املعرفة مبكان وجودهم وبعض املعلومات عن  .بشكل ال نهايئ

نأمل    ،عسكرية وسياسية  ،من مصادر متنوعة   أنشطتهم ال تقدر بثمن

بأن املؤسسة العسكرية    ،وإن كان غ� كاٍف   ،أن نكتسب بعض اإلحساس

عادي وغ�  كب�  نشاط  يف  من  ،منغمسة  مفرطًا  قدًرا  تكرس  أنها   أو 

  .االهت�م ملنطقة أو موضوع مع�

 

 التنبيهات والجاهزية القتالية 

ورفع القوات إىل مستويات  )غ� العميل(يعد إعالن التنبيه الحقيقي  

من االستعداد القتايل مؤًرشا رئيسيًا عىل االستعداد  )أو أعىل(عالية جًدا  

املحتمل القتال  أو  إعادة   .للقتال  عمليات  أو  التعبئة  االنتشار  مثل 

للوحدات فقط   ،الرئيسية  الحقيقي  القتايل  باإلنذار  االحتفاظ  سيتم 

أو هناك  العدائية  لألع�ل  التخطيط  فيه  يتم  الذي  االستثنايئ  للوضع 

سبب للخوف من أن يؤدي تدهور األوضاع الدولية إىل خطر األع�ل 

  .العدائية يف املستقبل القريب

ات أو رشوط استعداد ترتاوح  عادة ما تحدد قوات الدول الكربى درج

وهي   استعداد  درجة  أعىل  إىل  العادية  اليومية  حالتها  من  صعوًدا 

تُعرف   ،يف القوات األمريكية .االستعداد الكامل ألع�ل عدائية وشيكة

  5والتي ترتاوح من )رشوط الدفاع(   DEFCONsباسم  هذه املراحل

  .)األعىل (  1إىل  )األد�(

أمرًا خط�ًا وينطوي عىل خطوات محددة يعد رفع مستوى   ديفكون 

فرض   .محددة تزيد بشكل ملموس من استعداد الرجال والعتاد للقتال

   .أعىل وضع ديفكون يش� إىل حالة طوارئ وطنية



161 

 

تستلزم هذه الخطوات سلسلة من التداب� املحددة من قبل مختلف  

أي عند  (امل  عندما يتم تنفيذها بالك  ،مكونات القوات املسلحة والتي

الكامل االستعداد  والوحدات   ،)تنفيذ  القتالية  الوحدات  ستجعل 

يجب متييز رشوط االستعداد  . املساندة جاهزة لاللتزام الفوري بالقتال

الروتينية الت�رين  أو  التنبيهات  يتم إجراؤها بشكل   ،هذه عن  والتي 

يف    ك� هو الحال متكرر الختبار قدرة الوحدات عىل االستجابة برسعة 

فإن رفع رشوط االستعداد هو خطوة جادة نادراً ما   ،القوات األمريكية

بها القيام  الواقع . يتم  رشوط    ، يف  فرض  بأن  لالعتقاد  سبب  هناك 

مع جميع الخطوات    ،االستعداد الكامل يف جميع أنحاء القوات املسلحة

التي لن يتم  )1مثل ديفكون  (هي خطوة    ،التي يُفرتض أن تستتبعها

   .إال يف انتظار األع�ل العدائية اتخاذها

فإن إعالن االستعداد القتايل الكامل هو من األمور ذات األهمية    ، وعليه

ال يوجد يشء تافه جًدا بالنسبة لنا لنعرفه     القصوى ملخابرات التحذير

جًدا املهم  موضوع  -عن  الدقيقة  :إرسال  التي    ، املصطلحات  واآلليات 

أو اإلجراءات الدقيقة التي    ،سيتم من خاللها ترتيب مثل هذا الرشط

بسبب الندرة التي تُفرض بها رشوط االستعداد املتزايدة     تتبع هذا األمر

سيكون لدى معظم املحلل� خربة قليلة يف مثل هذه   ،)مقابل الكاملة(

اليق� بشأن    ومن املحتمل أن يكون هناك قدر كب� من عدم  ،الظروف

ما �كننا اكتشافه أو ال �كننا اكتشافه أو بشأن ما سيكون عىل وجه 

 .  التحديد

ذلك األدلة    ،ومع  لجميع  دراسة  إجراء  التحذير  الطالب  عىل  يجب 

�كن أن تكون القدرة   ،ألنه يف ساعة األزمة  ،املتاحة حول هذا املوضوع 
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   .تنفيذه ذا أهمية حاسمة عىل إدراك أن االستعداد القتايل الكامل يتم 

 

 متارين مقابل انتشار قتايل 

غالبًا ما يشعر كل من جامعي ومستخدمي قوائم املؤرشات بالح�ة من  

حقيقة أن املستوى العايل بشكل غ� طبيعي لنشاط التمرين والرتاجع  

هذا ليس تناقًضا   .االفرتايض لنشاط التمرين العادي يظهران كمؤرشين

م فهم الظروف التي قد يكون فيها كل من هذه  حقيقيًا برشط أن يت

  ، قد يكون مستوى التدريب العايل بشكل استثنايئ  . املؤرشات صحيحة

وخاصة التدريب الواقعي جًدا أو املتخصص لنوع مع� من العمليات  

مع� هدف  ضد  للعمليات    ،أو  لالستعدادات  صالًحا  مؤًرشا  بالطبع 

مكثف   .القتالية  وتدريب  تدريب  إىل  تحتاج  القوات  أن  الواضح  من 

ك� أن نطاق ونوع التدريب   ،إذا أرادوا إنجاز مهامهم بفعالية  ،للغاية

لنوع   بالفعل  للغاية  مفيد  دليل  هو  بلد  ألي  املسلحة  القوات  يف 

فقد نتمكن    ،ا كانت مجموعتنا كافيةإذ . العمليات التي يتوقع إجراؤها

هي   ما  بالضبط  محددة  تدريبية  متارين  خالل  من  التمييز  من  أيًضا 

قام الجيش الفيتنامي الش�يل   .العمليات القتالية التي يتم التخطيط لها

تقليديًا بإجراء تدريبات مفصلة قبل شن هج�ت عىل أهداف محددة 

فإن    ،ت األكرب واألكرث تقليديةبالنسبة للعمليا  .يف جنوب فيتنام والوس 

واألركان القيادة  ملركز  الواسعة  تدريبات    ،التدريبات  تكملها  التي 

لن يختار أي قائد شن  .هي اإلجراء العادي  ،للقوات يف أدوارها املحددة

عمليات قتالية حتى يقنع نفسه بأن كالً من ضباطه وقواته مدربون  

وكل� كان التدريب أكرث   ،جيًدا بشكل معقول عىل ما يجب عليهم فعله
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   .كان ذلك أفضل ،تحديًدا لنوع مع� من الحرب أو الهدف

  ، لخطط الخصم املحتمل -وأحيانًا محدًدا متاًما   -كدليل عام    ،وبالتايل 

فإن مثل هذا   ،ومع ذلك.  فإن نوع التدريب هو مؤرش ال يجب تجاهله

والذي قد   ،النشاط التدريبي غالبًا ما يكون مؤًرشا طويل املدى نسبيًا

 .يسبق البدء الفعيل لألع�ل العدائية بأسابيع أو شهور أو حتى سنوات

قد ال يش� إىل توقع لألع�ل العدائية بقدر ما يش� إىل الرغبة    ،يف الواقع

  .يف االستعداد لها إذا حدث ذلك

عىل الرغم من أنها قد  -رمبا فرتة من بضعة أسابيع  ،األقرص عىل املدى

بكث�   أقل  التدريب -تكون  نشاط  �ط  يف  العادية  غ�    ، التغي�ات 

أثبتت عادًة أنها    ،وخاصة التوقف أو قرب التوقف عن التدريب العادي

إن التأهب الحقيقي   . مؤرش أكرث تحديًدا أو صحة من األع�ل العدائية

مة ما أو ألع�ل عدائية محتملة يتم متييزه دامئًا تقريبًا للقوات يف أز 

وعادة ما يكون مصحوبًا باستدعاء    ،بالتقييد املفاجئ للتدريب الروتيني

حالة  يف  وضعهم  أجل  من  األصلية  مراكزهم  إىل  امليدان  يف  القوات 

لن يتم إرسال القوات الصاروخية    ،يف حالة تأهب قتايل حقيقي   تأهب

يدة للتدريب وال وحدات مضادة للطائرات إىل مناطق  إىل نطاقات بع

النار أو    ؛ إطالق  األصلية  محطاتهم  يف  إما  إليها  حاجة  هناك  ستكون 

 . فإن الكث� إن مل يكن كل يشء روتيني ، وباملثل  مناطق انتشار الحرب

النشاط  إنهاء  التداب�    ،سيتم  تكثيف  املحتمل  أنه من  الرغم من  عىل 

من املحتمل أن تكون مثل     الدفاعية مثل الدوريات الجوية والبحرية 

هذه االختالفات يف أ�اط التدريب واضحة وهي سمة مميزة لألزمات 

لقوات  -الحقيقية   القتايل  االستعداد  زيادة  وهي عالمة حقيقية عىل 
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استناًدا إىل الخربة   ،ون مجتمع االستخبارات غالبًا ما يك .العدو املحتملة

لكننا نحتاج دامئًا   ،قادًرا عىل التعرف عىل مثل هذه املواقف  ،املتزايدة

وكذلك ملا  )ولكن يجب أن يحدث(إىل أن نكون متيقظ� ملا ال يحدث 

هذا صحيح بشكل خاص عندما ال تكون هناك توترات علنية   .يحدث

   .م يف الخفاءعندما يستعد الخص- قد تنبهنا 

ال يبدو  "أو  "األمور تبدو هادئة جًدا"قد تكون العبارات التي تقول إن  

يحدث م�  الكث�  هناك  خط� "أن  بشكل  ط�نة     .مضللة  بهدف 

فقد تعني يف الواقع أنه تم تقليص النشاط الطبيعي بسبب    ،املستمع

   .تنبيه 

التمرين يبدأ  أن  القص�  ،مبجرد  املدى  سلبية عىل  إشارة  يعترب   .فإنه 

فإنها ال تكون عىل   ،عندما تلتزم القوات واملوارد اللوجيستية بتدريب ما

التمرين يف  نرشها  قبل  كانت  ك�  قتالية  لحالة  لالستجابة   .استعداد 

تكمن مشكلة االستخبارات يف التأكد من أن مرحلة التعزيز من أجل  

الحقيقة   "التمرين" يف  القوات هي  لنرش  غطاء  وليست  للتمرين 

التدريبات .للهجوم من  العديد  قليلة  ،يف  مشكلة  هذه  إن    ،ستكون 

ألن التدريبات رمبا لن يتم إجراؤها يف املنطقة التي يجب أن   ،وجدت

ولكن بعيًدا عن خط املواجهة   ،يتم نرش القوات فيها لشن هجوم فعيل

   .ه�أو حتى مسافة ما خلف

إجراءات الخداع التي يسهل تنفيذها أو التي تبدو  هناك عدد قليل من  

واضحة للغاية مثل سلسلة من البيانات الكاذبة حول طبيعة أو الغرض 

العسكري النشاط  هذا .من  من  الرغم  هذه    ،عىل  مثل  أثبتت  فقد 

وليس لدينا أي ض�ن بأن مجتمع    ،األكاذيب يف بعض األحيان فعاليتها 
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عليه� سيتعرف  ككل  حقيقته�  االستخبارات  عىل  خالل   .بالرضورة 

عام   من    ، 1968صيف  كاملة  سلسلة  عن  السوفيتي  االتحاد  أعلن 

التي قيل إن القوات السوفيتية وحلف وارسو تجريها إما  "التدريبات"

مل تجر هذه القوات أي   ،يف الواقع .يف تشيكوسلوفاكيا أو بالقرب منها

القوات لألزمة وقد أدى تنبيه ونرش    ،تدريبات حقيقية طوال الصيف

متاًما الصيفي  التدريب  برنامج  تعطيل  إىل  هذه   ،التشيكوسلوفاكية 

القوات  "الت�رين" إلدخال  ذريعة  لتوف�  فقط  عنها  اإلعالن  تم 

كغطاء للتعبئة    ،واألهم من ذلك  ،السوفيتية إىل تشيكوسلوفاكيا يف يونيو

تحاد  حتى أن اال   الرئيسية ونرش القوات السوفيتية بعد منتصف يوليو 

بـ   يسمى  ملا  مفصل  سيناريو  عن  أعلن  الخدمات  "السوفيايت  مترين 

ودعمها   "الخلفية القتالية  الوحدات  نرش  غطاء  تحت  تم  الذي 

ذلك   اللوجستي الواضحة    ،ومع  والحقيقة  الظروف  من  الرغم  عىل 

بالجهود   واضح  بشكل  مرتبطًا  كان  النشاط  هذا  كل  أن  يف  املتمثلة 

ا عىل  للسيطرة  التشيكوسلوفايك السوفيتية  من    ،لوضع  الكث�  فإن 

التقارير االستخباراتية الحالية قبلت الترصيحات السوفيتية بشأن هذه  

حتى بعد  :   ك� لو كانت وصًفا صحيًحا ملا كان يحدث "التدريبات"

إىل    ،الغزو اإلشارة  الترشيح يف   "التدريبات"استمر عدد من دراسات 

 . مربردون 

كانت هناك أدلة كث�ة يف متناول اليد إلصدار   ، تشيكوسلوفاكيايف حالة  

حقيقية وأن التكتيكات   "تدريبات"حكم بأن السوفييت مل يشاركوا يف  

تشيكوسلوفاكيا   ملواءمة  مصممة  كانت  الصيف  طوال  السوفيتية 

فإن الوضع يتطلب عناية فائقة ودقة يف    ،وبالتايل .بطريقة أو بأخرى
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لض� التقارير  السوفييتي  إعداد  والهدف  الهدف  حجب  عدم  ن 

 . الحقيقي� من خالل التكرار الروتيني للترصيحات السوفيتية 

 

 االستعدادات الهجومية مقابل االستعدادات الدفاعية

عندما تكون الحرب عىل وشك االندالع أو عندما يكون   ،يف أزمة وشيكة

بالفعل الجارية  العدائية  األع�ل  تصعيد  من  خوف  ما  غالبً   ، هناك  ا 

يُطلب من مجتمع االستخبارات التوصل إىل بعض األحكام حول ما إذا  

الطبيعة   يف  دفاعية  أو  هجومية  االستعدادات  اعتبار  يجب   -كان 

قبل خصم آخر   ،باختصار  أو من  الهجوم من جانبنا  الخوف من  هل 

 أم أنه استعداد لعمل هجوم؟  ،يفرس النشاط العسكري املرصود

ة التحليلية سواء في� يتعلق بحشد القوات  متت مواجهة هذه املشكل

خاصة الوحدات القتالية    ،التي �كن استخدامها يف األع�ل الهجومية 

الربية الدفاعية (للقوات  الطبيعة  ذي  الواضح  زيادة    )وللنشاط  مثل 

هناك حاالت    (الدفاعات املضادة للطائرات ونشاط الدوريات املقاتلة

فيها   يكون  أن  الربية�كن  القتالية  للقوة  الهجومي  وحتى    ،التعزيز 

كب� من    ،بشكل  املرشوع  الخوف  بسبب  بالكامل  دفاعية  ألغراض 

وهو حشد  ،وهناك حاالت يكون فيها العمل الدفاعي ظاهريًا  الهجوم

هو يف الواقع جزء    ،القوات الذي ال �كن استخدامه مطلًقا يف هجوم

قط توقًعا لالنتقام من الجر�ة  من االستعدادات الهجومية التي تتم ف

النشاط  .الوشيكة اعتبار  يجب  متى  الفرق؟  معرفة  �كننا  كيف 

املتسارع نوع  ،العسكري  أي  االستعدادات   ،من  مظاهر  من  مظهرًا 

 . الهجومية
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ال �كن أن تكون هناك إجابة قاطعة عىل هذا السؤال ويجب النظر يف 

حدة عىل  حالة  الو  كل  اإلرشادات  بعض  ييل  يجب  في�  التي  عامة 

 :مراعاتها

 النرش عمليات سي� وال ،القتالية  للقوة النطاق واسعة زيادة أي -

 املتطلبات تتجاوز والتي ،الربية القوات لوحدات الرئيسية

 محتمًال  استعداًدا اعتبارها يجب ،للمنطقة  املعقولة الدفاعية

 الغالب يف ستكون أنها التجربة تُعلمنا ،الواقع يف .الهجومي للعمل

 . العدوانية للنوايا منفرد مؤرش أفضل

 التعبئة جهود مثل( األخرى املكثفة العسكرية االستعدادات -

 من ستعزز  )واسع نطاق  عىل اللوجستي الدعم وزيادة  الكب�ة

 . ةهجومي ألغراض القوات نرش يكون أن احت�ل

 الجوي الدفاع إجراءات خاصة( "دفاعية" تبدو التي االستعدادات  -

 للعمل القدرات تراكم ضوء يف إال بدقة  تقييمها �كن ال )واملد�

 بشكل أو برسعة الهجومية القدرة تعزيز يتم عندما .الهجومي

 الدفاعية لإلجراءات املتزامن الترسيع أن هو االحت�ل  فإن  ،مطرد

 . هل املخطط للهجوم املتوقع لالنتقام  استعداًدا الواقع يف هو

 االستعدادات فإن ،الهجومية للقدرات تراكم وجود عدم  حالة يف  -

 ل.بالفع كذلك تكون رمبا الدفاعية

 الهجومية االستعدادات وإلحاح رسعة  مراعاة أيًضا يجب  -

 أن املرجح فمن ،وشيًكا  الهجومي العمل  يكون عندما .والدفاعية

 تكون وقد ، وسكانه وطنه  بأمن عاجل بشكل مهتً�  املعتدي يكون

 ومتسارعة حًقا استثنائية  املحتمل  االنتقام ضد  الدفاعية اإلجراءات



168 

 

 من قص�  وقت  قبل  الص� يف املوجودة تلك مثل ( كب� بشكل

 اهت�م أي بك� فيه تبد  مل صيف  بعد  ، كوريا يف الصيني التدخل

   .)املد� بالدفاع كب�

 

 التعامل مع التطورات العسكرية غ� العادية 

إنها   .سياق االستعدادات للقتال غ� عاديالوضع العسكري السائد يف  

 ،ليس فقط املزيد من نشاط القيادة العليا -ليست مسألة درجة فقط 

وسيشمل   ،وما إىل ذلك  ،واملزيد من التنبيهات   ،واملزيد من االتصاالت

أيًضا نشاطًا غ� مسبوق لن يحدث أبًدا إال يف حالة التحض� لألع�ل  

   .العدائية أو توقعها

س القامئون عىل تجميع قوائم املؤرشات الكث� من الجهد ملحاولة  لقد كر 

أو عىل    ،عزل وتحديد تلك االستعدادات الخاصة باألع�ل العدائية بدقة

فإن عنوان   ،وبطبيعة الحال .أي حال غ� عادية للغاية يف وقت السلم

ترتيب  عىل  وسيلة  بأي  الحصول  يعني  القبيل  هذا  من  قامئة  أي 

وتجدر اإلشارة  )بدون األمر بتنفيذها(ا فقط خطة الهجوم  ثانيً    .الهجوم

تم إنجاز مثل هذه االنقالبات االستخباراتية    ،إىل أنه يف تاريخ الحرب

   .ولكن مل يتم االعرتاف بها دامئًا عىل هذا النحو ،أكرث من مرة

هناك مؤرشات عىل مثل هذه الخصوصية والقيمة    ،باإلضافة إىل ذلك 

لن تكون   .التي ال �كن تفس�ها إال عىل أنها استعدادات لعمل هجومي

هذه اإلجراءات مطلوبة أبًدا ألغراض الدفاع أو االحرتاز ونادًرا ما يتم  

السلم وقت  يف  الحاالت.  اتخاذها  بعض  هذه    ،يف  مثل  تكون  قد 

نظرًا ألن  -ا من الخطة أو األمر للهجوم  املعلومات أكرث قيمة أو إقناعً 
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موضع شك يكون  ما  غالبًا  األخ�  ما  ،األمر  جهد    كفربكة   ، ولسبب  أو 

  .خداع

 

 :من ب� أنواع املؤرشات العسكرية ذات القيمة املحددة العالية

 عملياتية  لتصبح العسكرية اإلدارية القيادات تسمية إعادة  -

   أو التغي� من وقت السلم إىل تنظيم زمن الحرب ،أوامر -

 زمن يف البديلة القيادة أو القيادة ملقر الواسع التنشيط  -

 الحرب 

  املشاركات -

 عادة بها االحتفاظ يتم التي األسلحة أنواع عن اإلفراج  -

 أو الكي�وية  األسلحة خاصة ،للغاية  صارمة رقابة تحت

   النووية

   البحرية املمرات يف األلغام إزالة  -

 الحرب  أرسى استجواب فرق  أو فوري� مرتجم� تعي�  -

  وحدات الخط األمامي -

 زيادة مقابل - اإليجايب العسكري الخداع عىل دليل  -

  األمنية اإلجراءات

 املعال� إجالء مثل - استثنائية عسكرية أمنية إجراءات رضف -

  الحدود سكان إبعاد أو العسكري�

 خاص بشكل ولكن  ،وسيلة بأي كب�  بشكل االستطالع  زيادة  -

   األويل املفاجئ للهجوم  املحتملة األهداف ضد



170 

 

 إخفاء إجراءات أو عادي غ� متويه لعمر املفاجئ التبني  -

  أخرى

 

محظوظًا جًدا للحصول عىل مؤرشات    االستخباراتعندما يكون نظام  

العالية  الخصوصية  هذه  التعرف   ،ملثل  مبكان  األهمية  من  سيكون 

بدالً من فقده   ،ه ستحقتالوزن الذي    عىل هذا النحو ومنحه�  عليه�

الواردة األخرى البيانات  التي  .يف كتلة من  التطورات  قد تكون بعض 

إذا كان  . أهمية كربىذات   )يف النطاق اإلج�يل للنشاط(تبدو صغ�ة  

االحت�الت حساب  يحاول  عىل    ،املرء  جًدا  مرتفًعا  معدله  فسيكون 

   .املقياس

 

 حجم وتكرار االستعدادات 

التي  للغاية  املحددة  أو  العادية  غ�  املؤرشات  عدد  عن  النظر  بغض 

فإن التقيي�ت يف النهاية غالبًا ما تعتمد بشكل كب�    ،�كن مالحظتها 

وهي محقة    عىل الحجم الهائل للتشكيل العسكري للمعتدي املحتمل

التي ال تتناسب مع   ،لقد أثبت الحشد الهائل للقوة العسكرية   يف ذلك

مراًرا وتكراًرا    ،أي يشء مطلوب يف األوقات العادية أو ألغراض دفاعية

املؤرش  أكرث  العسكريةأنه  للنية  الكث�ون لألسف  ،ات صحة  تعلم  لقد 

العسكرية   للقوة  الهائل  التعزيز  شطب  يف  فادًحا  خطأً  ارتكبوا  أنهم 

   .ال �كن استخالص استنتاج منه "مجرد تعزيز للقدرات"باعتباره 

يف    كان أحد مظاهر هذه الظاهرة هو الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا

و اعتبار الحشد الهائل للقوات السوفيتية  كان سوء التقدير ه  ،األساس
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ومجرد  الغزو  نية  مع  القدر  بنفس  متوافًقا  وارسو  حلف  وقوات 

كان هذا أكرب حشد  .استعراض القوة أو محاولة تهديد التشيكوسلوفاك

متجاوزًا إىل حد    ،للقوة القتالية السوفيتية منذ الحرب العاملية الثانية

مل      1956مع التمرد الهنغاري يف عامكب� القوة التي تم استخدامها لق

يَر املحللون العسكريون املتمرسون يف االتحاد السوفيتي شيئًا مثله ومل  

 . يكن بإمكانهم تصديقه

واالستعدادات  القتالية  القوات  حشد  من  كل  س�ت  من  سمة  إنها 

اللوجستية للحرب أن املعتدي سيسعى إىل تفوق كب� يف القوة والقدرة 

بخصمه   مقارنًة  القتال  يف  االستمرار  للمخطط   -عىل  كان  إذا  أي 

طريقه أن  :  العسكري  قبل  يشء  كل  من  وفرة  يريدون  القادة  كل 

را .يهاجموا غ�  عمليا  يكفيهم  ما  لديهم  أن  أبدا  بعض  .ض�  يف 

وساق   ، األحيان قدم  عىل  تعمل  أن  العسكرية  القوات  عىل    ، سيتع� 

   .ولكن نادًرا ما تختار قادتها 

املعدات  ،وبالتايل  يف  الكب�  والتفوق  اإلمدادات  يف  التكرار  يكون   ،قد 

   عالمة عىل زيادة حقيقية للهجوم  ،فضالً عن االنتشار الهائل للقوات

قد يبدو املعتدي أحيانًا طويًال بشكل مفرط يف حشده وأنه يقوم عىل 

يجب عىل محلل االستخبارات يف هذه     ما يبدو باستعدادات مفرطة

الظروف أن يحرص عىل تجنب الوقوع يف املأزق الذي وقع فيه أكرث من 

ني شيئًا ألن الخصم لديه  وهو استنتاج أن كل هذا الرتاكم ال يع  ،واحد

تم تقديم هذه الحجة بجدية بل   .بالفعل أكرث من ما يكفي للهجوم

هذا  )"لن يفعل كل هذا إال إذا كان يخدع"(وتم طرحها كمؤرش سلبي  

   .النوع من التفك� العكيس هو موت التحذير
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اللوجستي  والدعم  العسكرية  للقوة  الهائلة  التعزيزات  ليست    إن 

اإلطالق  عىل  سلبية  يتبعه� .مؤرشات  ال  بعض   قد  يف  عسكري  عمل 

كل�    ،كقاعدة عامة .لكن االحت�الت كب�ة أن يتبع ذلك العمل  ،األحيان

إن تجاهل   .زادت احت�لية الهجوم  ،زادت نسبة الرتاكم مقارنًة بالخصم

 . األدلة من هذا النوع أمر قاتل 
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العسكرية لإلنذار التطورات  إثبات أهمية ومالءمة  �كن   ،من السهل 

ألي شخص أن يدرك أن خطوات االستعداد العسكري العديدة املحددة 

بالقدرة مبارشة  لها عالقة  املؤرشات  قوائم  نية    ،يف  األقل  وبالتايل عىل 

مبا يف    ،العسكرية  التحركاتالعديد من  ب قوات عسكرية لقيام  ،محتملة

أهمها  بعض  الكمي  ،ذلك  للقياس  قابلة  أو  املادي  للقياس    ، قابلة 

التجميع   ،بالطبع  ،بافرتاض قدرة  الدبابات   .وجود  من  الكث�  هناك 

املنطقة  هذه  يف  خالل   ،املنترشة  املئوية  النسبة  يف  زيادة  �ثل  م� 

املاضي� املثال  ،األسبوع�  سبيل  املعلوماتهذ .عىل  الناحية    ، ه  من 

   .ال يعتمد عىل الحكم الذايت ا تفس�ه ؛ال لبس فيها  ،الواقعية

 

 

 غموض املؤرشات السياسية 

ذلك من  النقيض  املؤرشات   ،عىل  أو  السياسية  التطورات  أهمية  فإن 

وال �كن إثباتها    ، السياسية للتحذير غالبًا ما تكون غ� واضحة بسهولة

واقعي أن    وتفس�  ،بشكل  املرجح  من  محددة  ذاتييتطورات   اً كون 

السيايس  ،للغاية املجال  يف  النية  إخفاء  الخداع  ،احت�لية    ،ناهيك عن 

 ،من الناحية النظرية عىل األقل   أعىل بكث� من االستعدادات العسكرية

ويفشل يف اتخاذ    ،من املمكن أن يخفي املجتمع املنغلق قراراته متاًما

للحرب  نفسياً  ج�ه�ه  إلعداد  دبلوماسيته    ،تداب�  مع  والتعامل 

والتالعب يف دعايته بحيث ال يكون هناك عملياً أي تغي� خارجي �كن  

  ، من الناحية العملية    يف املناخ السيايس الذي قد ينبه الخصم   ييزهمت

ولكن حتى يف حالة وجود العديد   ،هذا عمليًا ال يحدث أبًدا  ،بالطبع
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والدعاية الدبلوماسية  املهمة يف  والتغ�ات  السياسية  االنحرافات   ،من 

�ة  تفتقر إىل اإلنذارات القد .فقد يكون تفس� أهميتها صعبًا ومراوًغا

الحرب  القرار    ،وإعالنات  اتخاذ  مجالس  إىل  التجميع  أنابيب  خط  أو 

فإن جميع املؤرشات السياسية تقريبًا تخضع لدرجة معينة من    ، للخصم

ويرتتب عىل ذلك بالطبع أن تفس�ات املؤرشات  ،الغموض وعدم اليق�

السياسية من املرجح أن تكون أكرث تنوًعا وإثارة للجدل من تفس�ات 

  .رات العسكريةالتطو 

أحد مظاهر ذلك هو أنه عادة ما يكون هناك عدد أقل من التطورات  

أكرث  تكون  أن  إىل  وأنها متيل  املؤرشات  قوائم  السياسية واملدنية عىل 

الصياغة دقيقة يف  اثن� إلثبات هذه   .غموًضا وغ�  أو  توضيح  يكفي 

بنود   ،النقطة عىل  املؤرشات  قوائم  تحتوي  ما  مثلعادًة   :سياسية 

املطولة" املستوى  الرفيعة  القيادة  امللحوظ "و  ،"اجت�عات  التكثيف 

مؤرشات مهمة    ،بالطبع   ،هذه التطورات هي " لضوابط الرشطة الداخلية

محتملة عىل أن القرارات املتعلقة بالحرب قيد الدراسة أو تم اتخاذها  

الضطرابات  مثل ا  ،لكنها قد تُعزى بالكامل أيًضا إىل التطورات املحلية

  ، حتى املؤرشات السياسية املرتبطة مبارشة بالشؤون الخارجية ، املدنية

زيادات كب�ة يف بث الدعاية  "أو   "  تصلب عام للسياسة الخارجية"مثل  

ليست يف حد ذاتها بالرضورة تعب�ات عن  "  إىل منطقة حرجة أو حولها

تى باعتبارها  هذه التطورات مهمة ح   أي قرار أو نية باللجوء إىل الرصاع

عىل   "الوضع العام"مؤرشات محتملة فقط في� يتعلق مبا يسمى أحيانًا  

إىل هذا  ليست غ� محددة  السياسية  املؤرشات  الرغم من أن جميع 

إال أنه مل يكن من املمكن تحديد املؤرشات السياسية املحتملة    ،الحد
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أنه من ك�   (TO&E) ''  سيايس  ال يوجد جدول تنظيم وتجهيزات  :بدقة 

غ� املمكن التنبؤ مسبًقا مبا إذا كان الخصم سيختار اإلعالن عن أهدافه  

أو اتخاذ مسار وسيط ك�   ،أو السعي إلخفائها بالكامل تقريبًا  ،ونواياه

املؤرشات   ،وبالتايل .هو محتمل  توقع عدد  املستحيل  يكون من  يكاد 

  .السياسية ألي وضع افرتايض يف املستقبل

يعني   ما  السياسية  غالبًا  للمؤرشات  الخصوصية  وعدم  الغموض  هذا 

  ، من املرجح أن يكون أكرث ذاتية  "التحذير السيايس"أيًضا أن إحساسنا بـ  

األدلة  من  صعوبة  أكرث  لآلخرين  رشحه  أو  تعريفه  يكون  ثم  ومن 

ال يوجد أكرث من إحساس غ� مريح أو   ،يف بعض األحيان .العسكرية

وهو بالطبع ال �كن  ،يشء ما ينوي القيام بحديس بأن الخصم  "شعور"

إثباته أو حتى �كن نقله بالرضورة إىل اآلخرين الذين ال يفكرون يف  

قد يشعر املحلل أو القائد العسكري الذي يحاول   ،نفس طول املوجة

ت بأنه عاجز تقريبًا عن رشح وضع هذا الشعور بعدم االرتياح يف كل�

غالبًا    ،ومع ذلك .إن مل يكن خائًفا متاًما من أنه يخدع نفسه  ،"مشاعره"

  ، إن مل تكن محددة  ،مقاييس دقيقة بشكل عام  "املشاعر"ما كانت هذه  

قبل أسابيع قليلة    ،الج�ال لوسيوس كالي  ،وهكذا  .للتطورات الوشيكة

 ، تخبارات الجيش يف واشنطنبعث برقية إىل اس  ،من بدء حصار برل�

شعرت بتغ� طفيف يف    ،خالل األسابيع القليلة املاضية " :ورد فيها جزئيًا

السوفيتي ال �كنني تحديده ولكنه �نحني اآلن شعور بأنها  املوقف 

تأيت مع مفاجأة مأساوية  )حرب( التغي� يف   .قد  ال �كنني دعم هذا 

بأنه   العالقات بخالف وصفه  أو دليل خارجي يف  بيانات  بأي  تفك�ي 
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أو  9شعور بتوتر جديد يف كل فرد سوفيتي تربطنا به عالقات رسمية

الوقت ذلك  يف  مشاعره  الحًقا  كالي  الج�ال  تذكر  ما  " :ك�  بطريقة 

س يف برل� شعرت بشكل غريزي بحدوث تغي� واضح يف موقف الرو 

الحدوث وشك  عىل  كان  ما  شيئًا  أي    وأن  لدي  ليس  أنه  إىل  أرشت 

 .10معلومات مؤكدة ذات طبيعة إيجابية

 

نفس الشعور بعدم االرتياح بأن شيئًا ما كان عىل وشك الحدوث قد  

   1950مثل ربيع عام   -طارد محليل االستخبارات يف مناسبات أخرى  

ويف األشهر األوىل من    ، ا الجنوبيةقبل هجوم كوريا الش�لية عىل كوري

السوفيتية إىل     حتى قبل االرتفاع امللحوظ  ،1962عام   من الشحنات 

 -حتى عندما يكون التحذير السيايس أقل غموًضا وذاتيًا   .كوبا بدأت

أي عندما يتدهور الجو السيايس بشكل واضح وتتصاعد التوترات حول 

الحرب   إىل  يؤدي  قد  مع�  غ�  -وضع  السياسية  املؤرشات  تظل  قد 

الكمي  للقياس  قابلة  أو  للقياس  قابلة  وغ�  العمل  يف  دقيقة    ، مسار 

حيث ال يجوز للعدو أن يحاول إخفاء    ،استثناءات لذلك   هناك  ، بالطبع

عىل   ،ها توجيه إنذارات مبارشة إىل الضحية املقصودةأو يتم في  ،خططه

 . يف كث� من األحيان  املستوي� الخاص والعلني
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 . 354 ، )1950 ،إنك ،دوبليداي ورشكاه :نيويورك(القرار يف أملانيا  ،لوسيوس دي كالي 10
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 الدور الحاسم للعوامل السياسية لإلنذار

يوجد عدم ثقة وسوء فهم أساسي�    ،إىل حد كب� بسبب هذه الشكوك

للتحذير السياسية  العوامل  الضباط   ،ألهمية  ب�  الخصوص  عىل وجه 

كان    ،بهم بأي حال من األحوال  اعىل الرغم من عدم حرصه   ،العسكري�

نظرًا ألن املؤرشات   "التحذير السيايس"هناك ميل للتقليل من أهمية  

قابلية للتنبؤ من املؤرشات السياسية أقل دقة وأقل قابلية للقياس وأقل  

وأنه ال �كننا    ،سهلة الستنتاج أنها أقل أهمية   هذه مقدمات  ،العسكرية

يبدو أن  . منحها سوى اهت�م ثانوي أو عريض يف تقييمنا لنوايا العدو

تركز بشكل غ� مربر    ،يف بعض الحاالت   ، األوراق والتقديرات التحذيرية

العسكرية االستعدادات  عن  الكشف  إىل   ،عىل  فقط  عابرة  إشارة  مع 

   .املشكلة السياسية

نادًرا ما تم تحديد أهمية التقييم السيايس بشكل جيد ك� هو الحال  

يف التعليقات التالية التي كتبت منذ سنوات من قبل أحد خرباء اإلنذار  

 :الحقيقي يف مجتمع االستخبارات األمريكية

للعوامل السياسية يف التحذير قد ال نتساءل ع� إذا كان الدور الحاسم  

  .يستدعي مزيًدا من الرتكيز

التحذير عملية  يف  أنه  نقدر  السيايس    ،نحن  العامل  أو   -يشكل 

ومراوغة  "املوقف" غموًضا  األكرث  املجاالت  مصطلح    ،أحد  ويظل 

يجب تقييم دوره    ،ومع ذلك   غامًضا بشكل أسايس "املوقف السيايس"

نالحظ ضمناً أن     بعيد املنال أو غامض أو ال  ، وهوالحاسم يف التحذير

متميزة عن تلك    ،العامل السيايس يشكل بطريقة ما فئة قابلة للفصل

أنه عند االنض�م إىل األخ� يف مرحلة ما    ؛املاديةالخاصة باالستعدادات  
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اللعبة يضيف  ،من  يطرح من مجموع    ،رياضيًا  ،فإنه قد    معطياتنا أو 

فإن السياق السيايس هو الذي يحدد ما إذا كان لديك   ،يف الواقع .املادية

يف أي وقت ويف كل نقطة معينة   "االستعدادات"بالفعل أي مبلغ يف فئة  

   .من عملية استعدادات العدو

السياق السيايس بالنسبة لنا ليس مجرد زيادة أخرى يف التحذير الذي 

بل هو   .رصودةامل  املادية  ''االستعدادات"ينقله �ط أو أ�اط معينة من  

معينًا قد يكون    عمليًاالذي يثبت أن نشاطًا    ،املسبق  ، السياق األسايس

نها تعطي أو تنكر إ   ؛له أي صلة محتملة لقضية تحذير حقيقية حية 

كمؤرشات   "املستحرضات" املفرتضة  اإلثباتية  قيمتها  أي   املادية  يف 

افرتاض   ،بالرضورة ،هناك ،مناقشة ملشكلة تحذير افرتاضية يف املستقبل

أي خطاب حول املؤرشات أو األدلة التي يتوقع     شخيص دقيق للغاية

  ، وما إىل ذلك  ، املعطيات  وكيف سيتعامل املرء مع هذه  ،املرء أن يتلقاها

األنشطة   مع  يتعامل  املرء  أن  هي  الخالف  محل  النقطة  أن  يفرتض 

اقع تصميم  ليشء ليس للعدو يف الو  ت"استعدادا "املعرتف بها عىل أنها  

صالح ملا هو غ� موجود يف  ال �كن أن يكون هناك مؤرش  ؛واٍع لفعله

مأخوذة من    "املؤرشات"ناهيك عن مجموعة كاملة من هذه  (الواقع  

وبعد ذلك   ،وحتى )مقطع عريض للكيان القومي للعدو املرتبط بالهجوم

فقط إىل الدرجة التي �كن فيها لالفرتاضات والقناعات الفكرية ملجتمع  

االستخبارات في� يتعلق باملوقف السيايس للعدو أن تستوعب بعقالنية  

للهجوم بالفعل  يستعد  قد  العدو  أن  احت�لية  األقل  غ�   ،عىل  فمن 

اط للعدو ألي نش -حتى عرضيًا ومبدئيًا   -   املرجح أن يكون هناك قبول

كان   �ط   -مه�  يف  أو  التحض� ن  أل  –محدًدا  إىل  يش�  أو    يعكس 
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الخارجية   للهجوم السياسة  السائد ألهداف  السيايس  التقييم  أن  طاملا 

التحفيزية  ،للعدو العمل   ،وما إىل ذلك  ،والعوامل  يرى بثقة أن مسار 

أجله   من  تُجرى  تصوره "االستعدادات"الذي  �كن  ال  أو    ،املزعومة 

محتمل(تحيل  مس غ�  حتى  العملية    ،)أو  بداية  حتى  تكن  مل  فهناك 

املؤرشات(الرتاكمية   عىل   )لذكاء  يقف  السيايس  العامل  فإن  وهكذا 

و�ثل عنرصا ثابتا وحيويا    ،الدوام يف وجه عملية التحذير منذ البداية

مالحظاتنا أعاله مستمدة يف      يف عملية اإلنذار من البداية إىل النهاية

التحذير الرتاكمية يف عملية  األول من تجربتنا  ذلك .املقام  فإن    ،ومع 

نفسها للمشكلة  الجوهري  املنطق  من  تأيت  النتيجة  الغاية  .نفس  إن 

 -نية العدو للهجوم   -ا  ذاتها التي يخاطب بها التحذير نفسه عمومً 

سياسية قضية  األساس  يف  أعىل   ،هي  من  سيايس  قرار  عىل  تنطوي 

  ، نستبعد هنا(صادر عن القيادة السياسية للدولة املعادية    ،املستويات

تعسفي  Failsafeقضية  ،  بالطبع بشكل  واحدة  زر  بضغطة   )تتعلق 

شته  األساس املنطقي للعمل الذي يقوم عليه التمرين الذي متت مناق

 :خالل هذا التقدير هو ببساطة الوجود املفرتض

 . قرار العدو بالهجوم  - أ

االستعدادات التي يجب اتخاذها   /خطة اإلجراءات - ب

 . لض�ن نجاح الهجوم 

 . تنفيذ الخطة -ج

عمليات   الكتشاف  االستخباراتتتضمن  محاولتنا  أسايس    ،بشكل 

يف    ،وتحديد بالفعل  الجارية  للعملية  املجزأة  املظاهر   ،)ج(وترتيب 

لـ   العريضة األساسية  والتي   ،)ب( بهدف إعادة بناء وتوثيق الخطوط 
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�كننا    .الذي يساوي تحذيرًا كالسيكيًا )أ(نأمل أن نستمد منها وإثبات  

  ، بدون تقدير صحيح   ،)أ( إىل   )ج(أن نأمل يف التفك� بشكل فعال من  

نجد أن الرابط    ،إذن  ،هنا مرة أخرى )أ(من بداية    ،وإن كان افرتاضيًا

سواء  .سيايس بالكامل  ،من الناحية النظرية وامل�رسة  ،النهايئ الحاسم

 :فإن السياق السيايس هو الذروة  ،تم النظر إليه من موسكو أو واشنطن

   .بالنسبة للعدو

 

 للتحذيرالتصور السيايس أسايس 

إن تصور األهداف واألولويات األساسية للخصم هو رشط ال غنى عنه  

 . إنه يشكل االختالف األكرث أهمية  .للتحذير

 

   :استخدام القوة العسكرية لعكس االتجاهات يف تشيكوسلوفاكيا

  ، كانت هذه املجموعة متيل أيضا إىل الرأي القائل بأن االتحاد السوفيايت 

  ،ض�ن االمتثال التشييك بالوسائل السياسية   إذا كان غ� قادر عىل ذلك

للخطر يعرض  الشيوعية   لن  األحزاب  مع  وعالقات  الدولية  الصورة 

  عمل  التقدم نحو التعايش مع الواليات املتحدة عن طريق  الغربية و 

املبارش  نضج   .الجيش  أو  تغ�  قد  السوفيايت  االتحاد  أن  تعتقد  كانت 

التدخسياسيًا م أيام  ينذ  أن  املرجح  املجري وكان من غ�  أخذ مثل  ل 

أخرى  اإلجراءات  ههذ مرجحة   مرة  غ�  فهي  كانت   .وبالتايل  وهكذا 

مهيأة  متفاوتة  ،املجموعة  بعد  ،بدرجات  في�  استعدادات   يف  للنظر 

   .حسنة النية لعمل عسكري

إىل   �يلون  الذين  املحلل�  من  مجموعة  كان هناك  أخرى  ناحية  من 
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السوفيتي بأ   ،يف وقت مبكر جًدا من الصيف  ،االعتقاد   كان   ن االتحاد 

ستخدم يف نهاية  عىل تشيكوسلوفاكيا وسوف يللحفاظ    جاًدا يف ردعه

وسيلة  املطاف العسكرية  ،أية  القوة  ذلك  يف  ذلك  ،مبا  كانوا   .لض�ن 

ليس    ،ال �كن التحاد الجمهوريات االشرتاكية السوفياتيةه  يعتقدون أن

مل يكن   .التسامح  ، فقط ألسباب سياسية ولكن أيًضا ألسباب اسرتاتيجية

بالفعل  قرر  كان  ،قد  تشيكوسلوفاكيا  العسكري ضد  العمل  أهون    أن 

واجهته التي  مل   ،الرشور  املحللون  يعتربوهكذا  هذا  أن    هؤالء  مثل 

عتبار  ال   ،يف وقت سابق وليس الحًقا   وكانوا ميال�  ،عقال�اإلجراء غ�  

استعدادات مبثابة  السوفيتية  العسكرية  املبارش  التحركات     .للتدخل 

 ، حاسمة يف عملية اإلنذار  هذه األحكام أو التقديرات من قبل األفراد

النظر بغض  لنفسه  يتخذ  تقدير   وكل شخص  هناك  كان  إذا  ما  حول 

تأث�كل م ه.وطني متفق علي  له  بآرائه   ،رمبا دون وعي  ،مغلف  حلل 

   .ا هو السلوك العقال� أو املنطقي من جانب الخصممب  املسبقة أو رأيه

ليس فقط    ،أحيانًا أكرث م� قد يدرك   ،سيساعد ذلك يف تحديد  حكمه

   .لإلبالغ عىل اإلطالق كيف يفرس معلومة معينة ولكن ما يختاره

يجب أن تساعد املناقشة السابقة يف تفس� سبب اعرتاض بعض النقاد 

مصطلحات   عسكري"عىل  سيايس"و   "تحذير  كانت    "تحذير  لو  ك� 

وتلك التي هي    ، هناك مؤرشات عسكرية يف األساس .عمليات منفصلة

إنه إدراك  .ولكن هناك نوع واحد فقط من التحذير  ،يف األساس سياسية 

   .ت يف الكلأهمية كل هذه التطورا

أن املحلل� السياسي�    ،ك� يفعل الكث�ون  ،من الخطأ للغاية االفرتاض

يقومون بتحليالت   )مثل وزارة الخارجية  ،أو حتى الوكاالت السياسية (
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العسكري�    ،سياسية  املحلل�  العسكرية(وأن  وزارة   ،والوكاالت  مثل 

بتحليالت عسكرية )الدفاع مكاتب  :  يقومون  التابعة  تقوم  املخابرات 

 :لوزارة الخارجية مبا ييل

قدر كب� من التحليل العسكري بشكل أسايس ويجب أن تأخذ العوامل  

ورمبا   .العسكرية باستمرار يف االعتبار عند إجراء التقيي�ت السياسية

العسكري�   املحلل�  أن  باملوضوع هو حقيقة  األكرث صلة  األمر  يكون 

س  أحكاًما  باستمرار  املسارات يتخذون  حول  أسايس  بشكل  ياسية 

قد ال يدركون أن األمر   .العسكرية املحتملة ألع�ل أعدائنا املحتمل� 

لكن تقيي�ت العوامل السياسية تكمن   ، قد يكون الالوعي متاًما ؛كذلك

يف الواقع وراء جميع التقديرات العسكرية والتحليالت األخرى ملسارات 

   .عمل العدو

غاية التحذير من أن األحكام السياسية املجانية  قد يكون من املهم لل

أو عىل األقل  ،للنوايا ال تتسلل إىل التقيي�ت العسكرية لقدرات العدو

تم   .أن يتم فصل الحكم السيايس بوضوح عن بيان القدرة العسكرية

توضيح هذه النقطة جيًدا يف األحكام التي صدرت قبل اندالع الحرب  

كانت استخبارات الجيش تبلغ   ،بحلول مارسو     1950الكورية يف يونيو

أعطاها   الش�لية  الكورية  للقوات  املستمر  التعزيز  أن  بشكل صحيح 

وقت   أي  يف  الجنوبية  كوريا  مهاجمة  عىل  ذلك  -القدرة  بعد  ولكن 

مع الحكم بأنه   )تحذير يف حد ذاته(يقوض هذا الحكم العسكري املهم  

 .عىل األقل يف الوقت الحايل  ،ذلكال يعتقد أن كوريا الش�لية ستفعل  

صدرت نفس األحكام العسكرية اإليجابية ولكن السياسية السلبية من  

لقد فشل    ، وهكذا   .قبل مخابرات الج�ال ماك آرثر يف الرشق األقىص 
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التحذير يف كث� من األحيان بسبب االفتقار إىل اإلدراك السيايس أكرث  

ندما أرشت إىل هذا لضباط  ع .م� فشل بسبب نقص األدلة العسكرية

يقصد    ،كان رد فعلهم غالبًا هو أنك ال تستطيع الوثوق بهم حًقا  ،الجيش 

للجيش  ،السياسي� االهت�م  املزيد من  إيالء  تم  كل يشء   ،وإذا  لكان 

صحيح جزئيًا (قد يكون هذا صحيًحا    ،يف بعض الحاالت  ،عىل ما يرام

عام   يف  لتشيكوسلوفاكيا  بالنسبة  األقل  حاالت    ،)1968عىل  يف  ولكن 

كان الجيش نفسه هو الذي سمح لتصوراتهم السياسية الخاطئة    ،أخرى

العسكرية األدلة  تتجاوز  الضباط  .بأن  فيها  كان  حاالت  وهناك 

املسار  تصور  يف  العسكري�  املحلل�  عىل  بكث�  متقدم�  السياسيون 

 حيث كنا مخطئ� يف كث� من   ،يف التحذير املحتمل للعمل العسكري

النقطة املهمة هي أن الحكم   .هناك لوم يجب االلتفاف حوله ،األحيان

من املرجح أن يكون أكرث أهمية    ، بغض النظر عمن يصدره  ،السيايس

   .من التحليل العسكري لتقييم نوايا الخصم

 

 مشكلة يف اإلدراك

العامة  األطروحة  األشخاص  من  قليل  عدد  يستثني  أن  املفرتض  من 

 تقديراملوضحة يف القسم السابق بأن تصور نوايا بلد آخر هو يف األساس  

للتطورات معينة.  سيايس  ظروف  لألولويات    يكون  ،يف  الفهم  هذا 

تحذيري حكم  ألي  أسايس  الوطنية  القسم:  واألهداف  هذا  سيتم    ،يف 

مع بعض الرسوم التوضيحية    ،يد من التفصيلفحص هذه املشكلة مبز

   .املحددة لكيفية تأث�ها عىل تقديرنا ملسار عمل الخصم
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 تصورات احت�لية الرصاع 

فإن احت�لية أو عدم احت�ل حدوث رصاع ب�   ،يف الظروف العادية

ليس فقط يف الدوائر الحكومية   ،دولت� أو أكرث مفهوم جيًدا إىل حد ما

وعادة ما تكون هذه األحكام دقيقة    ،ولكن من قبل الجمهور املتعلم

إنها مستمدة من إدراكنا أن الرشوط األساسية للحرب ب� دولت�  .متاًما

أو أنها موجودة بدرجات متفاوتة    ،دة عىل اإلطالق أو أكرث إما غ� موجو 

من االحت�الت ترتاوح ب� فرصة ضئيلة جًدا لحدوث الحرب إىل الوضع  

تقريبًا السياسي�  كل  فيه  يكون  أن   الذي  العداء   يالحظون  عالمات 

   .النهايئ إيجابية

هناك كل أنواع التدرجات يف تقيي�تنا الحت�الت    ، ب� هذين النقيض�

الدولالرص  ب�  إىل    ،اع  متيل  معينة  دولة  كانت  إذا  ع�  لتصوراتنا  أو 

أو إىل أي مدى قد تكون عدوانية أو   ،اللجوء إىل األع�ل العدائية أم ال

إن فهمنا لهذه األسئلة أسايس ليس   حذرة يف السعي لتحقيق أهدافها

االستخباراتية   لتقديراتنا  الوطنية(فقط  استخباراتنا  تقديرات   )خاصة 

   .ن أيًضا لسياساتنا السياسية والعسكرية الوطنية ولك

ومقدار  بطبيعة  يتعلق  في�  نظرنا  لوجهات  حاسمة  املواقف  هذه 

ونقوله نتصور  قد  الذي  السيايس  بأن إ   .التحذير  القائل  الرأي  ساد  ذا 

القيادة الوطنية ألي بلد هي يف األساس عدوانية ومصممة عىل التوسع  

فهذا يعني أنه ال داعي إلجراء تغي�ات سياسية أساسية يف    ،أو الفتح

فإن سبب    ،يف هذه الحالة مواقف أو سلوك ذلك البلد قبل أن تهاجم

بالفعل موجود  يف    ؛الحرب  امللحوظ  التغي�  بعض  بسبب  يحدث  مل 

  .الظروف
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 األولويات والسلوك التقليدي 

استناًدا    ،عىل األقل جزئيًا  ،عادة ما يكون رد فعل أي بلد يف موقف مع�

لذلك من الرضوري فهم   .إىل أهدافه الوطنية التقليدية وأدائه السابق

  ، هذا بالطبع . األهداف أو األولويات الوطنية للخصم املحتمل يف املايض

يفرتض وجود عقالنية واتساق يف السلوك الوطني الذي مل يكن دامئًا هو 

ومن مثل هذه   ا تكون صالحةولكن الفرضية مع ذلك عادة م  ،الحال

الوطني املحتمل يف ظروف معينة  نستمد أحكامنا    ،املفاهيم للسلوك 

  .بشأن ما ستفعله األمة وما لن تفعله

أن يخفي لفرتة طويلة   )أو زعيم(يكاد يكون من املستحيل عىل أي بلد  

الوطنية األساسية وأهدافه  الخداع  .ما هي فلسفاته  أن �تد  ال �كن 

يحتاج جميع القادة إىل بعض الدعم الشعبي  .إىل هذا الحدواإلخفاء  

الحرب  ،لربامجهم إىل  النهاية  تؤدي يف  قد  التي  الربامج  يُظهر   .خاصة 

القادة العزم عىل مسار    ،التاريخ أن معظم  الذين عقدوا  أولئك  حتى 

نواياهم   ،العدوان الجهد إلخفاء  الكث� من  ما بذلوا  وقد زودنا    ،نادراً 

مبخططات افرتاضية   )هتلر يف كفاحي  ،عىل سبيل املثال(بعض القادة  

بشكل صحيح    ،يف مثل هذه الحاالت  ،إذا مل ندرك  ،ملا خططوا إلنجازه

فعادًة ما يكون ذلك ألننا مل نرغب يف تصديق   ،مسار العمل العام للعدو

ل قيل  الواضحة من   -نا  ما  التحذيرات  قبول  الكث�ون  متاًما ك� رفض 

   .كتابات هتلر

يف ح� أنه من   فإن التحذير السيايس ليس بهذه البساطة  ،لسوء الحظ

األساسية واألولويات  األهداف  فهم  أن   ،الرضوري  املرجح  غ�  فمن 

عادة ال   .تزودنا بتحذير محدد ملا ستفعله دولة أخرى يف موقف مع�
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يع أن تخربنا عن حجم املخاطرة التي هي عىل استعداد لخوضها  تستط

وإىل أي مدى قد تسعى إليها بالوسائل السياسية قبل    ،لتحقيق أهدافها

أن تلجأ إىل العمل العسكري أو ما إذا كانت ستأخذ يف النهاية املسار  

حتى عندما يكون فهمنا لفلسفة الخصم    ،باختصار    العسكري يف النهاية 

األكرث تحديًدا   ،جيًدا جًداوأهدافه   الفهم  لدينا بعض  أن يكون  يجب 

العمل   مبسار  التنبؤ  أجل  من  املحدد  املوقف  يف  وقراراته  ألهدافه 

   . املحتمل

 

 األهمية اإلسرتاتيجية لقضية معينة 

طويلة فرتة  منذ  له  املخطط  املتعمد  العدوان  حاالت  تنشأ   ،باستثناء 

مع� تطور  أو  معينة  قضية  حول  نزاع  نشوب  يكون    ،احت�لية  وقد 

إذا كان املوقف إىل حد   ،أو   للمعتدي املحتمل سيطرة قليلة جًدا عليها

فقد يختلف تطور املوقف وردود أفعال اآلخرين ع�    ،كب� من صنعه

ويف كث�    ، هناك عدد كب� من العوامل املعقدة املحتملة  .كان يتوقعه 

لن يكون  .والتي قد تؤثر عىل قراراته السياسية  ،األحيان يف الواقعمن  

هذه   مثل  يف  فعله  رد  لكيفية  عام  تقدير  عىل  الحصول  مجرد  كافياً 

من املهم أن نفهم كيف ينظر  ،أو كيف كان رد فعله يف املايض  ،الظروف

نحن   ،إىل املوقف اآلن وتفس� كيف سيترصف يف هذه الحالة بالذات

  . نواجه حالة وليس نظريةاآلن 

ملفاهيمنا التقليدية    ،يف هذه الظروف  ،ما مقدار الوزن الذي سنعطيه 

املحتملة العمل  ومسارات  البلد  هذا  املؤرشات   ، ألهداف  مقدار  وما 

ليس    ،املحددة ملا سيفعله هذه املرة؟ يف عدد ال بأس به من الحاالت
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هنا   الرصاع  من  كب�  قدر  لوجود  احت�ل  العمل    فإن -هناك  مسار 

 .التقليدي أو الذي يبدو منطقيًا سيثبت يف الواقع أنه الخيار الصحيح 

ستكون املؤرشات السياسية الحالية متوافقة بشكل عام   ،يف هذه الحالة

بالذات البلد  هذا  يؤديها  أن  نتوقع  التي  الطريقة  هذا ،  مع  سيكون 

لحالية  صحيًحا بشكل خاص إذا كان كل من السلوك السابق واملؤرشات ا

جوهري   سلبي  تقييم  إىل  إىل   -يدعو  تلجأ  لن  املعنية  الدولة  أن  أي 

  .العمل العسكري يف هذه الظروف

 

تتوافق بعض   التحذير عندما ال  الصعوبات يف  أن تظهر  املحتمل  من 

البعض بعضها  مع  العوامل  أو   ،هذه  التقديرات  متيل  عندما  وخاصة 

عس بعمل  يقوم  لن  الخصم  أن  الدامئة  الحالةاألحكام  هذه  يف    ، كري 

تش� إىل   ،العسكرية والسياسية عىل حد سواء  ،ولكن املؤرشات الحالية

الصحيحيفعل.   أنه سوف هو  أن   ،ما  يجب  التي  الصالحية  وما هي 

مقابل التقدير املعمول به؟  صحيحة    تُعطى ملؤرشاتنا الحالية عىل أنها

التحذيرات تبسيطًا  من املحتمل أن تكون أي إجابة بدون العديد من  

ومع   ،مفرطًا وخاضعة للدحض بأمثلة من شأنها إبطال االستنتاج العام

يش� التاريخ إىل أنه ينبغي إعطاء الوزن األكرب يف هذه الحاالت    ،ذلك

الحالية  أخرى .للمؤرشات  األهمية    ،بعبارة  فهم  يكون  ما  عادة 

ن ال داعي له االسرتاتيجية لقضية معينة لألمة أكرث أهمية من إعطاء وز 

هو السبب األسايس   ،بعد كل يشء  ،هذا .للسلوك واألولويات التقليدية

أن سلوك املعتدي بدا غ� متسق مع ما كنا نتوقعه   -لفشل التحذير  

فهو مل يفعل    ،فوجئنا   وهكذا  . أو مع تقديرنا ملا سيفعله  ،عادة أن يفعله
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   .ما اعتقدنا أنه سيفعله أو يجب أن يفعله

إنه سوء   .يبدو مسار عمل الدولة حًقا غ� منطقي  ،الحاالتيف بعض  

للموقف القص�  ،تقدير  أو  الطويل  املدى  عىل  كليه�  ،سواء  ويف    ،أو 

عكسية نتائج  إىل  يؤدي  إىل  .النهاية  يتبادران  واضحان  مثاالن  هناك 

الذي كان انتصاًرا قص� املدى ولكنه سوء   - "ب�ل هاربور "الذهن ه�  

والتي   ،وأزمة الصواريخ الكوبية -مد من جانب اليابان تقدير طويل األ 

القص� املدى  فادح عىل  تقدير  كليه� .كانت سوء  الدالئل   ،يف  كانت 

عىل ما كان يفعله الخصم أكرث أهمية لتقييم نواياه من أي تقديرات 

خاطئة   ،استخباراتية أنها  ثبت  الواقع  يف  يف  .والتي  أنه  الحًقا  ولوحظ 

�كن    ،بدرجة أقل  .أخطأنا متاًما يف تقدير خروتشوف  ،الوضع يف كوبا

إن إدراك ما يفكر فيه الخصم   .أن يقال هذا عن العديد من األزمات

ومدى أهمية القضية الحالية بالنسبة له أمر أسايس لقدرتنا عىل فهم  

وراء الكث�   عدم وجود مثل هذا التصور الذي يكمن  كان   .ما سيفعله

ك�     لنوايا فيتنام الش�لية واستمرارها يف حرب فيتناممن سوء تقديرنا  

الحًقا واضًحا  ورمبا  حيث    ، أصبح  األمريكية  املخابرات  من  كل  قلل 

السياسة بدرجة أكرب   كانت هناك استثناءات  (املسؤول� عىل مستوى 

تقدير وقدرة القيادة الفيتنامية الش�لية عىل الحفاظ  )فردية بالطبع

ال شك يف أن هذا املوقف ساهم بشكل جوهري  .عىل املجهود الحريب

بأن هانوي كانت تحشد قواتها  1966-1965يف اإلحجام عن االعتقاد يف  

   .املسلحة لشن حرب طويلة يف الجنوب

يف   خاًصا  جهًدا  األمر  يتطلب  ال  قد  أنه  أيًضا  هنا  نالحظ  أن  يجب 

يا  التحصيل أو موهبة تحليلية متطورة إلدراك شعور الدول تجاه قضا
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يف   .معينة مميز  بشكل  نشك  والذين  باألمن  املهتم�  خصومنا  حتى 

ارتكابهم جميع أنواع الخداع ليسوا بالرضورة منخرط� يف جهود خادعة  

إلخفاء شعورهم تجاه املشاكل الكب�ة والقضايا الحيوية ألمنهم القومي  

غالبًا ما يكون من الواضح متاًما كيف يشعرون تجاه يشء   .أو أهدافهم

إذا كنا سنأخذ الوقت فقط لفحص ما    ، ا ومدى أهميته بالنسبة لهمم

يف بعض الحاالت   .يقولون ويحاولون رؤيته من وجهة نظرهم  هو عليه

مثل تدخل الص� يف الحرب الكورية والربنامج العام لفيتنام الش�لية  -

فيتنام   الحرب يف جنوب  فعله -إلدارة  ينوون  مبا  عمليا  ويف   ،أخربونا 

مل يخفوا ًرسا   -مثل الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا   - حاالت أخرى

وأشاروا بقوة إىل أنه    ،ألهمية القضية وأهميتها القصوى بالنسبة لهم 

  .سيتم استخدام القوة إذا لزم األمر

 

 التأث�ات يف اإلدراك السيايس 

ء يعترب اإلدراك املوضوعي ملواقف الخصم والقدرة عىل النظر إىل األشيا

للتحذير األهمية  بالغ  أمرًا  نظره  وجهة  للتحليل    ،من  كل يشء  وقبل 

وتحليل    ،السيايس تجميع  من  ذاتية  أكرث  بالرضورة  سيكون  هذا  ألن 

  .البيانات العسكرية

ليس من الصعب جًدا  بقوة عىل اإلدراك السيايس "مناخ الرأي"يؤثر  

الحفاظ عىل وجهة نظر مستقلة ضد وجهة نظر   الفرد  معارضة  عىل 

فقد يكون من املستحيل تقريبًا الحصول عىل   ،منترشة حول دولة أخرى 

  حتى عندما يكون هناك دليل كب� يدعمها ،قبول ملثل هذه الرؤية 
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 الوقت مطلوب لتغي� املواقف الوطنية 

قد يكون العامل املرتبط إىل حد ما هو تأث� سياساتنا الوطنية وخططنا  

مبجرد اتخاذ قرار  . ما قد يفعله الخصم  العسكرية عىل أحكامنا بشأن

مثل ما إذا كانت دولة معينة حيوية   -وطني بشأن مسار عمل مع�  

سيكون هناك حت�ً   -أم ال لدفاعنا وبالتايل ما إذا كنا سندافع عنها أم ال  

تقيي�تنا عىل  التأث�  يود  .بعض  ما  قول  مجرد  مثل  واضًحا  ليس  إنه 

السياسة س�عه   �يل    ؛)قول ما ال يرغب يف س�عه  أو عدم(مستوى 

أكرث دقة عىل تفك�نا وتحليالتنا تأث�  �كن   .أيًضا إىل أن يكون هناك 

مختلفة تاريخية  بأمثلة  فيتنام   ، االستشهاد  أن  .مثال  املؤكد  شبه  من 

احتالل  عىل  مصممة  عدوانية  كدولة  الش�لية  فيتنام  عن  مفاهيمنا 

بإرسال قوات   1965قرارات عام    الجنوب قد تأثرت أو عىل األقل عززتها

يصبح من املقبول بعد ذلك الحديث عن فيتنام     للدفاع عن الجنوب

   .الش�لية كمعتدية ومن ثم التفك� يف مثل هذه الرشوط

ك� تأثرت األحكام املتعلقة بنوايا كوريا الش�لية يف الفرتة التي سبقت  

 .املتحدة يف تلك املنطقةماديًا بسياسات الواليات     1950هجوم يونيو

كان من املسلم به رسميًا    ،ملدة ثالث سنوات عىل األقل قبل هذا الهجوم

للسيطرة عىل  الش�لية  كوريا  تسعى  أن  من  أن هناك خطرًا جسيً� 

القوات األمريكية فقد تقرر سحب    ،ومع ذلك .الجنوب إذا انسحبت 

ية مل تكن رضورية  جزئيًا عىل أساس أن كوريا الجنوب  ،القوات األمريكية

وتسليم املشكلة الكورية   ،للموقف العسكري األمرييك يف الرشق األقىص

الجنوبية كمسؤولية   .إىل األمم املتحدة  مبجرد أن قررت شطب كوريا 

مل تضع الواليات املتحدة أي خطط عسكرية للدفاع   ،عسكرية أمريكية
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لواليات  ويبدو أن سياسة ا  ،عن كوريا الجنوبية ضد هجوم من الش�ل

الجنوبية  كوريا  عن  الدفاع  عدم  أصبحت  عىل  .املتحدة  ذلك  تأث� 

كان   ،وبالتايل بشكل غ� مبارش عند التحذير  ،التقيي�ت االستخباراتية

شق� املتحدة :ذو  الواليات  لسياسة  منخفضة  أولوية  ذات    ، كمنطقة 

  ، ومحللو املخابرات  ؛أصبحت كوريا هدفًا ذا أولوية منخفضة للتحصيل 

الواليات املتحدة لن تتخذ أي إجراء عسكري إذا الذ ين يعتقدون أن 

�يلون إىل التقليل من أهمية الهجوم وإيحاء   ،هاجمت كوريا الش�لية

تقيي�تهم يف  وقوعه  الهجوم  .احت�لية  توقعوا  الذين  أولئك  حتى 

قادًما   يكون  أن  يونيو (وتوقعوا  يف  بالرضورة  يف    ،)بالطبع  ،ليس  رأوا 

االحت�ل تطوًرا غ� مهم نسبيًا مقارنة بالتهديدات العسكرية الشيوعية 

األقىص والرشق  أوروبا  يف  األخرى  سوى   ،املحتملة  �نحها  مل  وبالتايل 

تقيي�تهم   القليل يف  صانع  . االنتباه  تحذير  يف  ملحة  رضورة  يروا  مل 

   . ألنه مل يتم فعل أي يشء حيال ذلك عىل أي حال   ، السياسة بشأن كوريا

ومن العوامل ذات الصلة يف نرش التقيي�ت حول كوريا يف تلك الفرتة 

تهديًدا  �ثل  كان  وحده  السوفيتي  االتحاد  بأن  القائل  املفهوم  هو 

العسكرية األمريكية مستعدة   عسكريًا حقيقيًا يجب أن تكون القوات

املحدودة أو العدوان غ�  "حروب التحرير"إن مفهوم   .للترصف ضده 

 .هذا إن وجد  ،املبارش من خالل أطراف ثالثة كان مفهوًما بشكل غامض

كان يُنظر إليها فقط عىل أنها    ،مثل أوروبا الشيوعية  ،كوريا الش�لية

ملوسكو حدثت  ،الحرب .بيدق  بتحر  ،إذا  السوفييت  ستكون  من  يض 

وكذلك التخطيط    ،التقيي�ت االستخباراتية  . وجزء من رصاع أكرب بكث�

ما    ،العسكري ونادًرا  الشيوعي  للتهديد  هذه  النظر  وجهة  عكست 
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 .أملحت إىل احت�ل هجوم شيوعي سيقترص عىل شبه الجزيرة الكورية

ريد الج�ال  عىل   11جواي  وصف  آنذاك  السائد  املفهوم  النحو جيًدا 

 :التايل

كنا ملتزم� متاًما بالنظرية القائلة بأن الحرب التالية    ، 1949بحلول عام  

ستكون فيها كوريا   ،التي ستشمل الواليات املتحدة ستكون حربًا عاملية 

   .ال �كن الدفاع عنها ،ويف جميع األحوال ،ذات أهمية ثانوية نسبيًا 

قرا وكل  الرسمية  ترصيحاتنا  وكل  تخطيطاتنا  العسكرية  كل  راتنا 

قد نالحظ أن األحكام الخاصة    ،أخ�ًا  مستمدة أساًسا من هذا االعتقاد

امليل إىل  -باحت�لية الهجوم تتأثر بعدم الرغبة يف تصديقها أو قبولها  

عىل أمل أنها   ،دفع املشكلة جانبًا عىل أنها غ� سارة للغاية للتفك� فيها 

من   ،الذي �تلكه جميًعا إىل حد ما  ،قد يتفاقم هذا امليل .قد تختفي 

أو   ،خالل الشعور باليأس وعدم القدرة عىل فعل أي يشء حيال ذلك

من خالل الرغبة يف عدم هز القارب أو تحريك املياه خشية أن يكون 

كان هذا االعتبار األخ� عامالً رئيسياً يف    . املعتدي املحتمل أكرث استفزازًا

هجوم األملا� عىل االتحاد السوفيتي يف  فشل ستال� الواضح يف توقع ال

بالهجوم    ،1941يونيو   املتعلقة  العديدة  للتحذيرات  الظاهر  ورفضه 

تحذير   .القادم لديه  كان  السوفيتي  االتحاد  أن  يف  شك  هناك  ليس 

وقد شعر بعض املراقب� أن   ،اسرتاتيجي طويل األمد من الهجوم األملا�

 .جنون العظمة تقريبًا مثل هتلرويعا� من    ،ستال� كان أعمى عن هذا

ولكن اعتقاًدا منه    ،لكن هناك أطروحة بديلة تقول إنه توقع الهجوم 

 
 .11 ، )1967 ،دوبليداي ورشكاه :نيويورك ،جاردن سيتي(الحرب الكورية  ،ريدجواي .ماثيو ب :11
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سعى إىل تأخ�ه ألطول فرتة ممكنة    ،أنه ال �كن فعل أي يشء آخر ملنعه

 .من خالل محاولة اسرتضاء هتلر

رمبا لن نعرف أبًدا ما كان يعتقده ستال�   -سواء كان ذلك صحيًحا أم ال  

السوفيتي   -ًقا  ح الجمهور  استعداد  تقليل  هو  سياساته  تأث�  كان 

   .وخاصة القوات املسلحة للهجوم عندما جاء أخ�ًا

 

 

 اعتبارات يف التحذير السيايس

 الدبلوماسية والسياسة الخارجية

وال    ،نظرًا ألن الحرب هي تعب� عن العالقات السياسية بوسائل أخرى

بالوسائل  أهدافها  تأم�  يف  تفشل  عندما  إال  الحرب  إىل  الدول  تلجأ 

مهمة    ، السياسية مؤرشات  هي  والدبلوماسية  الخارجية  السياسة  فإن 

الوطنية لألهداف  العدائية  .للغاية  األع�ل  اندالع  تصور  الصعب  من 

عالقاتها  يف  تدهور  األقل  عىل  أو  سابقة  أزمة  بدون  اليوم  الدول  ب� 

كان اإلنذار املبكر األكرث  ،من الناحية التاريخية  ،يف الواقع .وماسيةالدبل

وضوًحا لالقرتاب من األع�ل العدائية عادة يف مجال العالقات السياسية  

لقد سبق اندالع الحرب� العامليت� يف أوروبا تدهور ملحوظ  .الخارجية 

إن مل    ،م� جعل خطر الحرب واضًحا للجميع  ،يف املناخ السيايس الدويل

حتى هجوم اليابان املفاجئ عىل ب�ل هاربور سبقته أزمة   . حتميًا يكن

ال األم�كية  يف  السياسية  مخاوف   ،اليابانيةعالقات  أثار  الذي  األمر 

الحرب املتحدة من  يابانية    ،الواليات  نوايا  توقع  الرغم من عدم  عىل 

ه  ب  يف أن نشوب حروب مستقبلية ستنذرأولئك الذين يثقون   . محددة
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الخارجية السياسة  إدارة  والتطورات يف  الدولية  السياسية  ال    ،األزمات 

   .ريب أن دروس التاريخ إىل جانبهم

هناك مجموعة كب�ة من اآلراء التي تشكك يف احت�ل أن   ،ومع ذلك

يف   الواضحة  التغي�ات  هذه  مثل  بالرضورة  املستقبل  حروب  تسبق 

ذلك .السيايساملناخ   عىل  املؤرشات   ،عالوة  أن  من  يقيننا  عدم  فإن 

الذي   بالتحذير  النوع ستزودنا  إىل حد كب�   يسبقالسياسية من هذا 

إذا كنا واثق� من وجود هذا  . وجود استخبارات املؤرشات عىل اإلطالق

ناهيك عن اإلنذارات واإلعالنات املبارشة    ،النوع من التحذير السيايس 

 .لواضح أنه لن تكون هناك حاجة كب�ة لتحليل املؤرشاتفمن ا  ، للحرب

من املؤكد أن الظروف   .�كننا حرص أنفسنا يف تقيي�ت قدرات العدو 

التي أحاطت باندالع بعض الرصاعات منذ الحرب العاملية الثانية تربر  

الهجوم الكوري الش�يل عىل كوريا الجنوبية أبرز مثال عىل   .هذا القلق

 ،مل يسبقه أي أزمة سياسية أو تحذير دبلومايس عىل املدى القريب  ،ذلك

  ، عىل الرغم من أن املناخ السيايس كان متوترًا للغاية منذ فرتة طويلة

التحذيرات   .وبالطبع مل يكن هناك عالقات دبلوماسية ب� شطري البالد

كوريا الصيني يف  التدخل  من  من صدورها  ،الدبلوماسية  الرغم    ، عىل 

متوقًعا كانت   كان  م�  تقدم ،  أقل  ردع  هو  الصيني  الهدف  كان  إذ 

سبقتها أزمات   .التابعة لألمم املتحدة نحو نهر يالو  القوات األمريكية

عامي   األوسط  الرشق  نزاعي  دولية  لكن    ،1967و     1956سياسية 

املؤرشات السياسية املحددة التي تش� إىل أن إرسائيل قررت مهاجمتها  

التحذيرات الدبلوماسية من التدخل الصيني   .كب�   إىل حد  ضعيفةكانت  

كانت أقل م� كان متوقًعا إذا كان   ،عىل الرغم من صدورها  ،يف كوريا
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التابعة لألمم املتحدة   /الهدف الصيني هو ردع تقدم القوات األمريكية  

سبقتها أزمات سياسية دولية نزاعي الرشق األوسط عامي  نحو نهر يالو

املؤرشات السياسية املحددة التي كانت إرسائيل  لكن    ،1967و   1956

   .قد قررت مهاجمتها كانت تفتقر إىل حد كب�

رمبا تكون هناك ثالثة أسباب رئيسية تجعلنا أقل ثقة بأننا سوف نتلقى  

الخارجية   السياسة  يف  التطورات  خالل  من  محدًدا  سياسيًا  تحذيرًا 

 :والدبلوماسية م� كان صحيًحا يف املايض

 املهاجم أعطت ،النووية  غ� األسلحة حتى ،الحديثة األسلحة .1

 الهجوم .السياسية  املفاجأة قيمة من  زاد م� ،أكرب ميزة

 مل ، جزئيًا السبب لهذا رمبا  .ساطع مثال  هو 1967 عام اإلرسائييل

 الحرب إعالن أو السياسية  العالقات قطع فيه املرغوب من يعد

  .اليوم الدول من قلة ذلك تفعل أن املحتمل ومن ،الهجوم  قبل

 تحذير دون  يهاجموا أن الرئيسي� املحتمل�  أعدائنا عقيدة نم .2

 كان مه� ،ذلك سيفعلون أنهم املؤكد شبه ومن ،دبلومايس

 بشأن مسبًقا موجوًدا يكون قد الذي  العام السيايس التحذير

 الخداع وسائل أسهل أحد  هذا يعد ،القص� املدى عىل .نواياهم

   .شيوًعا وأكرثها

 املتحدة األمم خالل من ،األخرى الدول متارسها التي الضغوط إن .3

 اليوم الدول تجعل التي هي ،النزاعات إلحباط ،ذلك غ� أو

 تحذيرات دون للعمل  مضطرة بأنها متزايد بشكل تشعر

 قبل الدولية السالم صنع آلية استخدام يتم ال حتى دبلوماسية

   .أهدافها تحقق أن
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من املحتمل أن التحذير املحدد من هجوم وشيك عرب القنوات    ،إج�الً

  ، هذا ال يعني بالرضورة .الدبلوماسية أصبح إىل حد كب� شيئًا من املايض

أن املؤرشات األكرث عمومية للنوايا لن تستمر يف الظهور من    ،مع ذلك

والدبلوماسية الخارجية  السياسة  إدارة  الواقع .خالل  زيادة   ،يف  مع 

هناك سبب وجيه لالعتقاد بأنه سيكون هناك    ،مخاطر وتكاليف الحرب 

بشكل خط�  تتدهور  الدولية  السياسية  العالقات  أن  واف عىل  دليل 

الحروب اندالع  أخرى .قبل  تحذير    ،بعبارة  توقع  علينا  يتع�  يزال  ال 

من    ،إن مل يكن تحذيرًا قص� املدى من هجوم وشيك  ،اسرتاتيجي عام 

قد يتطلب هذا مزيًدا من التعقيد يف   ،ومع ذلك .مثل هذه التطورات

   .التحليل إلدراك أن الحرب وشيكة

 

 

 الدبلوماسية العامة والدعاية والتضليل

هنا مبعناه األوسع لتغطية جميع املعلومات  الدعاية  يُستخدم مصطلح

الوطني التوجيه  أو  السيطرة  تحت  وسيلة  بأي  تم   ،الواردة  والتي 

التأث� عليه الجمهور املستهدف أو  �كن أن تكون   .تصميمها لكسب 

و�كن أن تكون   ،أو يف مكان ما بينه�  ، الدعاية إما صحيحة أو خاطئة

أو   املحيل  لالستهالك  كليه�مخصصة  أو  من   .  األجنبي  نرشها  �كن 

أي إىل املنظ�ت املؤمنة للحزب أو املنظ�ت  (خالل القنوات الخاصة  

أو   توجيهات  أو  إحاطات  يف  الحكومية  خالل  )"قرارات"غ�  من  أو 

�كن ربط مصطلح  . وسائل اإلعالم إىل السكان املحلي� أو العامل بأرسه

العامة" واقعي  ع  "الدعاية"بـ   " الدبلوماسية  أساس  هناك  يكون  ندما 
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فمن األفضل   ،إذا كانت املعلومات مبنية عىل أكاذيب ، أماللمعلومات

   ."معلومات مضللة"تصنيفها عىل أنها 

النوايا   لتقييم  الدعاية  لتحليل  املحتملة  والصعوبات  القيمة  أي (إن 

جيًدا )التحذير بها  كفن .معرتف  الدعاية  بتحليل  االعرتاف  مل    ،تم  إن 

علً�  الثانية  ،يكن  العاملية  الحرب  بُذلت جهود محددة   ،خالل  عندما 

لتحليل الترصيحات النازية بحثًا عن مؤرشات عىل التحركات العسكرية  

 . وكذلك ألغراض أخرى ،األملانية املحتملة

بالتحذير  الدعاية وعالقتها  السائد حول  الفهم  هناك نوعان من سوء 

السائد إىل عدم الثقة أو رفض أي يشء تقريبًا األول هو امليل   .وقيمته

ومن ثم اعتباره بال معنى إن مل   "مجرد دعاية"يقوله خصومنا عىل أنه  

هذا امليل إىل التقليل من فائدة الدعاية أمر مؤسف  .  يكن خاطئًا متاًما

  ، ألن السجل يظهر أن اتجاهات الدعاية والترصيحات املحددة  ،للغاية

   .غالبًا ما تكون مؤرشات قيمة جًدا للنوايا

هو توقع الكث� من التحذير    ، وهو عكس ما سبق تقريبًا  ، االتجاه الثا�

أي توقع أن تكون محددة للغاية أو تقدم دليًال ال لبس    ،من الدعاية

ورمبا حتى تحذير محدد   ،فيه تقريبًا عىل أن العمل العسكري وشيك

الذي  للوقت ومكان التحذير من األشخاص  النوع من  ن يتوقعون هذا 

أمل بخيبة  سيصابون  أنهم  املؤكد  شبه  من  قد    ،الدعاية  وبالتايل 

بين� يف الواقع قدمت الدعاية  "تحذيرًا"يستنتجون أن الدعاية مل تقدم  

   .دليًال كب�ًا غ� مبارش أو أقل تحديًدا ملا قد يفعله الخصم

دعاية مستمدة من التجربة يف  التعليقات العامة التالية حول فائدة ال

نحن هنا نناقش الدعاية التي تنرشها املجتمعات   ت.العديد من األزما
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للرقابة الخاضعة  اإلعالم  وسائل  من خالل  تنظيم    ،املغلقة  يتم  حيث 

   .وتصميم كل من الكمية واملحتوى بعناية لتحقيق أهداف محددة

 

  الدعاية تعكس القلق

للغاية ملدى قلق قيادة البالد بشأن قضايا  الدعاية هي مقياس مفيد   

إن الزيادة امللحوظة يف الدعاية حول موضوع أو منطقة معينة   . معينة

خاصًة إذا استمرت خالل فرتة    ،تعكس بشكل عام انشغاًال حقيقيًا بها 

فإن املستوى املنخفض جًدا من االهت�م الدعايئ لقضية    ،وباملثل  .زمنية 

�كن أن يش�   ، ومع ذلك . ليل من االهت�م بهاما عادة ما يش� إىل الق

االنخفاض يف تعليق ذي مغزى إىل أن املشكلة مهمة للغاية بحيث يتم  

�كن استخدام عدم   ،أخ�ًا .حجب جميع التعليقات املعلقة من األعىل

للخداع ما  قضية  أو  ملنطقة  املتعمد  املدى   ،االنتباه  عىل  عام  بشكل 

   . القص� نسبيًا

 

  "صحيحة"معظم الدعاية 

نعني أن  .باملعنى النسبي وليس املطلق  "الحقيقة"نحن هنا نستخدم  

تجاه  وال سي�    ، ال �كنها أن تشوه باستمرار أهدافها وسياساتها  الدول

إن اإلدالء ببيانات كاذبة متاًما أو توجيهات مضللة يعد هز�ة   .شعوبها

االستجابة   يث�  ولن  املهم .املطلوبةذاتية  األع�ل   ،من  تكون  عندما 

من   ،العدائية وشيكة الخوف  أو  الكراهية  من  املناسبة  الدرجة  غرس 

ال �كن للقيادة أن تعطي صورة خاطئة بالكامل عن الوضع  .الخصم

   .للجمهور 
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أكرب النقطة بشكل  رئييس يف    ،لتوضيح هذه  -1965كان هناك جدل 

م 1966 كثيف  وابل  وأهمية  معنى  الفيتنامية  حول  الترصيحات  ن 

والتي دعت إىل التجنيد عىل نطاق    ،الش�لية التي تستهدف ج�ه�ها

وتجنيد   ،تضحيات أكرب ،لساعات عمل أطول ،واسع يف القوات املسلحة

كانت    املزيد من النساء بحيث �كن إرسال الرجال باآلالف إىل الجبهة

رف األمريكية  االستخبارات  مجتمع  يف  مجموعة  هذا هناك  كل  ضت 

دعاية  باعتباره فيتنام   مجرد  أن  عىل  كدليل  تنسبه  ولن  ملصلحتنا 

جنوب   إىل  القوات  من  كب�ة  أعداد  إلرسال  تستعد  كانت  الش�لية 

املعاكسة .فيتنام  الصحيحة   ،الحجة  الحجة  أنها  بالطبع  أثبتت    ، والتي 

وأن هذا التلق� الداخيل املكثف   ، أكدت أن العكس متاًما كان صحيًحا

أنه ال  (وأن الخط الدعايئ الرسمي  ،كان املقياس الحقيقي لنوايا هانوي

هو الخط الخاطئ الذي   )توجد قوات فيتنامية ش�لية يف جنوب فيتنام

ملصلحتنا  طرحه  الدعائية   .تم  الحملة  هذه  تصديق  رفض  كان  رمبا 

اف بأن هانوي كانت تحشد  الداخلية هو أكرب عقبة فردية أمام االعرت 

   .جهوًدا عسكرية كب�ة يف جنوب فيتنام

 

   البيانات الرسمية املرصح بها مهمة بشكل غ� عادي

أوروبا يف  السابقة  الشيوعية  الدول  مبوجب    ،يف  الصحافة  عملت 

مدى  عىل  ثباتها  أثبتت  والتي  عليها  املنصوص  القواعد  من  مجموعة 

لإلرشادات   . سنوات وفًقا  اليومية  الروتينية  األحداث  مع  التعامل  تم 

استدعت التطورات األكرث أهمية مقاالت من قبل معلق�   ؛املعمول بها

املسؤول�(معين�   لكبار  مستعارة  أس�ء  القضايا  أثا  ؛)أحيانًا  رت 
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كانت هذه   . الرئيسية البيانات الرسمية أو املرصح بها من أعىل مستوى

خط "ولكن ألنها حددت    ،لكتّابهاالترصيحات األخ�ة مهمة ليس فقط  

قبل    "الحزب من  بعناية  بها  االلتزام  تم  وبالتايل  الدعاية  آلية  لبقية 

والتحل  .املؤيدين الدراسة  تربر  دامئًا  الترصيحات  األكرث  كانت هذه  يل 

الحرب أو السالم كانت لها أهمية خاصة    عناوين  وعندما تحملت  ،دقة

  . هذا ال يعني بالرضورة أنه كان من السهل تفس�ها .للتحذير

 

   وليس محدًدا  ،عادة ما يكون تحذير الدعاية غ� مبارش

تحذير دعايئ    ،عامة  اعدةكق مبثابة  ما سبق هي  مثل  فإن ترصيحات 

لتلقي عمل عسكري األرجح  لنا عىل  بالنسبة  الحال   .محدد ك� هو 

وصف  دون  دقة  أكرث  تكون  أن  الصعب  من  سيكون  أنه  ويالحظ 

بالقوة  بالتدخل  املبارش  التهديد  أو  محددة  عسكرية  استعدادات 

الحرب   .العسكرية بعد  تذكر حالة  الثانية رصحت ال �كنني  العاملية 

بقواتها   تهاجم  أو  تغزو  أو  ستتدخل  أنها  عالنية  شيوعية  دولة  فيها 

كانت أقرب دولة   .حتى عندما يكون مثل هذا العمل وشيًكا  ،النظامية 

شيوعية جاءت إىل مثل هذا البيان املبارش هي دعوات الص� املفتوحة  

  ، معظم الحاالت ويف    1950من أجل كوريا يف خريف عام    "متطوع�"لـ  

إما   قواتها  بأن  االدعاء  عىل  الحفاظ  الشيوعية  الدول  متت  "أحبت 

مل تعرتف الص� أبًدا بإرسال أي   .أو مل تكن هناك عىل اإلطالق "دعوتها

مل تعرتف فيتنام الش�لية    ؛إىل كوريا  "التطوعية"يشء آخر غ� الوحدات  

عندما كان   ،1972أبًدا بوجود قواتها يف جنوب فيتنام حتى هجوم عام 

متت دعوة   ،بالطبع   ؛ذلك ضمنيًا عىل الرغم من عدم االعرتاف به رصاحة
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املجر عام   لدخول كل من  السوفيتية  وتشيكوسلوفاكيا   1956القوات 

 . 1968عام 

 

 تحذير سيايس من خالل أطراف ثالثة 

تحذيرًا   تعطينا  أن  التي �كن  التطورات  لنوع  مناقشة  أي  تكتمل  لن 

وهذا  .بعض االهت�م بفائدة الوسطاء أو األطراف الثالثةسياسيًا دون  

ينطبق عىل حد سواء عندما يتم استخدامها عن عمد كقناة لنقل رسالة  

   .عن غ� قصد أو غ� ذلك  ،وعندما تكون مبثابة ترسيبات

غالبًا ما يكون لغرض ترتيب املناقشات    ،عند استخدامه بشكل متعمد

املفاوضات أ   ،أو  يكون  قد  مبارشولكن  تحذير  لنقل  اختيار   .يًضا  تم 

السف� الهندي يف بك� كأول قناة تنقل تحذيرًا للواليات املتحدة من أن  

األممية   /القوات الصينية ستتدخل يف كوريا إذا عربت القوات األمريكية  

كان معظم الناس �يلون إىل رفض هذا باعتباره خدعة    38خط العرض  

الوقت ذلك  الترس .يف  يكون  املقصودقد  فائدة  يب غ�  أو عىل   ،أكرث 

من البديهي أنه كل�   .من خالل أطراف ثالثة   ،األقل شبه املقصود فقط

زاد   ،الذين انضموا إىل خطة ،وال سي� عدد البلدان  ،زاد عدد األشخاص

   .صعوبة إبقائها رسية 

الصواريخ  إدخال  بشأن  للغاية  املشددة  األمنية  اإلجراءات  بسبب 

يُعتقد أن االتحاد السوفيتي أبلغ عدًدا قليالً جًدا   ،السوفيتية إىل كوبا

رمبا فقط رؤساء دول حلف وارسو تحت    ،من القادة الشيوعي� األجانب

من   .كانت هذه املغامرة مجرد عرض سوفيتي .تحذيرات أمنية صارمة

تطلبت االستعدادات لغزو تشيكوسلوفاكيا درجة عالية    ،ناحية أخرى 



203 

 

ال وكان العديد من الناس عىل   ،تعاون والتخطيط ب� خمس دولمن 

   .التفاصيلبدراية بالطبيعة العامة للخطط إن مل يكن 

 

 تقييم وجهات نظر القيادة  :العوامل الداخلية

لقد ثبت أن القليل من املوضوعات أكرث صعوبة بالنسبة لنا من الفهم 

الدول   قادة  وميول  ومواقف  لشخصية  أن  .األجنبيةالحقيقي  �كن 

يكون هذا صحيًحا حتى بالنسبة ألولئك الذين تربطنا بهم عالقات ودية  

أو   ،عندما تكون الدول معادية بشكل أسايس .واتصاالت ثقافية عديدة

صديقة ليست  األقل  قادتها    ،عىل  أو    منخرط�ويكون  تقاليد  يف 

من  .كب�  تزداد احت�لية سوء فهمها بشكل  ،أيديولوجيات مختلفة متاًما

كان خروتشوف عىل   ،ب� القادة الشيوعي� منذ الحرب العاملية الثانية 

انفتاًحا األكرث  األجانب   ،وح�سة  ، األرجح  للقاء  شعرنا  .ومستعًدا  إذا 

 أثبتت العكس.فإن حادثة الصواريخ الكوبية  ،بذلك أننا فهمناه

ا تصور فعادًة ما يكون لدين  ،عندما تكون القيادة ج�عية بشكل أسايس

عىل الرغم من    عن التشكيلة يف قضايا معينة  ،إن وجد  ،ضئيل للغاية

فإننا ال نعرف حًقا كيف صوتت    ،التقارير العديدة حول هذا املوضوع 

ك� أننا ال نعرف   .القيادة السوفيتية في� يتعلق بغزو تشيكوسلوفاكيا

مثل    ،مختلفةأي من قادة فيتنام الش�لية فضل يف أي وقت تكتيكات  

التقليدية واسعة  الهجومية  العمليات  العصابات املطولة مقابل  حرب 

نطاق واسع من     النطاق متباينة عىل  آراء  الحصول عىل  املمكن  من 

الخرباء املعروف� حول املوقف الفعيل للج�ال جياب من هذا السؤال 

  من املرجح أن تكون محاولة تخم�   ،كقاعدة عامة .يف أوقات مختلفة
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أعدائنا املحتمل� استناًدا إىل أي نظرة ثاقبة معلنة لشخصياتهم    موقف

   .أو مواقفهم عمالً محفوفًا باملخاطر

إىل   نسبيًا  مجهول  وانتقال  القيادة  يف  مفاجئة  تغي�ات  تحدث  عندما 

تسبب موت ستال� يف فرتة من  .تتضاعف الصعوبات  ،مناصب السلطة

وجيزة من التحذير االستخبارايت    وكانت هناك فرتة  ،عدم اليق� الكب�

العدائية األع�ل  ببعض  الجدد  السوفييت  القادة  قيام  احت�ل   .ضد 

كان خلفاء ستال� أقل عدائية وعدوانية إىل حد   ،ثبت العكس   ،بالطبع

 .ورمبا كان لهم دور فعال يف تحقيق الهدنة يف كوريا يف وقت الحق  ،ما

  ، هناك حاالت كان فيها التغي� يف القيادة ذا أهمية تحذيرية  ،ومع ذلك

وكان مؤًرشا عىل تغي� نحو سياسة أكرث عدوانية أو حتى نية واضحة  

تم االعرتاف عامليًا بتغي� الحكومة يف اليابان يف  .لبدء األع�ل العدائية

  كأحد التطورات الرئيسية التي أنذرت بسياسة يابانية أكرث    1941أكتوبر

أدى تشكيل حكومة جديدة بقيادة الج�ال توجو العسكري  .عدوانية

ب�ل   الهجوم عىل  ذروتها يف  بلغت  التي  األحداث  تحريك سلسلة  إىل 

   .هاربور

 

 انقالبات ومفاجآت سياسية أخرى

عىل إلقاء   ،وال سي� رؤساء أجهزة املخابرات  ،اعتاد موظفو املخابرات

ا مسؤول� عنها والتي مل يكن بإمكانهم اللوم عىل األشياء التي مل يكونو 

يتم تعويض هذا جزئياً باألخطاء التي ارتكبتها املخابرات والتي ( توقعها

ال يشء أكرث إثارة للسخط لدى   )مل يتم التعرف عليها أو الكشف عنها

باالنقالبات   التنبؤ  يف  بالفشل  اتهامهم  من  املخابرات  مهنة  أعضاء 
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أقل قابلية للتنبؤ   ''من الله   "أع�الً"التي يعتربونها بحق    ،واالغتياالت 

إنه   .إىل حد ما من األعاص� واالنهيارات الجليدية واختطاف الطائرات

ألمر مث� للسخرية وظلم فادح أن نتوقع من نظام املخابرات توقع مثل  

الرسية وأحيانًا من قبل   غاية  التي يتم التخطيط لها يف  ،هذه األفعال

فقط  شخص نطاق   .واحد  يف  تدخل  ال  النوع  هذا  من  التنبؤات  إن 

 -مه� كانت عواقب مثل هذه األع�ل خط�ة  -التحذير االسرتاتيجي 

االستخبارات عىل اإلطالق اختصاص  الحقيقة ليست ضمن   .وهي يف 

أكرث ما �كن توقعه بشكل معقول هو أن نظام االستخبارات يدرك أنه 

إذا كان يجب    ،قد تؤدي مثل هذه األع�ل  ،فيف بعض البلدان أو املواق

إىل حدوث أع�ل شغب أو ثورات أو أزمات أخرى معادية   ،أن تحدث

ك� يجب أن يظهر سجل    ،لكن حتى هذا يتوقع صفقة جيدة  . ملصالحنا

 . الرشطة يف هذا البلد ملحاولة توقع أع�ل الشغب الحرضية 
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ال تحدث التطورات بشكل منفصل ولكن بالتزامن   ،يف الحياة الواقعية

البعض بطريقة   ارتبط ببعضه ت  يفه  ،عالوة عىل ذلك .أو يف وقت واحد

  .منطقية إىل حد ما إذا كانت الدولة يف الواقع تستعد لألع�ل العدائية

 

 الوزن النسبي للعوامل السياسية والعسكرية 

املشكلة  هذه  تبسيط  يف  املبالغة  خطر  وجود  بعض   ،مع  نالحظ  قد 

عام  بشكل  الصحيحة  وحدها  ،أوالً . املبادئ  السياسية  يف   -املؤرشات 

استعدادا أي  العملغياب  القدرة عىل  بدون  أو  مهمة   -ت عسكرية 

أنها  رفضها عىل  دامئًا عىل صواب يف  مصداقية وسنكون  ذات  ليست 

من   الدعاية  اإلشاراتالكث�  الص�    ،لسنوات  .أو  جمهورية  كانت 

من أكرث دعاياتها عنًفا ملواقف يف    .الشعبية متيل إىل االحتفاظ ببعض

 .منتصف الطريق حول العامل مل يكن لديها فيها أي قدرة عىل الترصف

يف السنوات التي أعقبت هز�تها    1958لبنان عام    ، عىل سبيل املثال

مل يكن لدعوات مرص املتكررة    ،1967الحاسمة من قبل إرسائيل يف عام  

كب�   وزن  السابقة  أراضيها  هز�ة  الستعادة  عىل  القدرة  غياب  يف 

سيناء يف  التي    ، وباملثل .اإلرسائيلي�  ألمريكا  املعادية  الدعاية  كانت 

أطلقتها كوريا الش�لية عىل مدى سنوات شديدة وخط�ة لدرجة أنها 

كانت بال معنى كمؤرش عىل نية القيام بعمل عسكري خالل أي فرتة  

ن املواقف الوطنية التي  يجب أن نتذكر دامئًا أ   ،ومع ذلك ،زمنية متوقعة 

وأن مثل هذا العداء املرير سيجعل   ،تنعكس يف مثل هذه الدعاية مهمة 

أكرث جدوى   )يف حالة حدوثها أو عند حدوثها(االستعدادات العسكرية 

الحال بخالف ذلك تم توضيحه  ،وخطورة م� قد يكون عليه  يف   ك� 
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 . 1973الهجوم املرصي عىل القوات اإلرسائيلية يف سيناء عام 

أخرى ناحية  وحدها    ،من  العسكرية  املؤرشات  أي  -متيل  غياب  يف 

الدويل   الوضع  تدهور يف  أو  أزمة سياسية  إىل فقدان   -مؤرشات عىل 

الظروف .املصداقية هذه  مثل  النشاط   ،يف  حتى  اعتبار  إىل  سنميل 

ما نوع  من  اختباًرا  أو  مترينًا  العادي  وغ�  املكثف  وليس    ،العسكري 

  فهم من املحتمل أن يتم    ،عىل سبيل املثال .تحض�ًا لعمل عسكري مبكر

  ، التي قد تسبب قلًقا شديًدا يف وقت األزمات السياسية   ،التعبئة الجزئية 

حتى    ،يف غياب أي أزمة .دوء السيايسباعتبارها مجرد مترين يف فرتة اله

التطور غ� العادي للغاية والذي من املحتمل أن يكون مشؤوًما للغاية  

أو خطأ يف   ،بل سيعترب خطأ من نوع ما ؛قد ال يسبب الكث� من القلق

    .ك� هو الحال يف كث� من األحيان ،اإلبالغ

الرغم من أن هذه ظاهرة نفسية جزئيًا أنها ص  ،عىل  تاريخيًا  إال  الحة 

الوضع   .أيًضا يف  تدهور  للغاية دون حدوث  قليلة  بدأت حروب  لقد 

السيايس أو بعض التطور الذي من شأنه أن يزيد من احت�الت قيام  

   .دولة ما بشن عمليات عسكرية

التي    ،ومع ذلك الرئيسية  العسكرية  هناك حد ما لعدد االستعدادات 

القلق إثارة  دون  السيايس  الهدوء  فرتة  يف  إجراؤها  الحياة   .�كن  يف 

نادًرا ما نرى موقًفا تكون فيه املؤرشات السياسية والعسكرية    ،الواقعية

رمبا مبقاييس    ،سيساهم كل منه�  .خارجة متاًما عن املرحلة أو متناقضة

للعدو  ،مختلفة  املحتمل  العمل  تقييمنا ملسار  أننا .يف  يف   ،لقد لوحظ 

العادية للمؤرشات    ،األوقات  ما  حد  إىل  أكرب  وزنا  نعطي  ما  عادة 

العسكرية التطورات  من  أكرث  العام    ؛السياسية  إحساسنا  يعكس  هذا 
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خصومنا ونوايا  من   ،مبواقف  عديدة  سنوات  تؤكدها  ما  عادة  والتي 

تقدير  .الخربة أيًضا  أسايس  إنه  بشكل  الوطني  يخوضوا   -نا  لن  أنهم 

وأنه سيكون لدينا بعض املؤرشات عىل أن الوضع    ،الحرب دون سبب 

القرار مبجرد أن   ،من ناحية أخرى .قد تغ� قبل أن يتخذوا مثل هذا 

من املحتمل أن نعطي وزنا أكرب   ،تدهور املناخ السيايسييتغ� الوضع و

العدو لنوايا  لنا  دليل  كأفضل  العسكرية  للمؤرشات  األزمة  حالة   .يف 

�كن أن تكون املؤرشات  :وهذا بدوره يعكس مبدأين صالح� تاريخياً 

ال سي� إذا كان الخصم يسعى إىل   ،السياسية غامضة أو حتى مضللة

أو خداعنا  التع  ؛إرباكنا  أن يكون  املرجح  للقدرات  ومن  االستثنايئ  زيز 

وهي نقطة تم طرحها    ،العسكرية أفضل مؤرش منفرد ملسار عمل العدو

     .عدة مرات سابًقا يف هذا العمل

 

 عزل الحقائق واملؤرشات الحرجة

 اإلخفاقات  بأن االعتقاد إىل �يلون الخربة عد�ي أن ح� يف

 املحللون تعلم فقد ، متاًما الكافية غ� املعلومات من تنشأ التحذيرية

 املعلومات من الكث� هناك ؛الصحيح  هو العكس أن املتمرسون

 ،العسكرية االستعدادات من والعديد ،جًدا كث�ة والتقارير ،تقريبًا

   .التحذيرات من والكث�

من   ،يف أي حجم كب� من التقارير أو املؤرشات السياسية والعسكرية

الواضح أن بعضها سيكون ذا أهمية أكرب بكث� من البعض اآلخر لتقدير  

متت مناقشة عدد من هذه الحقائق    ،يف األقسام السابقة .نوايا العدو

الهامة للغاية    ،واملؤرشات  العادية  غ�  العسكرية  التطورات  سي�  وال 
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   .التي �كن توقع حدوثها فقط استعداًدا للقتال

وإعطاؤها  ينبغي متييز   املغزى بشكل خاص  ذات  االستعدادات  هذه 

هل هذا    ، ال ينبغي أن يكون السؤال ببساطة .االهت�م الذي تستحقه 

من  العديد  هناك  يكون  أن  املحتمل  من  للحرب؟  محتمل  استعداد 

ما مدى ندرة ذلك؟   ،قد يكون السؤال الحاسم .التطورات يف هذه الفئة

مبا يف ذلك األزمات التي مل   ،سلمكم مرة حدث عىل اإلطالق يف وقت ال

أظهرت  إذا  للحرب؟  استعداًدا  حدوثه  احت�ل  ما  الرصاع؟  إىل  تؤد 

فإن    ،اإلجابات أنه حتى بعض املؤرشات الحرجة أو شبه الفريدة تظهر

تبدأ  ورمبا  تستعد  املعنية  الدولة  بأن  ماديًا  تزداد  بالطبع  االحت�الت 

العسكرية واقتصاد الدولة أكرث وكل� كانت القوات   .األع�ل العدائية

ستشمل   . كل� تطلب األمر االستعدادات املميزة للحرب ،تقدًما وتطوًرا

والتي    ،االستعدادات للحرب النووية مجموعة غ� مسبوقة من األنشطة

  .من املحتمل أال يُرى بعضها إال يف التحض� لتلك الطوارئ 

 

 جميع املؤرشات ليست غامضة

ونظام التحذير من خالل  اإلستخباري  لقد تم إلحاق رضر كب� باملجتمع  

بأن   ما  حد  إىل  العرضية  البيانات  غامضة"بعض  املؤرشات  ال "  جميع 

بأنه   القائل  اإلدعاء  إدراك  عدم  يف  التعليقات  هذه  �كننا  "تختلف 

نواياه الحكم  �كننا  ال  ولكن  العدو  قدرات  عىل  يكون    .''الحكم  رمبا 

نه ال يوجد سوى مؤرش واحد موثوق به متاًما ال لبس فيه لنية  صحيًحا أ 

أو األمر  /الهجوم وهو الوصول الفوري إىل قرار العدو بالقيام بذلك و  

للحرب  .بتنفيذه الكاملة  االستعدادات  من  االنتهاء  تم  عندما    ، حتى 
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وحتى عندما يكون    ،"إيجابية"حيث تكون جميع املؤرشات العسكرية  

فهناك دامئًا   ، قد اتخذ بالفعل من حيث املبدأ للهجومالقرار السيايس

سوف يتسبب حدث اللحظة األخ�ة    هاحت�ل أن يغ� القادة رأيهم أو أن

�كن القول إن جميع    ،وبهذا املعنى .يف تأجيل أو إلغاء العملية بالكامل

املؤرشات باستثناء تلك تخضع لقدر من الشك أو عدم اليق� وال �كن  

   .أبًدا اعتبارها دليالً قاطًعا عىل النية 

ذاتها  حد  يف  ليست  التي  العسكرية  الدالئل  من  عدد  هناك  لكن 

لألع�ل  .غامضة استعداًدا  اتخاذها فقط  يتم  التي  الخطوات  أنها  أي 

أكرث  "وهي ليست مجرد    ،ال تحدث أبًدا يف وقت السلم  والتي  ،العدائية

ال تحدث   .ولكنها تختلف ع� يحدث من يوم آلخر  "من نفس اليشء

تحدث    ،للت�رين ال  للغاية(فهي  محدود  حد  إىل  امل�رسة  )أو  يف 

إنها التطورات التي متيز الحرب  .العملية للتعبئة أو التدريبات األخرى

 :وتشمل تطورات مثل  ،هر تنفيذ خطة الحرب إنها مظا  .عن السالم حًقا

الكاملة الوطنية  جميع   .التعبئة  يف  الكامل  القتايل  االستعداد  تأسيس 

تسليم األسلحة النووية    ؛تشكيل أوامر زمن الحرب  ؛القوات العسكرية

 . لسلطة القائد

 

العسكرية األقل صغرًا والتي التطورات  وإن مل    ،وهناك عدد آخر من 

وشيكة عدائية  أع�ل  عىل  مؤًرشا  بالرضورة  مؤرشات   ،تكن  أنها  إال 

القوات وقدرات  القتايل  االستعداد  زيادة  عىل  يف    ، إيجابية  نرشها  أو 

للهجوم بأنها   .مواقع  اإلجراءات  هذه  مضلل  "غامضة"وصف  أمر 

كذلك  ،للغاية ليست  نفسها  العسكرية  اإلجراءات  ليست  ،  ألن  إنها 
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ولكن إجراءات  تدريبات  واستعداد  إيجابية  ها  القتالية  القدرات  لرفع 

  .القوات لعمل مع�

 

 االستتار املؤرشات السلبية ومشكالت 

الخصم نوايا  تقييم  فعله   ، عند  ما  فقط مالحظة  ليس  الرضوري    ، من 

إذا استطعنا أن نقرر عىل وجه اليق� أنه مل   .ولكن أيًضا ما مل يفعله

بعض   للرصاعيتخذ  األساسية  بعض    ،االستعدادات  اتخذ  أنه  حتى  أو 

مثل تحرير القوات (االستعدادات التي قد تقلل من استعداده للقتال  

�كن    ،يف بعض الحاالت .فسيؤثر هذا ماديًا عىل استنتاجاتنا  ،)املخرضمة

لسوء  .أن تكون معرفة ما مل يحدث العامل األكرث أهمية عىل اإلطالق

 .يكون من الصعب جًدا اكتشاف عدم حدوث يشء ما  غالبًا ما   ،الحظ

االستعدادات من  كاملة  مجموعة  عىل  خاص  بشكل  هذا   ،وينطبق 

التي ال �كن متييزها بسهولة أو التي تنطوي عىل   ،العسكرية واملدنية

نسبيًا قليل  علني  أخرى   نشاط  استعدادات  التي    هناك  تلك  خاصة 

يف األ�اط العادية للنشاط    تنطوي عىل عمليات نرش رئيسة أو تغي�ات

العسكري، والتي غالباً ما �كننا إصدار حكم بشأنها بدرجة معينة من 

 . الثقة بأن األشياء إما حدثت أو مل تحدث.

باملؤرشات   غالبًا  يُسمى  مبا  قامئة  تجميع    ، "السلبية"و  "اإليجابية"عند 

األشياء (يجب توخي الحذر الشديد لتمييز املؤرشات السلبية الحقيقية  

من مجرد  )التي نتوقع حدوثها قبل األع�ل العدائية ولكنها مل تحدث

املعلومات الحاالت  نقص  بعض  املؤرشات   ،يف  من  كب�  جزء  سيظهر 

قد    ،بعض هذه العنارص  . يفال توجد معلومات"السلبية الظاهرة يف فئة  
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م أو  نتمكن  بطريقة  قرار  التخاذ  كافية  مجموعة  عىل  الحصول  ن 

ذلك .بأخرى من   ، ومع  للعديد  بالنسبة  أي يشء  اكتشاف  فرص  فإن 

ضعيفة اآلخرين  للغاية  ،األشخاص  ضعيفة  نكون  .وأحيانًا  أن  يجب 

  ، حريص� عىل عدم تضليل عمالئنا لالعتقاد بأننا نعرف أكرث م� نعرفه

   .ىل ذلك بوضوح تام وقد يكون من الرضوري اإلشارة إ

ليس لدينا  "يجب أن تتجنب املؤرشات أو املحلل الحايل عبارات مثل  

الدليل ضعيفة  "دليل عىل ذلك وال    ،عندما تكون فرص الحصول عىل 

يجب أن يش� بأي شكل من األشكال إىل أن املعلومات التي يقدمها  

قد يكون من املفيد فقط تجميع قامئة  .  الخصم  ينويه  متثل مجموع ما

  اإلخبار عنها باألشياء التي �كن أو رمبا حدثت منطقيًا والتي ال �كننا  

بدوره    االستخباراتيجب أن يكون لدى مستهلك   . بطريقة أو بأخرى

 واقعيًا لذكاء املؤرشات وقدراتنا يف التجميع خشية أن يوازن ب�  فهً� 

 . االفتقار إىل التقارير ونقص الحدوث

من    التقارير  إعداد  يكون  أن  أيًضا  يفيجب  البيانات    العامل�  جمع 

امليداني� موجًها للتأم� يف حالة األزمات عىل أن أولئك املوجودين يف  

  ، ه جامع التحصيل أو حتى �كنهم تغطيتهاملقر الرئييس يعرفون ما غطا

  .أو فشل يف إرسال تقرير عىل اإلطالق "سلبيًا"عندما يقدم تقريرًا 

السلبي"إن   الكابل "املؤرش  غياب  ليس  الحقل  جامع  من    ، الحقيقي 

 :أو حتى التقرير الذي يقرأ ،الذي نفرتض منه أن كل يشء عىل ما يرام

قد نحتاج إىل معرفة أجزاء     ." سلبية  ،التعبئة  ؛سلبية  ،تحركات القوات"

وزمالؤه هو  غطاها  التي  أي   ،البلد  استكشاف  تم  قد  كان  إذا  وما 

معنى   من  للتأكد  احتياطية  مستودعات  أو  للقوات  توجيه  محطات 
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�كن أن يكون التجميع الدقيق    ،مع مراعاة هذه األحكام"  سلبية"كلمة  

ية جزًءا مهً� من مجمل األدلة  واإلبالغ عن املؤرشات السلبية الحقيق

   .وبالتايل الحكم النهايئ لنوايا الخصم

 

 الطوارئ

العدائية  األع�ل  إىل  تؤدي  التي  األزمات  ملعظم  املميزة  السمة  إن 

هناك جو يحيط بحالة ما   .وتداب� التأهب املصاحبة لها هي اإللحاح

متيزه  التي  الحرب  حتى    اقبل  أو  القوة  عروض  أو  التدريبات  عن 

أو    ،عىل الرغم من صعوبة تحديد هذا الجو .تكتيكات الضغط السيايس

مهً� دامئًا يبقى  إال أن عنًرصا    ،بالضبط  "حقيقيًا"رشح ما يجعله يبدو  

وأن األشياء يتم   ،هذا اإلحساس بأن هناك سباق مع الزمن .هو اإللحاح

من املحتمل أن    ،وأن الضغط قائم  ،إنجازها وفًقا لجدول زمني متسارع

 . يتم نقله إلينا بطرق متنوعة 

عادة ما يؤثر عىل األنشطة العسكرية والسياسية ويظهر يف عدد من  

وانقطاع   ،الحاالت الشاذة أو املؤرشات عىل أن الخطط قد تم تغي�ها

 . وتغي� الدعاية فجأة  ،توإلغاء التدريبا  ،الرحالت

وتلك التي تكون فيها مجموعتنا عادة هي األشد  -فقط يف حاالت نادرة  

اإللحاح -فقرًا   األدلة عىل هذا  الحصول عىل بعض  عندما   .نفشل يف 

النشاط الوت�ة مريحة ويبدو أنه ال يوجد موعد نهايئ إلك�ل   ،تكون 

�ثل تراكً� طويل    فإننا عادة ما نكون عىل صواب يف الحكم عىل أنه

للقدرات  تدريجيًا  أو  العدائية .  األجل  لألع�ل  االستعداد  من  بدالً 

كان الغياب العام لإللحاح أو االستعداد الرسيع أحد االختالفات     املبكرة
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املثال   ،الرئيسية العسكرية  ،عىل سبيل  التعزيزات  السوفيتية عىل   ب� 

حركة متسارعة للقوات قبل    و  ،طول الحدود الصينية عىل مدى سنوات 

   . غزو تشيكوسلوفاكيا

 

هناك حاالت من الهجوم   .هناك مالحظة واحدة من الحذر   ،ومع ذلك

الكوري الش�يل عىل   -املتعمد واملخطط له منذ فرتة طويلة   الهجوم 

حيث قد يكون هناك   -هو مثال ساطع     1950كوريا الجنوبية يف يونيو  

الرضورة امللحة أو حتى أي عالمة معينة عىل وجود  نقص يف الدليل عىل  

عندما يكون لدى بلد ما وقت غ� محدود أكرث أو   .أزمة عىل اإلطالق

تهدئة  إىل  تهدف  متعمدة  سيايس  للتحض� و�ارس حملة خداع  أقل 

فقد ينجح يف ظل ظروف مواتية يف إخفاء أو قمع أي عالمات    ،الخصم

االستعجال كور . عىل  هجوم  حالة  الش�ليةيف  قدراتنا    ،يا  ساهمت 

مل يتم    ؛املحدودة للغاية يف الجمع بال شك بشكل كب� يف هذه املفاجأة

   .تنبيهنا حتى إىل احت�ل وقوع الهجوم عند وقوعه

 

 بعض اإلرشادات لتقييم الدليل 

باالرتباك األزمات  الوقت    ،تتميز  وقلة  الخام  املعلومات  من  والكث� 

سيكون من   .وبكرثة املطالب عىل املحلل وما إىل ذلك  ، للتعامل معها

الجيد تخصيص الكث� من الوقت للمحلل� املهتم� واملطلع� لتجميع  

ومراجعة    ،وإعادة فحص الحقائق  ،وتقديم حججهم  ،همتومراجعة أدل

إىل حد كب� بالطريقة الشاقة نفسها التي يتم   ،أحكامهم واستنتاجاتهم 

ال يسمح الوقت    ، لسوء الحظ  ،يف التحذير . بها إعداد التقديرات الوطنية
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ويف كث� من األحيان ال يسمح حتى ببعض    ، يف كث� من األحيان بهذا

ة املواد وتبادل  الوسائل األقل استهالكا للوقت لجمع املحلل� مًعا ملناقش 

  .اآلراء حول معنى كل ذلك

قد يستفيد املحللون واملستهلكون عىل حٍد سواء من   ،يف هذه الظروف

األدلة  تقييم  للمساعدة يف  املصممة  نسبيًا  البسيطة  اإلرشادات  بعض 

نبدأ بافرتاض أن الخصم يترصف بعقالنية وأنه يتبع �طًا   .ونية الخصم 

عىل الرغم من أن   .العمل يف تحقيق أهدافه منطقيًا ومتسًقا نسبيًا من 

الدول واألفراد ترصفوا أحيانًا بشكل  (هذا قد ال يكون هو الحال دامئًا  

فمن الجيد البدء بالتحليل املنطقي لسلوك   ،)غ� عقال� وغ� متسق

  ، ونتيجة لذلك  .الدولة قبل افرتاض أن قادتها يترصفون بشكل غ� عقال�

نفرتض أيًضا أن الحرب ليست غاية يف حد ذاتها بالنسبة لهم وأنهم لن 

لتحقيق  ؤ يلج معقولة  فرصة  هناك  أن  طاملا  العدائية  األع�ل  إىل  وا 

  . بأهدافهم بالوسائل غ� الحر 

 

هل القيادة الوطنية ملتزمة بتحقيق الهدف قيد البحث مه�  .1

وطنية أولوية  مسألة  هي  هل  القيادة    ،كان؟  أن  يبدو  يشء 

 مصممة عىل تحقيقه؟ 

الوسائل  عرب    للتغ�أم الوضع قابل    ، هل الهدف قابل للتحقيق .2

 العسكرية عىل األقل إىل حد ما؟

أم يتم بناؤها لدرجة    ،هل القدرة العسكرية موجودة بالفعل .3

أن العمل العسكري أصبح ممكنًا اآلن ومن املحتمل تحقيق 

أو وضوحا  ، النرص؟  أكرث  الحشد   ،بشكل  حجم  يتوافق  هل 
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 العسكري مع املعاي� العقائدية للعمل الهجومي؟ 

 ،بخالف العسكرية  ،هل تم استنفاد جميع الخيارات املعقولة .4

أ  ي نجاح يف تحقيق أو يبدو أنه من غ� املحتمل أن تحقق 

 هل نفدت الخيارات السياسية؟  ،الهدف؟ أو ببساطة

 هل عامل الخطر منخفض أو عىل األقل مقبول؟ .5

 

فإن املنطق يفرض أن   ،"نعم"إذا كانت اإلجابة عىل جميع األسئلة هي 

  ، "ال"إذا كانت اإلجابة عىل أي منهم هي   . فرص العمل العسكري عالية

أن تلجأ األمة إىل    ،أو حتى من غ� املحتمل   ، فسيبدو من غ� املرجح

اآلن العسكري  تتغ�    ،العمل  قد  بالطبع  الظروف  أن  من  الرغم  عىل 

إذا كانت إجابت� أو ثالث إجابة   .بحيث تقرر القيام بذلك يف املستقبل

فمن املنطقي أن فرص العمل العسكري ستنخفض بشكل كب�   ،"ال"بـ  

   . غ� محتملة للغاية إذا كانت أربعة أو جميع اإلجابات سلبية  إىل درجة

 

بعض   الحقيقية  األزمات  بعض  عىل  اإلرشادات  هذه  تطبيق  يعطي 

 :النتائج املث�ة لالهت�م

 جميع عىل اإلجابة  ،لتشيكوسلوفاكيا  السوفيتي للغزو  بالنسبة  -

 األشخاص بعض أن من الرغم عىل "نعم" هي  الخمسة األسئلة

 متاًما تستنفد مل السوفيتية السياسية الخيارات أن يؤكدون قد

 اإلجراءات من سلسلة أن إال ،1968أغسطس 20 بحلول

 ومل ،السيطرة تحت الوضع تحقيق يف فشلت قد السياسية

 الضغوط هذه من املزيد بأن لالعتقاد وجيه سبب هناك يكن
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 . ستنجح 

 فإن ،1967يونيو / حزيران يف اإلرسائييل العريب للنزاع بالنسبة  -

 لجميع نعم أيًضا  هي  إرسائيل نظر وجهة  من اإلجابات 

 بشكل أو وضوًحا  أقل  تكون رمبا أنها من الرغم عىل ، الخمسة

 1968 عام يف السوفيتي االتحاد يف عليه كانت م� قليالً قاطع

 واستنفاد يبدو ما عىل قليالً أعىل كان الخطر عامل أن أي

 ا. يقينً  أقل كان رمبا السياسية الحلول

 1973 أكتوبر حرب سبقت التي السنوات يف مرص حالة تطرح  -

 استعادة يف مرص برغبة يتعلق في�   لالهت�م مث�ة مشكلة

 عىل اإلجابة كانت ،1967  حرب يف  فقدتها التي األرايض

 قاطع بشكل  "نعم" األوقات جميع يف والثا� األول السؤال�

 ومع )واقعية نظر وجهة من(  "نعم" بـ أيًضا الرابع والسؤال

 إرسائيل عىل كب� مرصي هجوم وقوع احت�لية أن يبدو ،ذلك

 من خاصة( عموًما املفرتض من كان ألنه كب� بشكل تنخفض

 بعمل القيام عىل القدرة إىل تفتقر مرص أن )اإلرسائيلي� قبل

 التقييم هذا كان .عالية هناك املخاطر وأن ناجح عسكري

 إىل تفتقر كانت مرص ألن ،كب� حد إىل صحيًحا اإلرسائييل

 فقط الرصاع كارثة من نجت لقد .إرسائيل  هز�ة عىل القدرة

 نتيجة  كب� حد  إىل ، توقف املضاد  اإلرسائييل الهجوم ألن

 من كل فشلت ما .العظمى للقوى الدبلومايس للتدخل

 قّدر السادات أن هو إدراكه يف  املتحدة والواليات إرسائيل

 عسكريًا ينجح  مل  لو حتى املرصي الهجوم أن )صحيح بشكل(
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 فإن ،ذلك عىل عالوة .املنشودة السياسية النتيجة سيحقق

 عبور حتى �كنها ال املرصية القوات  بأن اإلرسائييل الحكم

 جزيئ تقدير سوء هناك كان وبالتايل .بالطبع  خاطئًا كان القناة

 .أيًضا املرصية العسكرية للقدرة للغاية ومهم

 إىل وصل الذي( السوفيتية  الصينية الحدود حول الجدل يف -

 إىل نتوصل أن �كننا ،)1969  عام يف  خطورة األكرث  النقطة

 القيادة أن يبدو - فقط األول السؤال  يف حازمة نعم

 ،الص� مشكلة بشأن   "ما يشء فعل"بـ ملتزمة  السوفيتية

 ،ذلك ومع .مارس يف دامانسيك جزيرة حادثة بعد خاصة

 ،الشائكة املشكلة هذه حول األخرى  األسئلة لجميع بالنسبة

 من كان  . مؤكدة غ� األقل عىل أو  ال  إما اإلجابة  فإن

 السوفييتي العسكري الهجوم يكون أن بشدة فيه املشكوك

 يستطع  مل .الص� مشكلة من يقلل حتى أو "يحل" قد

 لقهر الواقع يف كافية عسكرية قوة بناء السوفيتي االتحاد

 . النووية  األسلحة باستخدام إال ،الحرب يف الصيني الشعب

النووية  توظيف إن  يجعل أن شأنه من ،بدوره  ، األسلحة 

 قد ،وأخ�ًا.  وسياسيًا عسكريًا - للغاية مرتفًعا الخطر عامل

 . الصيني� مع التفاوض يصعب

 

من (   1962املختلفة لألع�ل السوفييتية يف كوبا عامبسبب الطبيعة  

ال   ،)الواضح أن االتحاد السوفييتي مل ينوي أبًدا خوض الحرب عىل كوبا

 �كن تطبيق جميع األسئلة السابقة حرفياً عىل أزمة الصواريخ الكوبية
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للتطبيق  قابلة  ما تكون  اإلجابات ال تسفر عن    ،ومع ذلك  ، بقدر  فإن 

وال إيجابية  متوقًعا  نعم  السوفييتي  اإلجراء  تجعل  أن  شأنها  من  تي 

  ،عىل وجه الخصوص  . منطقيًا أو متسًقا مع السلوك السوفيتي السابق

والعمل   ،مرتفًعا للغاية  ،من وجهة نظرنا ويف الواقع  ،كان عامل الخطر

السوفييتي �كن تفس�ه فقط عىل أنه سوء تقدير فادح ملا كان من 

   .واليات املتحدة املرجح أن يكون رد فعل ال

عىل الرغم من أن هذه األسئلة مفيدة كنقطة انطالق منطقية   ،وهكذا

أدلتنا معنى  ليست    ،لفحص  النية   أسلوباً فهي  لتقييم  ألنه   .مضمونًا 

ستكون هناك أيًضا حاالت لن يكون فيها عمل الخصم منطقيًا بالرضورة  

عىل الرغم من أن اإلجابة عىل    ،حيث قد يلجأ إىل العمل العسكري -

سوء   -ألسباب متنوعة  "  ال"واحد أو حتى أكرث من األسئلة الخمسة هي  

  ، أو اإلحباط  ،أو املبالغة يف تقدير قوته  ،التقدير لقوة الخصم أو رد فعله

  ،أو نوبة غضب   ،أو االنتقام   ، أو الهست�يا الوطنية  ،أو الضغوط الداخلية

قيادة األمة قرارات غ� حكيمة أو حتى    قد تتخذ  -أو مجرد يأس واضح  

كارثية من العمل العسكري التي من الواضح أنها ليست يف مصلحتها  

   .الوطنية 

رمبا تكون معظم الرصاعات هي أع�ل يأس نهائية عندما تفشل وسائل  

اتبع املحرض عىل العمل العسكري   ،يف كث� من الحاالت .الحل األخرى

ومتسق عقال�  عمل  جميع    ،مسار  وفشل  الالزمة  املداوالت  وبعد 

نتائج تحقيق  يف  األخرى  باعتباره    ، الخيارات  العسكري  العمل  قرر 

املنشود الهدف  ستحقق  التي  الوحيدة  الحلول   . نتيجة .الطريقة 

خاصة إذا كان من    ،العسكرية ليست يف جوهرها أع�ال غ� عقالنية
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تنجح أن  لتشيكوسلوفاكيا .املرجح  السوفييتي  الغزو  سبيل   ،كان  عىل 

بارد   ،املثال وعقال�  بدقة  له  ومخطط  بعناية  مدروس  عمل  مسار 

متاًما سياسية     ومنطقي  مخاطر  وجود  من  الرغم  وليست (عىل 

من    ،)عسكرية السوفيتية  النظر  وجهة  من  بكث�  أقل  كانت  أنها  إال 

   .من سيطرة الشيوعي� بالتخلصتشيكوسلوفاكيا  الس�ح ل

يف  "بشكل غ� عقال�"قبل أن نستنتج أن بعض الدول األخرى تترصف 

الحرب ال   ، خوض  أننا  من  والتأكد  بعناية  مواقفنا  فحص  علينا  يجب 

نرفض مثل هذا العمل باعتباره غ� منطقي ألننا إما ال نقدر متاًما مدى  

أو ألننا فقط نعارض الحرب من حيث    هه قوة شعور الدولة األخرى تجا 

الوطنية  للسياسة  كأداة  للطريقة  . املبدأ  املنهجي  التطبيق  أن  أعتقد 

 .املوضحة أعاله سيؤدي يف كث� من األحيان إىل نتائج إيجابية وصحيحة 

األقل التفك� مبوضوعية حول    ،عىل  أنفسنا عىل  إنها طريقة ملساعدة 

وتجنب  ككل  اإلمكان  ،الدليل  بآراء   ،قدر  نظرنا  وجهات  استبدال 

  .الشخص اآلخر

املوضوعية   باملعاي�  تفي  ولكن ستبقى هناك حاالت غ� منطقية وال 

وهذا أمر ال �كن تصديقه بالطبع      1962مثل كوبا عام  ،للعمل العقال�

يجب أن نسمح بالحاالت التي يكون   .هو ما يعقد اإلنذار بشكل كب�

ر مرتفًعا أو حيث ال يحتمل أن يؤدي العمل العسكري فيها عامل الخط

انتحاريًا عندما يكون هناك سبب وجيه   .إىل حل املشكلة وقد يكون 

فإن   ، للشك يف أن قيادة الدولة املعنية قد تترصف بطريقة غ� عقالنية

 :أهم سؤال� ه� نسختان معدلتان قليالً من واحد وثالثة
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الوطنية   .1 القيادة  مهووسة هل  أو  الهدف  بتحقيق  ملتزمة 

باملشكلة لدرجة أنها قد تترصف بشكل غ� منطقي يف محاولة  

 ؟ لتحقيق أهدافها

لهذا    .2 ممكن  حد  أقىص  إىل  العسكرية  القدرة  بناء  يتم  هل 

 عىل الرغم من أن فرصة النجاح مشكوك فيها؟  ،العمل

 

 

 إعادة بناء عملية صنع القرار لدى الخصم

فإن    ،النهايئ لتحليل التحذير هو فهم ما سيفعله الخصمإذا كان الهدف  

الهدف  .املعرفة أو اإلدراك بأنه قرر القيام بيشء ما هو اإلنجاز النهايئ 

 -األسمى لكل خدمة تجسس هو اخرتاق آلية صنع القرار لدى العدو 

أو الوكيل الذي �كنه الوصول    ،امليكروفون املخفي يف غرفة االجت�عات

أو    ،الحصول عىل هذا النوع من الوصول هو التأكد .ملؤمترإىل دقائق ا

وسيجعل كمية هائلة من املعلومات غ�    ،من نوايا العدو  ،شبه مؤكد

أو    قيمة   من مصادر أقل   ،مه� كانت ذات قيمة يف حد ذاتها  ، رضورية

   .ثانوية

إىل أعىل  الوصول  لدينا مثل هذا  أن يكون  املرجح  نظرًا ألنه من غ� 

فسيكون أحد   ،أو إذا كان من املمكن الحصول عليها -منا  مجالس خصو 

يجب أن نحاول القيام بأفضل   -األصول معرضة للخطر وقابلة للتلف  

نسعى للحصول عىل املصادر واملعلومات التي من شأنها  ممكن.يشء  

أن تسمح لنا عىل أفضل وجه باستنتاج ما قد يكون قد تقرر أو استنتاج  

يف حالة    ،يف امل�رسة العملية  . وخطط الخصم  ما قد تكون عليه أهداف
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سيعني هذا أنه يجب علينا فحص جميع    ،األزمات أو املوقف التحذيري 

الفردية   املعطياتاألدلة املتاحة تقريبًا يف محاولة إلدراك ما قد تخربنا به  

   .والج�عية حول قرارات الخصم

للغاية   تحليلية معقدة  أن هذه مشكلة  الواضح  للغايةمن   .وصعبة 

والتي    ،وهو أيًضا أحد الجوانب األكرث إثارة للجدل يف مشكلة التحذير

عالوة عىل  . من املحتمل أن يكون هناك أوسع اختالف يف الرأي حولها

يبدو أنه تم وضع عدد قليل جًدا من اإلرشادات ملساعدة املحلل    ،ذلك

يف   املنطقية  العمليات  بعض  اتباع  عىل  السياسة  صانع  بناء  أو  إعادة 

ويف ظل غياب    ،يف ضغوط حالة األزمة .عملية صنع القرار لدى الخصم

أو   الخربة  من  مجموعة  تكون    "القواعد"أي  قد  والتي  عليها  املتفق 

 .كان هناك اتجاه يف مجتمع االستخبارات لتجاهل هذه املشكلة  ، مفيدة

التحليلية   العملية  يف  قصوى  أولوية  ذا  يكون  أن  يجب  محاولة   -ما 

الخصم    ستنتاجا قرره  اإلبالغ   -ما  مجرد  لصالح  تجاهله  يتم  ما  غالبًا 

يف   من الواضح أنه أسهل بكث� وأقل إثارة للجدل  ،الواقعي ع� يجري

ال تتم محاولة إعادة بناء قرارات بلد آخر وتخطيطه    ،كث� من األحيان

  وبالتايل يصبح جزًءا آخر من التحليل التاريخي أو   ،إال بعد حل األزمة

سيحدث   ،االستعادي ما  توقع  يف  يساعدنا  رمبا  شيئًا  إنتاج  . وليس  تم 

والتي كشفت عن وجود موهبة    ،بعض عمليات ترشيح الجثة الرائعة

استنتاجية بوسائل  القرار  صنع  عملية  لتحليل  هذه   .كب�ة  تقوم 

املعلومات  من  أجزاء  عن  بالتنقيب  أيًضا  دائم  شبه  بشكل  الدراسات 

لكنها دامئًا ما يتم إنتاجها   .أخذها يف االعتبار يف ذلك الوقتالتي مل يتم  

وبالتايل فهي   ،بعد فوات األوان للمساعدة يف التحليل يف األزمة الحالية 
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تقوم هذه الدراسات بشكل شبه دائم أيًضا    . مفيدة لصناع القرار لدينا

االعتبار يف  يتم أخذها يف  التي مل  املعلومات    بالتنقيب عن أجزاء من 

لكنها دامئًا ما يتم إنتاجها بعد فوات األوان للمساعدة يف  .ذلك الوقت 

من الواضح أنه سيكون من املفيد جًدا وجود    ، التحليل يف األزمة الحالية

 نوع من املنهجية التي  

العامل   التعامل عىل أساس حايل مع هذا  من شأنها أن تساعدنا عىل 

 .سً� يف التحذيرولكنه شديد األهمية وأحيانًا حا ،املراوغ

  ، قد يكون من الجرأة أن نقرتح أن باقي هذا القسم سيوفر اإلجابات 

البسيطة واملضمونة  والغرض منه هو مساعدة  .أو نوًعا من املنهجية 

املحلل عىل طرح األسئلة الصحيحة واإلشارة إىل بعض الجوانب األكرث  

 . عنها وضوًحا لهذه املشكلة والتي غالبًا ما تم التغايض 

 
 اإلجراءات من القرارات وليس القرارات، من اإلجراءات تتدفق

.  القارئ  لذكاء   إهانة  يكون  ويكاد  بديهي،  أمر  هذا  أن  يبدو  السطح،  عىل

  يف   يُفهم  ال  ما  غالبًا  األسايس  املبدأ  هذا  أن  التجربة  تظهر  ذلك،  ومع

 ملف   إلسقاط  اتجاه  هناك  كان  األخرى،   تلو  حالة  يف.  مواقف   األزمات

  خلق   تم.  بالفعل  اتخذت  قد  تكون  أن  يجب   التي   املستقبلية  القرارات

  وهو   بعد،  يشء  أي  يقرر  ومل   للغاية،  مرتبك  الخصم  أنب  ترك  االنطباع 

  �كن   للجيش  كب�  انتشار  حتى   وهكذا، .  وراءها   خطة  بدون  بأشياء  يقوم

  نرش   إن: "مثل   االستخدام  شائعة  عبارات  يف  شطبه  أو  هشأن  من  التقليل

  قرر   إذا  الهجوم،  عىل  العدو   قدرة  من  كب�  بشكل  يزيد  الوحدات  هذه

 ".  بذلك القيام
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.  متاًما  مضللة  تكون  أن  �كن  بل  مربر،  بال   فقط  ليست  األخ�ة  العبارة

  ال  الخصم  أن  االعتبار،  يف  خطط  أي  دون  نقلها  يتم  القوات  أن  تقرتح

  التوافق   تم   الكربى  اإلجراءات  تلك   ،ابه   سيفعله  الذي   ما  اآلن  حتى  يعرف

  وقت   يف  القرارات  الخصم  وسيتخذ  ،األسباب  من  سبب  أي  دون  عليها

 رمبا   فهو  بوعي،   ذلك  يدرك  العبارات  هذه   كاتب  كان  سواء.  الحق

  إىل   الوصول  أو  املشكلة   يف  التفك�   لتجنب  األسلوب  هذا  يستخدم

"  حق  عىل  يكون أن"  عىل  العبارة  هذه  ستساعده.  بنفسه  عليها  اإلجابة

  صانع   سيساعد  ذلك  كان  سواء.  الحق  وقت  يف  يحدث  ع�  النظر  بغض

 تأث�  ألن  مهم،  آخر   أمر   هو"  حق  عىل  يكون  أن"  عىل  بنا  الخاص القرار

  الوقت   من  متسع  لديه  يزال  ال  أنه  ط�نته  يكون  رمبا  املهدئة  اللغة  هذه

  يتخذ  عندما  أنه  يستنتج   حتى   رمبا   هو.  بعد  للقلق  يدعو  ما   يوجد  وال

 . ويخربه سيعرفه املخابرات جهاز فإن  قراره، الخصم
 
 

 بعض املبادئ التوجيهية األولية لتحليل القرار

املستوى  عن  املنبثقة  العادية  غ�  أو  الروتينية  غ�  اإلجراءات  جميع 

هذا صحيح   .نها ال تحدث فقطإ   .الوطني ناتجة عن نوع من القرارات

العمليات   من  كل  والسياسيةيف  غ�  . العسكرية  يشء  يحدث  عندما 

القيام بعمل    ،عادي الذي يزيد من قدرة الخصم عىل  ال سي� اليشء 

يجب عىل املحلل   ،عسكري أو يحتمل أن يكون مشؤوًما بطريقة أخرى 

خطط الخصم؟ ما الذي دفعه  عكس من  ماذا ي   :أن يطرح أسئلة مثل

والذي من شأنه أن يفرس  لفعل هذا؟ ما هو نوع القرار الذي تم اتخاذه  

هذا اإلجراء؟ وعليه أن يتجنب اإليحاء بأن الخصم ال يعرف سبب قيامه  

   .بذلك أو أننا ننتظره التخاذ قراره
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 عزل أو تقدير أوقات القرار 

وأحيانًا حتى الصغ�ة   ، من املرجح أن تؤدي القرارات الوطنية الكربى

مختلفة   ،منها مجاالت  يف  إجراءات  اتخاذ  نفس    ،إىل  من  تنبع  وكلها 

وهي مصممة   ،وبالتايل فهي مرتبطة ببعضها البعض   ، املصدر أو السبب

عندما يتعلق القرار باألع�ل   .لتحقيق نفس الغايات أو لتكون متكاملة

فستتبعه دامئًا سلسلة    ،العدائية أو االستعدادات ألع�ل عدائية محتملة 

اءات العسكرية والسياسية التي تختلف بشكل ملحوظ عن من اإلجر 

الحاالت  .القاعدة بعض  من    ،يف  ضئيل  قدر  سوى  األمر  يتطلب  لن 

الرتاجع أو التحليل بأثر رجعي إلدراك أن اإلجراءات رمبا تكون قد بدأت  

يف اجت�ع تم اإلعالن عنه مؤخرًا للقيادة الوطنية أو القادة العسكري�  

يكون هذا صحيًحا بشكل خاص إذا كان هناك تطور  س .أو أي يشء آخر

والتطورات التي تلت ذلك   ،مفاجئ وغ� متوقع يؤدي إىل حدوث أزمة

ال ينبغي أن يواجه أي شخص مشكلة  . تتبع بوضوح من هذا الحدث

اتخاذها   كب�ة يف هذه الظروف يف إدراك أن قرارات من نوع ما يتم 

  ، الة طوارئ مفاجئة وواضحةيف حالة عدم وجود ح .ومتى يتم اتخاذها 

املجتمعات   الرئيسية يف  القرارات  يتم إخفاء طبيعة وتوقيت  ما  غالبًا 

قد يستغرق األمر   ،وبالتايل . وأحيانًا يف املجتمعات الحرة أيًضا  ،املغلقة

بعض الوقت قبل أن تكون هناك مؤرشات عىل اتخاذ أي قرارات جديدة  

 . ما قد تكون عليه أو ،ناهيك عن وقت اتخاذها  ،عىل اإلطالق

مجزأة  ق بيانات  من  العمل  إىل  األحيان  من  كث�  يف  املحلل  يضطر  د 

للغاية يف جهوده إلعادة بناء ما كان يحدث حتى اآلن ومحاولة تحديد  

   .متى قرر الخصم بدء اإلجراء
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سبب القلق هو أن تلخيص األحداث أو التطورات يف التسلسل الزمني 

فيه الحاالت الشاذة األوىل لن يساعد فقط يف  من التاريخ الذي تظهر  

قد يبدأ ظهور األحداث   .تحديد وقت القرار ولكن أيًضا طبيعة القرار

ذات معزولة غ�  اقد تتوقف عن كونها شو   ؛كجزء من الخطة يف الظهور 

فقط عندما يتم تجميعها   .مفرسة عندما �كن تتبعها إىل تاريخ مشرتك

حد لوحظ  الذي  التاريخ  مرة  بحلول  ألول  اإلبالغ  (وثها  تاريخ  وليس 

عالقاته� )عنها إدراك  املحلل يف  أن بعض   سيبدأ  املحتملة ويشك يف 

 .أو العديد منه�  القرارات السابقة الشائعة قد تكمن وراء كل منه�

أخرى من    ،مرة  ألجزاء  الزمني  بالتسلسل  االحتفاظ  قيمة  تتضح 

من املحتمل أن يتم   ،من خالل القيام بذلك فقط ة.العرضي   االستخبارات

أو �كن    ،االشتباه يف األوقات املحتملة للقرارات الرسية عىل اإلطالق 

  .للمحلل البدء يف مالءمة األجزاء مًعا

 

  اتخاذهايتم  الحكم عىل أن القرارات الحاسمة

أحد أهم األشياء التي يجب معرفتها حول ما هو عليه الخصم هو ما  

حتى إذا مل يكن    ،أي .إذا كان يتخذ قرارات جديدة رئيسية عىل اإلطالق 

فقد نحصل عىل فهم كب�    ،لدينا دليل حتى اآلن عىل طبيعة القرارات

البص�ة حول ما يهمه وما إذا ك ان لنوايا الخصم إذا كان لدينا بعض 

غالبًا ما ال   .هناك موضوع مع� ذا أولوية بالنسبة له يف الوقت الراهن

عىل الرغم من أنه   ،يكون من الصعب التحقق من ذلك ك� قد يبدو

أو    ،من الواضح أنه سيعتمد إما عىل ما يختاره الخصم لنرش مخاوفه

السياسية   التطورات  حول  املعلومات  بعض  جمع  عىل  قدرتنا  عىل 
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    .ف القيادةوأنشطة ومواق

الكث�ون يعتقده  قد  ما  عكس  مبشاكل    ،عىل  القيادة  انشغال  فإن 

كان   ،الختيار مثال واضح . وقرارات معينة قد ال يكون رساً عىل اإلطالق

عام   الواضح بجالء يف صيف  كانت     1968من  السوفيتية  القيادة  أن 

وأن لها أهمية    ،مهووسة مبشكلة ما يجب فعله حيال تشيكوسلوفاكيا 

كان من الواضح أن القيادة السوفيتية كانت تتخذ   .عليا بالنسبة لهم 

حتى لو مل يتمكن املحللون    ،قرارات من نوع ما بشأن تشيكوسلوفاكيا 

فإن تصور األزمة مستمد    ،وبالتايل .من االتفاق عىل ماهية تلك القرارات

تشيكوسلوفاكيا  بأن  معرفتنا  من  النظ  ،جزئيًا  وجهة  السوفيتيةمن    ، ر 

   .ما يدور حوله الصيف بأكمله هي كانت 

 

  الطوارئ والقرارات الوسيطة والنهائية

املفرط   التبسيط  الوقوع يف فخ  الحذر من  املحلل�  يجب عىل جميع 

القرار صنع  شيوًعا  ،لعملية  األخطاء  أكرث  أحد  يعد  ما  .  والذي  عادة 

من   سلسلة  الحاسمة  الوطنية  القرارات  قد    ،الخطواتتتضمن  والتي 

وقرارات   ،ترتاوح ب� قرارات أولية التخاذ تداب� معينة عىل أساس طارئ 

يف حالة الرضورة   "زيادة ما قبل"الحقة التخاذ مزيد من االستعدادات و  

العسكري من  ،للعمل  يقرب  ما  والنهائية   -حتى  النهائية  القرارات 

�كن الرشوع يف اإلجراءات فقط    ،بدالً من ذلك  ،أو .للرشوع يف العمل 

باستخدام   التهديد  طريق  عن  للثني  محاولة  يف  أو  الضغط  ألغراض 

  .لإلستمرارمع عدم وجود نية  ،القوة

نهايئ   أو شبه  نهايئ  قرار  اتخاذ  ما  أنه يجوز لدولة  إىل  اإلشارة  وتجدر 
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تحقيقه بشدة  تنوي  هدف  من   ،بشأن  سلسلة  أيًضا  ستتخذ  ولكنها 

بشأن هذا    القرارات  لتحقيق  تجربتها  �كن  التي  املختلفة  الوسائل 

ستشمل هذه تكتيكات الضغط السيايس   ،يف كث� من األحيان .الهدف

التي يجب    ،والعسكري الوسيلة  الشاملة هي  القوة  أن  يُفرتض  حيث 

األخرى اإلجراءات  جميع  فشل  حالة  يف  فقط  هذه   . استخدامها  يف 

بسبب تجربة سلسلة  (يف الحسم  قد يبدو قادة الدولة مرتددين    ،الحالة 

يف ح� أنها يف الواقع تضع الهدف بوضوح يف االعتبار   )من اإلجراءات

إليه  الوصول  دامئًا  األخ�ة  .وتنوي  السنوات  عن   ،يف  الكث�  سمعنا 

عبارة شائعة لوصف    "اإلبقاء عىل خياراته مفتوحة"وأصبح    ،الخيارات 

أو   األولية  الخطوات  تتخذها  مختلف  قد  التي  الطارئة  االستعدادات 

 .ويفرتض أنها مل تقرر بعد مسار العمل سوف يعتمد يف النهاية   ،الدولة

وكل� زادت خيارات    ،"تأجيل القرار"تش� العبارة بقوة إىل    ،يف الواقع

وكل� طالت مدة تأجيل القرارات   ،كان من املفرتض أنها أفضل  ،الدولة

والتي   ،فراط يف االعت�د عىل هذه الفكرةمن الجيد تجنب اإل  .الحاسمة

�كن أن تقود املحلل إىل التفك� من النوع املبتذل حيث يتم شطب 

عىل أنها   ،مه� كانت مشؤومة  ،جميع االستعدادات للعمل العسكري

األسئلة    :غ� حاسمة وتدل عىل عدم اتخاذ قرارات من جانب الخصم 

ل هذا السلوك يعكس تضاؤل  ه  ما هي الخيارات املتبقية؟:  املهمة هي

ال   كث�ين  تتضاءل؟  السياسية  الحلول  وأن  العدو  نظر  يف  الخيارات 

يريدون ال  أو  إىل  يستطيعون،  وسيلجؤون  التحليل،  بهذا  القيام   ،

املحاججة بأنه من املستحيل الحكم عىل نوايا العدو أو قراراته مبا أنه  

 اكتفى بـ "ترك خياراته مفتوحة".
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القارئ يف الرجوع إىل األسئلة الخمسة املقرتحة أعاله كمبادئ  قد يرغب  

البلد عمل  مسار  لتفس�  أساسية  هي  .توجيهية  األسئلة  أيضا    هذه 

القرار صنع  عملية  يف  الحاسمة  السؤال  .العوامل  عىل  الحكم  تم  إذا 

املقدمة  ،األول إيجابية  ،أو  أنها  ملتزمة  -عىل  الوطنية  القيادة  أن  أي 

أو سلسلة    ،فهذا هو العامل الفعال وراء القرار -املعنيبتحقيق الهدف  

أو يحول دون تحقيق   .القرارات إذا كان هناك عامل آخر �نع  فقط 

الهدف بشكل فعال األمة عن مسار   ،هذا  يتم ردع  أن  املفرتض  فمن 

  .العمل الذي يحقق هدفها 

 

 )والتي نصفها بالخيارات(قد تكون بعض الوسائل التي قد تستخدمها  

يف حالة فشل الخيارات    ، الواقع خطوات طارئة أو تحض�ية يف البداية يف

أو  املرغوبة  للتطبيق   يف حال  األخرى  قابليتها  تثبت  ولكنها وسيلة    ،مل 

مزيد من  "ليس فقط الخطوات املتخذة للحصول عىل    ،لتحقيق غاية 

قد يكون عدد   ،يف الواقع .وبالتايل تأجيل اتخاذ أي قرارات  "الخيارات

القادة  التي يضعها  لتأم� أهدافهم شيئًا من    ،أو يجربونها  ،الخيارات 

 . املقياس التقريبي ملدى جديتهم يف الحصول عليها 

 

فإن مجرد حقيقة   ،1968� تم تطبيقه عىل تشيكوسلوفاكيا يف عام  ك 

حاول السوفيتي  االتحاد  عىل   عرب  أن  للسيطرة  الوسائل  من  العديد 

أ  نيته وأثارت الوضع قبل  ذاته مؤًرشا عىل جدية  يغزو كان يف حد  ن 

  .احت�ل م�رسة الخيار العسكري يف نهاية املطاف إذا فشل آخر
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   تفاعل القرارات السياسية والعسكرية

القرار  ملسألة صنع  آخر  تبسيطي  متكرر    ،نهج  بشكل  يحدث  والذي 

مفاجئ بشكل  والعسكرية    ،أيًضا  السياسية  القرارات  أن  افرتاض  هو 

أو  بطريقة  البعض  ببعضها  ترتبط  وال  مختلفة  مجموعات  تتخذها 

ومن    ،هل يتخذ القادة السياسيون قرارات سياسية  ،من ناحية  .بأخرى

أخرى عسكرية  ،ناحية  تدريبات  بإجراء  العسكريون  القادة   ،يقوم 

من تلقاء أنفسهم   ،وما إىل ذلك  ،وينرشون القوات  ،ويقومون بالتعبئة

عىل األقل يف   ،تقريبًا دون عالقة بالوضع السيايس؟ هذا خاطئ للغاية

عىل  فعالة  وسيطرة  قيادة  الوطنية  القيادة  فيها  متارس  التي  البلدان 

العسكرية القيادة    ،القوات  تحتكر  حيث  خاص  بشكل  خطأ  وهو 

  .ة صنع القرار وال يقوم الجيش فعليًا بأي يشء مبفردهالسياسية عملي

العسكرية والسياسية مرتابطة وجزء من نفس    ،وبالتايل  القرارات  فإن 

الوقت    ، العملية يف  اإلمكان  وبقدر  العسكرية  الخطوات  اتخاذ  ويتم 

ال يجب اعتبارها منعزلة أو  .املناسب لتحقيق أهداف سياسية محددة

يف عزلة ال يعني فقط سوء    اإن النظر إليه .� مرتبطة بالهدف السيايسغ

ولكن األهم من ذلك هو الفشل يف إدراك    ،فهم سبب األع�ل العسكرية

الهدف االسرتاتيجي والعالقة املتبادلة ب� الوسائل املختلفة التي �كن 

  .استخدامها للحصول عليه 
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 السادسالفصل  
 

 والتوقيت املفاجأة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

أحد أكرث املفاهيم الخاطئة انتشاًرا حول التحذير هو االعتقاد بأنه مع 

الهجوم أن عمل   ،اقرتاب ساعة  أكرث وأفضل عىل  دليل  سيكون هناك 

تتبع الفكرة بشكل طبيعي أن  ،من هذا املنطلق .العدو محتمل وشيك 

  ، التحذير عىل املدى القص�كون أكرث قدرة عىل توف�  تس  االستخبارات

 اأحكامه ،يف الساعات القليلة أو يف معظم األيام قبل الهجوم ،صدرتوس

مبا أنه من املفرتض  -عالوة عىل ذلك   .التحذيرية األكرث دقة وإيجابية 

أن يكون هناك أدلة مرتاكمة عىل أن الخصم متورط يف تحض�اته يف  

يرى أن االستخبارات ستكون    فإن هذا املفهوم -اللحظة األخ�ة للهجوم  

عىل األرجح قادرة عىل تقدير الوقت التقريبي إن مل يكن بالضبط وقت 

  ، إذا استطعنا أن نحكم عىل اإلطالق أن الهجوم محتمل  ،لذلك  .الهجوم

   .فيمكننا أيًضا معرفة موعده

 

الحاالت  كث� من  العكس سيكون صحيًحا   ،يف  أن  التجربة  وأنه    ،تُظهر 

قادم الهجوم  أن  عىل  أقل  مؤرشات  هناك  هدوء   ،ستكون  وحتى  بل 

حتى بالنسبة    ، قد يكون هذا خادًعا متاًما .واضح يف استعدادات العدو

هذه   مثل  يف  يقظتهم  يهدئوا  أال  التجربة  من  يعرفون  الذين  ألولئك 

الذين ال يفهمون هذا   .الظروف أن يفاجأولئك  وا ؤ املبدأ من املرجح 

من املحتمل أن يشعروا   .عمل العدو -أو حتى حدوث  -متاًما بتوقيت 

ألن   الجمعبالحزن  عمليات  إىل  أ قد    أسلوب  �يلون  وسوف  فشلهم 

عالج   بأن  الجمع  "الفشل"االعتقاد  عملية  ترسيع  هو  االستخباري 

 . واإلبالغ

 



234 

 

 واملفاجأة العوامل الرئيسية يف التوقيت 

تقريبًا البلدان  جميع  غ�    ، أظهرت  أو  املواتية  غ�  الظروف  باستثناء 

الحرب   ،العادية يف  تكتيكية  مفاجأة  تحقيق  عىل  قادرة  التاريخ   .أنها 

حافل بالحاالت التي كان الخصم فيها عىل ح� غرة من توقيت الهجوم  

مكانه  أو  قوته  اع  ،أو  أو  متوقًعا  نفسه  الهجوم  كان  عندما  ترب  حتى 

مقارنة   .احت�ًال  املرتاخي  بأمنها  تشتهر  التي  الد�قراطيات  حتى 

باملجتمعات املغلقة قد حققت يف كث� من األحيان نجاًحا مذهالً يف  

التفاصيل   توقيت(إخفاء  ذلك  يف  باملثال   .عملياتها )مبا  ولالستشهاد 

التاريخ حققت مفاجأة    ،األكرث وضوحا فإن أعظم عملية عسكرية يف 

ة عىل الرغم من أنها كانت متوقعة متاًما من قبل خصم يحتمل  تكتيكي 

أن يكون لديه ساعات من التحذير التكتييك من أن قوة الغزو الهائلة  

   .نورماندي الوهو غزو  ،لعب الخداع دوًرا رئيسيًا يف هذا .كانت تقرتب

ولكن ليس فقط الخداع هو أن املفاجأة التكتيكية يتم تحقيقها يف كث� 

للهجوممن   األخ�ة  اللحظة  يف  االستعدادات  إخفاء  و�كن   .األحيان 

األكرث   الهجوم  مؤرشات  أن  هو  شيوًعا  واألكرث  أهمية  األكرث  السبب 

للقوات   الكب�ة  االنتشار  عمليات  هي  لنا  بالنسبة  ووضوًحا  وضوًحا 

واالستعدادات اللوجستية واسعة النطاق التي غالبًا ما تبدأ قبل أسابيع  

سيكون    ،مبجرد اكت�ل هذه العمليات .هر من الهجوم نفسهأو حتى أش

الوقت   بآخر يف  الهجوم بشكل أو  القدرة عىل  الخصم قد حصل عىل 

واالستعدادات اإلضافية التي يجب إنجازها قبل الهجوم   ،الذي يختاره 

مبارشة أقل احت�لية أن تكون واضحة بالنسبة لنا أو قد تكون غامضة  

طبيعتها ا .يف  األح�ل مؤمترات  وإصدار  التفتيش  وعمليات  ملوظف� 
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 . األساسية من الذخ�ة واإلمدادات األخرى

لإلنطالق  حتى عمليات النرش النهائية لوحدات القوات الربية الرئيسية  

التي   من الهجوم قد يتم إخفاؤها بنجاح من خالل اإلجراءات  مواقع 

التكتيكية املفاجأة  لض�ن  الدول  معظم  ذل  ،تتخذها  يف  أمن مبا  ك 

الليلية والتحركات  الصارم  عمليات    ،وبالتايل .االتصاالت  عكس  عىل 

 ، النرش الرئيسية للقوات واملعدات التي ال �كن إخفاؤها بالكامل تقريبًا

وغالبًا ما    ،فإن االستعدادات قص�ة املدى لها فرصة جيدة يف اإلخفاء 

حد أد�   غالبًا ما يكون هناك  ،اوحتى يف حالة اكتشافه .يتم إخفاءها

ناهيك    ،من الوقت لتنبيه القوات أو إعادة نرشها للهجوم الوشيك اآلن

عادة ما يكون مثل   .عن إصدار أحكام تحذيرية عىل املستوى الوطني 

عرش دقائق   .هذا التحذير التكتييك مشكلة تشغيلية للقائد يف امليدان 

للقيادة  أو حتى ثالث ساعات من التحذير ال تعطي الكث� من الوقت  

   .السياسية لتتخذ قرارات جديدة وتنفذها 

وجه آخر ملشكلة تقدير توقيت الهجوم هو صعوبة تحديد موعد انتهاء 

بالفعل العدو  قواته    ،استعدادات  أن  عىل  نفسه  هو  سيحكم  ومتى 

من الصعب بشكل خاص  ،ك� الحظنا يف مكان آخر .العسكرية جاهزة

ال    ،يف الواقع .ادات اللوجستيةإصدار هذا الحكم في� يتعلق باالستعد

أستطيع أن أتذكر أي حالة يف تجربتي �كن من خاللها تحديد ما إذا  

خاصة وأن حركات    ،كانت االستعدادات اللوجستية للهجوم قد اكتملت

غالبًا   .اإلمداد الثقيل تستمر عادة دون انقطاع حتى بعد إطالق الهجوم

لالعتقاد املخابرات  لدى  ميل  هناك  كان  االستعدادات   ما  جميع  بأن 

الواقع يف  الحال  عليه  م� هو  أبكر  اكتملت يف وقت  قد   ، العسكرية 
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الرئيسية  القوات  نرش  عمليات  أن  حقيقة  إىل  عادًة  التناقض  يُعزى 

حتى عندما توصلت   ، وبالتايل .واألكرث وضوًحا قد اكتملت عىل ما يبدو 

فقد كان   ،العدو  املعلومات االستخباراتية إىل الحكم الصحيح عىل نوايا

   . ذلك يف بعض األحيان مبكرًا جًدا يف تقييمها للتوقيت املحتمل للهجوم

ذلك إىل  العدو   ،باإلضافة  قيادة  تقوم  ال  مختلفة  ،قد  بتنفيذ    ،ألسباب 

أو قد تغ� تاريخ الهجوم   ،هجوم مبجرد أن تكون القوات جاهزة متاًما 

الب  .حتى بعد تحديده  املتعلقة قام أحد الطالب بتجميع بعض  يانات 

وتأث�ات ذلك عىل أحكام   ،وعد هجوممببالوت�ة التي مل يتم الوفاء بها  

تم   ،D-Daysحالة تم تحليلها حيث تم تطبيق     162من ب� .الخصم

يف املائة     5وذهب حوايل    ،)يف املائة 44حوايل  (تأخ� النصف تقريبًا  

  51حوايل  (ومل يتبق سوى أكرث من النصف بقليل    ،قبل املوعد املحدد

املائة املحدد )يف  املوعد  للتأخ� هي   .يف  األكرث شيوًعا  األسباب  كانت 

واإلدارية املناخية  مزامنة   ،املشكالت  أو  إك�ل  يف  تكون  أن  ويفرتض 

االستعدادات بشكل  .جميع  الهج�ت  بعض  تأجيل  من  بد  ال  كان 

أجلو هجوم فردان تسع مرات بسبب    األملان  ،عىل سبيل املثال  . متكرر

 سوء األحوال الجوية. 

التشغييل التخطيط  جوانب  جميع  ب�  هو    ،من  التوقيت  يكون  رمبا 

مرونة واألكرث  لها   .األسهل  يسمح  وضع  يف  القوات  تصبح  أن  مبجرد 

  ، عادة ما يلزم إصدار أوامر بالهجوم قبل بضع ساعات فقط  ،بالذهاب

تم تأجيل   .ل العمليات الكربى صعوبات كب�ة للقائدونادًرا ما �ثل تأجي

ملجرد وجود سبب لالعتقاد بأن الخصم قد    ،أو التقدم فيها   ،الهج�ت

املحدد باملوعد  الواضح .علم  سِ   ،من  ب�  زرع    ميَ من  هي  الخداع 
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أجهزة استخبارات    يف قنواتمعلومات كاذبة تتعلق بتاريخ العمليات  

   .العدو

إىل   التكتيكية واملفاجأةباإلضافة  العام والعوامل  تتأخر   ،االستعداد  قد 

العمليات ألسباب عقائدية أو لحث قوات العدو عىل توسيع خطوط 

ويُبادوا  مواصالتها فيها  يحارصوا  أن  التي �كن  الفخاخ  يف  الس�   .أو 

املصمم لجذب قوات العدو إىل مواقع متقدمة    ،الهجوم املضاد املتأخر

   .هو تكتيك تم استخدامه بتأث� مدمر ،نهاال �كن الدفاع ع

قد تؤثر العوامل السياسية أيًضا بشكل كب� أو حتى حاسم يف توقيت  

بشكل خاص   .العمليات غالبًا(سيكون هذا صحيًحا  الحال   )ك� هو 

عندما تنوي الدولة املعنية اللجوء إىل العمليات العسكرية فقط كمالذ 

هذا اإلجراء إىل تحريض الخصم عىل   أخ� وتأمل أن يؤدي التهديد مبثل

أن قرار القيادة الوطنية    ،يف مثل هذه الحاالت  ،من الواضح .االستسالم

  ، بأن الخيارات السياسية قد نفدت وأن القوة وحدها هي التي ستنجح 

  ، يف هذه الحالة .سيكون هو العامل الحاسم عند بدء العملية العسكرية

العمليات ألسابيع بع العسكريةقد يتم تأجيل  انتهاء االستعدادات   ،د 

معرفة  عىل  تقريبًا  حرصي  بشكل  الهجوم  توقيت  تقييم  يعتمد  وقد 

   .الوضع السيايس وإدراك عملية صنع القرار لدى العدو

ال يزال هناك متغ� سيايس آخر قد يؤثر عىل توقيت الهجوم وهو عندما 

األوىل وبالتايل  تحاول دولة ما حث األخرى عىل توجيه الرضبة الكربى  

املعتدي أنها  الحالة .تظهر عىل  من   ،يف هذه  استخدام سلسلة  �كن 

املضايقات وانتهاكات الحدود والتكتيكات الرسية املختلفة مع تصاعد 

من   .الرصاع تدريجيًا حتى تقرر إحدى القوى األخرى شن هجوم علني
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اية الواضح أن النقطة التي قد يحدث فيها هذا سيكون من الصعب للغ

   .التنبؤ بها 

الفجر   ،ك� هو معروف الهج�ت تبدأ قرب  العديد من    :لسبب�  ،فإن 

وساعات النهار مرغوبة    ،النرش النهايئ للوحدات املهاجمة   ، عباءة الليل

العملية يف   .ملتابعة  للهج�ت  ملحوظة  محاباة  املعتدين  بعض  أظهر 

الليل خاص .جوف  بشكل  صحيًحا  هذا  الفيتنامية  القوات    لدى  كان 

االخرتاق    ،الش�لية عمليات  يف  للغاية  بارعة  نفسها  أظهرت  التي 

الليلية أو  .واالعتداءات  هج�ت  السوفيايت  االتحاد  شن  ما  وكث�ا 

الفجر من  ساعات  قبل  أخرى  التمرد    :عمليات  سحق  عملية  بدأت 

والساعة   الليل  منتصف  ب�  حدود   ، تقريبا  03:30املجري  إغالق  تم 

الليل   ؛3:00وايل  قطاع برل� ح بدأ غزو تشيكوسلوفاكيا قبل منتصف 

   .بقليل

 

 تقييم التوقيت أمثلة عىل 

الكتابة   يف  الهجوم  بتوقيت  املرتبطة  للمشاكل  كب�ة  تغطية  هناك 

ومل يتم    ،حًقا   لهذه املسألة   الحاالت التالية متثيلية .التاريخية العسكرية

   .اختيارها كأمثلة غ� عادية

 

 1940 مايو ،الهجوم األملا� عىل هولندا وبلجيكا وفرنسا

كانت الحرب العاملية الثانية جارية ملدة مثانية أشهر قبل أن يبدأ هتلر  

مايو   يف  الغربية  أوروبا  ضد  هجومه  التأخ�   ،1940أخ�ًا  أدى  وقد 

ضحايا   ."الحرب الزائفة"الطويل يف فتح الجبهة الغربية إىل ظهور عبارة  



239 

 

كانت   جميًعا  الثالثة  األخ�  ومتكررة لديهم  الهجوم  كث�ة    ، تحذيرات 

وبالفعل كان تكرار اإلنذارات هو الذي أدى إىل حد كب� إىل اإلحجام  

النهائية عند تلقيها التحذيرات  نادًرا ما تم توضيح ظاهرة   .عن قبول 

البكاء" أوضح    "الذئب  عىل  -بشكل  الهجوم  أّجل  قد  هتلر  إن  يُقال 

   .غالبًا يف اللحظة األخ�ة ،مرة  29الغرب

نظرًا إلمكانية وصول الهولندي� إىل أحد أفضل مصادر االستخبارات يف  

فقد تم إبالغهم بشكل صحيح عن كل واحدة من هذه   ،العرص الحديث

ملهاجمتهم تقريبًا  هتلر  ،الخطط  الذي حدده  األول  التاريخ   12  ،من 

كان مصدرهم العقيد هانز   . 1940مايو  10  ،، إىل األخ� 1939نوفمرب  

الذي كان يطلع بانتظام    ،نائب رئيس املخابرات األملانية املضادة  ،أوسرت

عىل    امللحق العسكري الهولندي يف برل� عىل خطط هتلر وتأجيالتها

الرغم من أن أوسرت قدم يف النهاية تحذيرًا ملدة أسبوع واحد من تاريخ 

األدلة األخرى عىل أن الهجوم األملا�  وكان هناك الكث� من    ،مايو   10

إال أن الهولندي� تجاهلوا التحذيرات وفشلوا حتى يف   ،رمبا كان وشيًكا

 .تنبيه قواتهم قبل الهجوم األملا�

  ، الذين كانوا أكرث مراعاة للتحذيرات العديدة التي وردت   ، البلجيكيون 

 . وضعوا قواتهم يف حالة تأهب عامة

الكاذبة لهجوم    العديد من اإلنذارات  أيًضا من  الفرنيس، بعد أن عا� 

مبا   ،يبدو أنه تجاهل التحذيرات املتكررة ملخابراته يف أوائل مايو  ،أملا�

   . مايو بأن الهجوم سيحدث يف اليوم التايل   9يف ذلك تحذير صارم يف

م بوضوح  الحاالت  هذه  للتحذيرتوضح  أساسي�  من  :  بدأين  املزيد 

وال تكون   ،واملصادر من الدرجة األوىل ال تنتج بالرضورة تحذيرًا الحقائق
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اإلجراءات   بعض  اتخاذ  تم  إذا  إال  مجدية  االستخباراتية  التحذيرات 

   .بشأنها

 

  1945أغسطس ،الهجوم السوفيتي عىل القوات اليابانية

  بجالء لكنه يوضح    ،العاملية الثانية األقل دراسة هذا أحد أمثلة الحرب  

والتكتييك  االسرتاتيجي  التحذير  ب�  كانوا   ،اليابانيون.  الفرق  الذين 

قادرين عىل متابعة التعزيزات السوفيتية يف الرشق األقىص من ديسمرب 

اعتقدوا بشكل صحيح أن االتحاد السوفيتي    ،1945حتى يوليو     1944

وخلصوا أيًضا بحلول يوليو  .سيهاجم جيش كوانتونغ اليابا� يف منشوريا

إىل أن القوات السوفيتية والحشد اللوجستي قد وصل إىل املرحلة التي 

بعد وقت  أي  يف  للهجوم  جاهزًا  السوفيتي  االتحاد  فيها     1سيكون 

الذي من شبه املؤكد أنه أدى إىل   ،ععىل الرغم من هذا التوق  .أغسطس

اليابانية يف منشوريا للقوات  اليقظة  عالية من  يتلق جيش    ،درجة  مل 

الذي وقع حوايل منتصف    ،كوانتونغ إنذاًرا فوريًا بشأن توقيت الهجوم 

   .أغسطس 8- 9ليل

 

  1950يونيو  ،هجوم كوريا الش�لية عىل كوريا الجنوبية

ويف الواقع   ،لكل من املفاجأة االسرتاتيجية والتكتيكيةكان هذا مثاًال بارزًا  

بأنها   حًقا  والتي �كن وصفها  القرن  يف  القليلة  العمليات  واحدة من 

مفاجئ األمريكية .هجوم  املخابرات  تتوقع  خالل    ، مل  من  األقل  عىل 

الرسمي الهجوم  ،االعرتاف  وقوع  والقيادة  السياسة  مستوى  عىل    ، وال 

ك� أن الكوري�  .ناك استعدادات عسكرية لهونتيجة لذلك مل تكن ه
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عىل الرغم من مخاوف الكث�ين الذين سبق أن أعربوا عن   ، الجنوبي�

 .مل يكونوا مستعدين ومل ينبهوا قواتهم  ، مخاوفهم من مثل هذا الهجوم 

فإن االستعدادات النهائية قص�ة    ،نظرًا لعدم وجود تحذير اسرتاتيجي 

أيسء تفس�ها  )بقدر ما تم اكتشافها(املدى للقوات الكورية الش�لية  

أنها   انتشار قتالية حقيقية   "تدريبات"عىل  يف جزء   .بدالً من عمليات 

كوريا    ،كب� يف  الجمع  عمليات  كفاية  عدم  إىل  التحذير  فشل  يُعزى 

يد من جهود الجمع كان بدوره  ولكن الفشل يف تخصيص املز -الش�لية  

باإلضافة     يرجع يف املقام األول إىل عدم التصديق بأن الهجوم سيحدث

ذلك البكاء"أثرت ظاهرة    ،إىل  املجتمع  "الذئب  عام   ؛جزئيًا عىل  ملدة 

كان هناك تقرير واحد يف الشهر يزعم أن كوريا الش�لية   ،عىل األقل

  ،الم تقرير آخر لشهر يونيوعندما تم است  .ستهاجم يف تاريخ كذا وكذا

ومل يكن هناك أي   -مل يتم منحه مصداقية أكرث من التقارير السابقة  

سبب يدعو إىل إعطائه وزنًا أكرب نظرًا لعدم موثوقية مصدر كل هذه 

أبًدا ،التقارير نعرف  أن  نستطيع  ال  أننا  من  الرغم  تكون   ،عىل  فرمبا 

أجهزة املخابرات الكورية معظم هذه التقارير ورمبا جميعها قد زرعتها  

   .الش�لية أو السوفيتية يف املقام األول

 

  1950نوفمرب -أكتوبر ،التدخل الصيني يف الحرب الكورية

من ب� املشاكل العديدة يف الحكم عىل نوايا الصيني� يف أواخر صيف  

استناًدا إىل فرضية   .كانت مسألة توقيت تدخلهم    1950وخريف عام

كل� قل    ،مساحة األرايض التي يتخىل عنها املرء للخصم   تأنه كل� قل 

قواته كث�ًا    ،تعايف  تدخلوا  قد  الصيني�  إن  القول  فوات  "�كن  بعد 
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وقد أثر هذا املفهوم للوقت األمثل للتدخل الصيني   .يف الرصاع  "األوان

نواياهم بشأن  املتحدة  الواليات  أحكام  الذي  .  بشدة عىل  الوقت  من 

أكتوبر    3صدر فيه أول تحذير سيايس مبارش لنية الص� للتدخل يف  

حتى أول اتصال مع القوات الصينية يف   ) إىل السف� الهندي يف بك�(

كانت كل املقاومة الشيوعية يف كوريا تنهار برسعة    ، أكتوبر   26كوريا يف  

األمريكية  القوات  ت /حيث كانت  املتحدة  نهر  التابعة لألمم  نحو  تجه 

الشيوعية  .يالو اآلفاق  وبدت  الفعل  رد  يف  فشلوا  الصيني�  ألن  نظرًا 

متزايد بشكل  مواتية  غ�  خسائرهم  مجتمع    ،لتعويض  أصبح 

واشنطن   يف  أيًضا (االستخبارات  األقىص  الرشق  قيادة  مقتنًعا  )ورمبا 

يف   .بشكل متزايد بأن وقت التدخل الشيوعي الصيني الفعال قد وىل 

سجلت لجنة اإلنذار   ،الذي سبق أول اتصال مع القوات الصينية   األسبوع

التي كانت تعرف آنذاك باسم لجنة مؤرشات االستخبارات  (األمريكية  

   .أن هناك احت�ًال متزايًدا باتخاذ قرار ضد التدخل العلني)املشرتكة

كان هناك فاصل زمني مدته شهر   ،مبجرد اشتباك القوات الصينية بالفعل

 .قبل أن تصبح فعالة عسكريا وتشن هج�تها الضخمة يف أواخر نوفمرب 

الفرتة   ،وهكذا هذه  أخرى    ،يف  مرة  االستخباراتية  العملية  واجهت 

توقيت أي عمليات صينية مستقبلية تقييم   .وكذلك نطاقها   ،مشكلة 

العسكرية    ،لقويةأنتجت فرتة األسابيع األربعة العديد من املؤرشات ا

عىل أن الصيني� يف الواقع كانوا يستعدون   ،والسياسية عىل حد سواء

لكن مل يكن هناك دليل متاح تقريبًا حول موعد  .لعمل عسكري كب�

وحتى أولئك الذين اعتقدوا أن الهجوم القادم   ،إطالق مثل هذا اإلجراء

خ� ومل يتمكنوا  ن إىل حد ما بسبب التأ ي كان احت�ًال كب�ًا كانوا مح�
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الهجوم وقوع  موعد  عن  قاطعة  مؤرشات  أي  تقديم  هو  . من  ك� 

   .فإن املفاجأة التكتيكية قد تحققت بالفعل  ،معروف

الصينيون قد أخروا   ،حتى يف وقت الحق  التأكد م� إذا كان  ال �كننا 

أو الحاجة إىل مزيد   ،تدخلهم وهجومهم الالحق بسبب الرتدد السيايس 

أو كأداة تكتيكية إليقاع    ،ك�ل استعداداتهم العسكريةمن الوقت الست

أعتقد أن :  أكرب عدد ممكن من قوات األمم املتحدة بالقرب من يالو

العوامل العسكرية بدالً من العوامل السياسية رمبا أخرت التدخل األويل  

وأن كال من الجهوزية واالعتبارات التكتيكية هي التي سببت التأخ� يف 

وال �كن   -قد يجادل آخرون   .لكنني ال أستطيع إثبات ذلك  ،الهجوم

بحلول   -إثبات خطأهم   التدخل  يقرروا حتً�  رمبا مل  الصيني�     3أن 

أو أن املفاوضات مع االتحاد السوفيتي وكوريا الش�لية رمبا   /و  ،أكتوبر

  .أخرت التدخل بقدر العوامل العسكرية

 

 1967يونيو  ،رسائيليةحرب األيام الستة العربية اإل 

عندما    ،مايو   22منذ هذا الرصاع  اقرتابكانت هناك مؤرشات كث�ة عىل  

العقبة أمام الشحن اإلرسائييل التوترات  ،أغلق نارص خليج   ، تصاعدت 

وقد حشد كال  . وتم االعرتاف بإمكانية اندالع حرب عىل مستوى العامل

إجراءات   من  العديد  واتخاذ  األخر الجانب�  العسكري  ى.  االستعداد 

سجلت املخابرات األمريكية أن إرسائيل كانت    ،)يونيو(حزيران     1قبل

وأنه مل  ،قادرة ومستعدة لشن هجوم استباقي وناجح دون سابق إنذار

العربية املتحدة كانت تخطط  الجمهورية  يكن هناك ما يش� إىل أن 

عسكرية مبادرة  اإلرسائييل  .التخاذ  بالهجوم  فوجئوا  مل    ،العرب  لكننا 
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هجوم   .نفاجأ نجاح  باحت�لية  األمريكية  املخابرات  تنبؤات  كانت 

عىل الرغم من أن التوقيت الدقيق وتكتيكات    ،إرسائييل دقيقة للغاية

   .مل تكن معروفة لنا  ،بالطبع  ،لعمليةا

العرب من خالل مزيج من األمن   تجاه قام اإلرسائيليون بفحص خططهم  

العسكرية  (الصارم   االستعدادات  أو  لقراراتهم  ترسب  هناك  يكن  مل 

كانت   .وحملة خداع جيدة التخطيط وفعالة بشكل استثنايئ )النهائية

قود مرص إىل االعتقاد  أحدها كان ي  ،هناك عدة جوانب لخطة الخداع

باإلضافة    سيكون يف جنوب سيناء وليس يف الش�ل  ،إذا وقع  ،بأن الهجوم 

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات يف األيام العديدة التي سبقت    ،إىل ذلك

وشيًكا يكن  مل  الهجوم  بأن  انطباع  لخلق  هذه   . الهجوم  تضمنت 

ترصيحات علنية لوزير الدفاع املع� حديثًا موشيه ديان بأن   اإلجراءات

الحارض الوقت  يف  الدبلوماسية  عىل  ستعتمد  إجازة  إصد   ، إرسائيل  ار 

  4-3ود اإلرسائيلي� خالل عطلة نهاية األسبوع من  لعدة آالف من الجن

تم التخطيط للهجوم ملدة ساعة من الصباح   ،باإلضافة إىل ذلك   ،يونيو

وعندما  العمل  إىل  املرصي� يف طريقهم  املسؤول�  معظم  كان  حيث 

لكن   .كان قائد القوات الجوية املرصية يأخذ رحلته الصباحية اليومية

  ، مليات اإلرسائيلية مل تكن وقوعها أو حتى توقيتهااملفاجأة األكرب يف الع

بل فعاليتها املدمرة يف القضاء عىل القوات الجوية املرصية عىل األرض 

املمتاز   .تقريبًا التخطيط  إىل  ناحية  من  بدوره  النجاح  هذا  ويعزى 

اإلرسائيلي� الطيارين  قبل  من  بدقة  وتنفيذها  ناحية    ،للعملية  ومن 

كفاءة   عدم  إىل  املرصية  أخرى  العسكرية  االستعداد و القيادة  عدم 

أو تفريق أو ح�ية جزء عىل األقل   الهجومإلمكانية حدوث مثل هذا  
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ي كان ذال  ،من الجدير بالذكر أن االتحاد السوفيايت  .من القوة الجوية

عىل  ئاً فاجتكان م ،قدم عىل األقل بعض املساعدة االستخباراتية لنارص ي

كانت إحدى نتائج ذلك أن االتحاد السوفيايت رسعان   .ما يبدو مثل مرص 

مبا    ،ما بدأ يف اتخاذ تداب� للحد من تعرض قواته الجوية لهجوم مفاجئ

 . يف ذلك البناء الواسع للحظائر الفردية لح�ية الطائرات

 

 1968 أغسطس 20- 21،تشيكوسلوفاكياغزو 

تصورنا  م أن  الواضح  الجمهوريات  ن  اتحاد  يف  القرار  صنع  لعملية 

لسبب   فهمنا  كب� عىل  تأث�  له  الحالة  السوفياتية يف هذه  االشرتاكية 

حدث عندما  الهجوم  آجالً   ،وقوع  أو  عاجالً  معرفتنا   .وليس  أن  ومبا 

السوفيتية القيادة  كب�ة  ،بقرارات  كونها  من  الرغم  غ�    ،عىل  تزال  ال 

يجب علينا أيًضا أن نظل غ� متأكدين إىل حد ما من سبب   ،مكتملة 

انتظر   ،قت سابق من ذلك الشهرو أغسطس بدالً من     20بدء الغزو يف  

أوائل   يف  عقده  املقرر  التشيكوسلوفايك  الحزب  مؤمتر  نتيجة  لرؤية 

   .حيث اعتقد الكث�ون أنه سيكون كذلك ،سبتمرب 

ا هذه  حول  املرء  نظر  وجهات  عن  النظر  غزو    ،لنقطةبغض  فإن 

العمليات   توقيت  تقييم  املزالق ملحاولة  يوضح بعض  تشيكوسلوفاكيا 

لسنا متأكدين عند العودة إىل الوراء ما إذا كان االتحاد    ،أوالً .العسكرية

أغسطس عندما بدت عمليات     1يف حوايل.  السوفيتي جاهزًا متاًما للغزو

األ  املخابرات  وخلصت  كب�  حد  إىل  مكتملة  أن االنتشار  إىل  مريكية 

نحن نعلم أن   ،القوات السوفيتية كانت يف حالة استعداد عالية للغزو

النشاط اللوجستي استمر عىل مستوى عاٍل بعد ذلك وأنه مل يتم اإلعالن 
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   أغسطس   10الخدمات الخلفية حتى    "مترين"عن اختتام ما يسمى بـ  

مبا يف ذلك عمليات    ،استمرت االستعدادات العسكرية األخرى  ،بعد ذلك

والتي رمبا    ،تفتيش القوات يف املنطقة األمامية من قبل القيادة العليا 

رغب املخططون العسكريون السوفييت الدقيقون يف إك�لها قبل أي  

من الناحية العسكرية القول بأن الغزو كان   ،إنه ممكن بالفعل .غزو

أغسطس، وكنا مخطئ� يف تقدير جهوزية   20ل الجيش يف  مربمجاً من قب

 الجيش يف األول من أغسطس. 

�كن القول أيًضا أن العوامل العسكرية رمبا تكون قد دفعت إىل الغزو 

وأن هذا هو  ،إىل حد ما يف وقت أبكر م� قد تختاره القيادة السياسية 

 .أغسطس   17-16السبب يف اجت�عات القيادة والقرارات النهائية يف

فإن اقرتاب فصل الخريف ومشكلة إسكان القوات    ،إذا كان األمر كذلك

السوفيتية يف تشيكوسلوفاكيا حتى الشتاء رمبا كانا عامل� رئيسي� يف  

   .تحديد توقيت الغزو

ــها من أحكامنا يف  ،واألهم من ذلك ــتخالصـ هو الدروس التي �كن اسـ

ــات ـعـمـلي اـل ــت  ـبـتوـقي ـعـلق  ـت ـي ـفـي�  ــل  ـقب ـــت ــة    ـتوضــــح املســ ــال اـلح

ــتخبارات   ــية عىل تقيي�ت االس ــلوفاكية جيًدا اآلثار النفس ــيكوس التش

د يحـدث ه ـق د أـن ت نعتـق ا يف أقرب وـق ة ـم ا ال تحـدث عملـي دـم   ، عـن

عندما مل يغزو  .وعندما يكون املجتمع أكرث اسـتعداًدا ملثل هذا اإلجراء

االتحاد الســوفييتي يف أوائل أغســطس ولكن بدالً من ذلك توصــل إىل 

خيبة أمل وبدأت   تحدث  ،اتفاق ســـيايس هش مع تشـــيكوســـلوفاكيا

التقيي�ت االســتخباراتية عىل الفور تقريبًا يف وضــع ضــغط أقل عىل 

تم الحفاظ عىل هذه    ،بالطبع ،يف الواقع .القدرة السـوفيتية عىل الغزو
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د ت يف الواقع تتزاـي ك .القـدرة وكـاـن كـان األمر كـذـل مل تقـل   ،وطـاملـا 

  .س االتحاد السوفيايت عاجالً أم آجًال قدرته العسكريةاحت�لية أن �ار 

يشء كل  لألهمية    ،وفوق  بارزًا  توضيًحا  تشيكوسلوفاكيا  قضية  تقدم 

أن  احت�لية  وتقليل  الهجوم  باحت�لية  الحكم  من  للتحذير  الحاسمة 

مدى قرب ذلك  تكون االستخبارات قادرة عىل تقييم توقيت الهجوم أو  

ال . التوقيت ك� يف حاالت    ، واليات املتحدة يف هذه الحالةاستخبارات 

ووزناً    ،أعطت وزنًا كب�ًا للتحذير قص� املدى أو التحذير التكتييك  ،أخرى

 .لمعلومات اإلسرتاتيجية املمتازة التي كانت لديها بالفعللقليًال جًدا  

العديد من األشخاص    ،عالوة عىل ذلك البعض عىل  (�يل  مبا يف ذلك 

السياسات الذين كانوا متظلم� ألنهم مل يتم تحذيرهم بشكل مستوى 

إىل إلقاء اللوم عىل نظام الجمع الذي أدى يف الواقع أداًء  )أكرث تحديًدا

  ،رائًعا يف اإلبالغ عن قدر مث� لإلعجاب من األدلة العسكرية والسياسية 

وصالحية عالية  جودة  ذو  منها  السوفيتية  ،الكث�  النية  عىل   .يؤثر 

أثناء اإلبالغ بوضوح عن قدرة االتحاد السوفيايت    ،تمع االستخباراتمج

أرجأ الحكم عىل ما إذا كان سيغزو أم ال يف توقع ظاهري    ،عىل الغزو

بأنه سيتم تلقي بعض األدلة األكرث تحديًدا أو التي ال لبس فيها إذا كان 

  .الغزو وشيًكا

 

  1971-72  ،70-1969  ،نامالهج�ت الفيتنامية الش�لية يف الوس وجنوب فيت

التوقيت مشاكل  عىل  أخ�  الهج�ت    ،كمثال  من  حاالت  ثالث  تقدم 

الفيتنامية الش�لية يف الوس وجنوب فيتنام دليالً صارًخا عىل مشاكل  

تقييم توقيت الهج�ت حتى عندما تكون الخطوات التحض�ية واضحة  
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الوس  ،تقليديا  .متاًما ش�ل  يف  األرجوحة  حرب  القوات   ، يف  حققت 

جاري دي  بل�  منطقة  يف  مكاسب  الالوسية  موسم   الحكومية  خالل 

الغزاة الفيتنامي� الش�لي� بالكامل  (وشنت القوات الشيوعية    ،األمطار

 واستعادوا )من نوفمرب إىل مايو(هج�ت خالل موسم الجفاف   )تقريبًا

بدأ تلقي    ،1969يف خريف عام   . معظم األرايض املفقودة وأحيانًا أكرث

األدلة يف وقت مبكر بشكل غ� معتاد عىل تحركات القوات الفيتنامية  

مبا يف ذلك العنارص الرئيسية للفرقة   ،الش�لية باتجاه بل� ديه جاريس

فإن التقيي�ت    ،ونتيجة لذلك .  من قبل يف املنطقة  تحريكها التي مل يتم  

توبر تنبأت بشكل  االستخباراتية التي بدأت يف األسبوع األول من شهر أك

بعد مثانية أسابيع متتالية   .  ال لبس فيه بشن هجوم شيوعي مضاد كب�

االستنتاج   هذا  برشط  (من  الالحقة  األسابيع  يف  يحل  "مؤهل  عندما 

  ، تقرر إسقاطه ليس ألنه اعترب خطأ  ،)"الشيوعيون مشاكلهم اللوجستية

املتك التنبؤات  التشكيك يف  بدأوا يف  املستهلك�  لهجوم  ولكن ألن  ررة 

بعد يتحقق  مل  الذي  يتالىش  ،العدو  التحذير  تأث�  منتصف   .وبدأ  يف 

الثا�   االستعدادات   ،)يناير(كانون  تكثيف  عىل  متاحة  األدلة  بدأت 

 . وتم تجديد التنبؤ بهجوم كب� وشيك  ،للهجوم

أو بعد أربعة   ،جاء الهجوم الذي طال انتظاره أخ�ًا يف منتصف فرباير 

مل يكن التأخ� مفاجئًا   .أشهر من حشد القوات والتنبؤ األويل للهج�ت 

الذين علموا أن الفيتنامي� الش�لي�   ،ذوي الخربة يف املنطقة  للمحقق�

خططوا بدقة ومترنوا بالتفصيل عىل كل عملية هجومية وأن هج�تهم  

الظهور بطيئة يف  دامئًا  أشهر   ،كانت  أربعة  بعد  القوات أو  زيادة  من 

   .والتنبؤ األويل للهج�ت
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بدأ تكرار م�ثل جًدا لتكثيف    ،1971يف خريف عام    ،بعد ذلك بعام�

مرة أخرى يف أكتوبر ومرة   ،القوات الفيتنامية الش�لية يف ش�ل الوس

 املرة  هذه  مؤرشات  وجود  من  الرغم  عىل  ،التقسيم   نفس  تتضمن  أخرى

املدفعية  ( إدخال  أقوى هأن  ) الثقيلةمثل  عسكري  جهد  بذل   .سيتم 

ش�لية   فيتنامية  بهج�ت  أخرى  مرة  االستخباراتية  التقيي�ت  تنبأت 

لكنها تجنبت يف الغالب أي حكم حازم عىل   ،كربى يف بل� دي خاريز

مل يكن هناك تقريبا أي تحذير تكتييك من   ،أنها كانت وشيكة بالرضورة 

منتصف ديسمرب بقوة وكثافة غ�  الهج�ت التي شنت هذه املرة يف  

قليلة .مسبوق� أيام  غضون  الحكومية    ،يف  القوات  جميع  طرد  تم 

شن الفيتناميون الش�ليون   ،ويف غضون ثالثة أسابيع   ،الالوسية من بل�

كان   ،يف نفس الوقت  هجوًما ضد القواعد الحكومية جنوب غرب بل� 

الر  الش�ليون يستعدون لشن هجومهم  ئييس ضد فيتنام  الفيتناميون 

بعد شهور من التكهنات    1972مارس  30الجنوبية والذي بدأ أخ�ًا يف 

قادًما هجوًما  بأن  ذلك .واالستخبارات  األولية    ،ومع  التوقعات  كانت 

تش� إىل أن الهج�ت عىل األرجح ستحدث يف وقت ما بعد منتصف  

الرئيس نيكسون للص� يف وقت    ،فرباير الحق  ورمبا تتزامن مع زيارة 

   .من ذلك الشهر

  ، أثبت التوقيت أنه أحد الجوانب األكرث غموًضا يف الهجوم  ،مرة أخرى

شن   األصل  يف  تعتزم  هانوي  كانت  إذا  م�  متأكدين  غ�  زلنا  وما 

أو   ،الهج�ت يف وقت سابق ومل تكن قادرة عىل الوفاء بجدولها الزمني

 ، وبالعودة إىل الوراء   .العملية حتى نهاية مارس  بدء  أنها مل تنوي إطالقًا

آخر يف منتصف فرباير رمبا كانت سابقة   "هجوم تيت"يبدو أن تنبؤات  
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حيث استمرت عمليات نرش وحدات القوة الرئيسية   ،ألوانها إىل حد ما 

مارس شهر  حتى  األخرى  ذلك . واالستعدادات  التوقعات    ، ومع  كانت 

أسا أن يكون من    ،يساالستخباراتية صحيحة بشكل  املمكن  وكان من 

الخط� يف فرباير اإلشارة إىل أن الهج�ت لن تؤيت مثارها ملدة ستة أسابيع  

   .أخرى

 

 التحذير ليس نذير شبح 

كهذه  تجارب  للغاية   ،من  املخرضم� متحمس�  التحذير  أصبح محللو 

الهج�ت بتوقيت  متكررة .للتنبؤ  حاالت  من  تعلموا  يف   ، لقد  ظهر 

أن األمر    ، بعضها أن توقيت العمليات �ثل مشكلة بسيطة أو واضحة

تأيت الهج�ت يف وقت متأخر وأحيانًا  ،يف معظم الحاالت مل يكن كذلك

ولكن حتى هذا ال �كن االعت�د   ،املرءمتأخرة كث�ًا ع� كان يتوقعه  

أقرب -عليه   وقت  يف  تأيت  األحيان  بعض  حاالت   .يف  باستثناء  ولكن 

فإن أي تنبؤ بالتوقيت الدقيق للهجوم يحمل احت�ًال كب�ًا لكونه    ،نادرة

العسكرية والسياسية   -هناك الكث� من العوامل غ� املتوقعة   . خاطئًا

لعدو بشأن التوقيت والعديد من الطرق التي  التي قد تؤثر عىل قرار ا -

   .قد يستخدم بها الخداع إلخفاء قراره

يجب أن يركز كل من املحلل� واملرشف� انتباههم عىل  .الدرس واضح

يستعد  الواقع  يف  الخصم  كان  إذا  ما  يف  املتمثلة  الرئيسية  املشكلة 

اإلطالق  ممت  ،للهجوم عىل  وأحيانًا  جيدة  فرصة  لديهم  ازة  وهو حكم 

مع ثقة أقل يف   ، �كن إصدار أحكام يف كث� من األحيان . إلصداره بدقة

 .بأن جميع االستعدادات الالزمة قد تكون قد اكتملت  ،معظم القضايا
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ال يزال ينبغي وضع قدر أقل من الثقة يف التنبؤات في� يتعلق مبوعد 

املستقبل  يف  الرضورية  االستعدادات  جميع  من  الجزء يف   .االنتهاء 

اإلطالق  ،السفيل عىل  موثوقية  بالوقت    ، واألقل  التنبؤ  هناك  سيكون 

سيفعل املحللون    ،كقاعدة عامة  .الذي قد يخطط فيه الخصم لرضبه

ال سي�   ،جيًدا لتجنب التنبؤات مبوعد حدوث هجوم عىل وجه التحديد 

بعد اكتملت  قد  االستعداد  إجراءات  بعض  تكون  ال  تم  .عندما  إذا 

عليه الزمني   ،الضغط  النطاق  تقديم بعض  عادًة  األفضل  سيكون من 

األرجح الهجوم عىل  فيه  يظهر  تخم� محدد   ،الذي  بدالً من محاولة 

وبعض التفس�ات ألوجه عدم اليق�    )ألن هذا هو ما هو عليه(للغاية  

قد تكون   ،مدعومة بأدلة تاريخية   ،واملخاطر املتعلقة بالتنبؤ بالتواريخ

   .لصالح صانع السياسة أيًضا مفيدة من وقت آلخر 

وشيك بهجوم  تنبًؤا  ليس  االسرتاتيجي  لهجوم    ، التحذير  توقع  هو  بل 

محتمل وهذا هو ما يحتاج املسؤول السيايس والقائد إىل تقديره قبل  

فسنكون أيًضا    ،إذا أدركنا أوجه عدم اليق� املتعلقة بالتوقيت .كل يشء

مل   الخصم  أن  ملجرد  تنبيهاتنا  أو  يقظتنا  من  للتخفيف  احت�لية  أقل 

   .يهاجم بعد حتى عندما يبدو أنه مستعد للقيام بذلك
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لثقة يف أن دراسة التاريخ وتقنيات ومبادئ تحليل املؤرشات ستمكننا  ا

إىل   الوصول  يف  من  املرء  يفكر  بين�  الخصم  لنوايا  الصحيح  الحكم 

ال يوجد وجه واحد ملشكلة التحذير ال �كن   .احت�لية الخداع املخيفة

 .مثل الخداع  ،ومع ذلك من املحتمل أن يكون ضاًرا يف تأث�ه  ،التنبؤ به

ك� أن الثقة يف قدرتنا عىل اخرتاق جهود الخداع املتطورة بأي شكل  

لألمثلةمن   جادة  دراسة  من خالل  استعادتها  �كن  ال  عىل  . األشكال 

ذلك من  تعزيز    ،العكس  إىل  إال  تؤدي  لن  الدراسة  هذه  مثل  فإن 

االستنتاج القائل بأن التحليل األكرث ذكاًء قد يفسد يف مواجهة الخداع  

وأن أكرث الخرباء وخربة بيننا يف بعض األحيان قد يكونون ضعفاء مثل  

   .املبتدئ

 

 قلة الخداع وإه�له 

عىل األقل حتى وقت قريب   ،ال �كن أن يكون هناك شك يف أن الخداع

كان أحد الجوانب األقل فهً� واألقل بحثًا واألقل دراسة يف كل من    ،جًدا

و  من    .االستخباراتالتاريخ  كث�  يف  العسكريون  املؤرخون  يدرك  مل 

العمليات العسكرية  األحيان الدور الذي لعبه الخداع يف نتائج بعض  

الواقع .الكربى الذي   ،يف  الدور  األخ�ة عن  السنوات  الكشف يف  أدى 

لعبه الخداع يف الحرب العاملية الثانية إىل فهم جديد متاًما لتاريخ ذلك 

 ما الذي يفرس إه�ل مثل هذا املوضوع املهم؟  .الرصاع

 .ندرتهيكاد يكون من املؤكد أن أحد أسباب قلة االهت�م بالخداع هو  

فإن األمثلة املفيدة للخداع ما    ،إذا كانت مشاكل اإلنذار الحقيقية نادرة

وبالفعل فإن عدًدا من األزمات الكربى يف السنوات األخ�ة    ،زالت نادرة 
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الخداع إن وجد أنها تنطوي عىل قدر ضئيل نسبيًا من  العامل   . يبدو 

تكون الجانب  هو أن جهود الخداع من املرجح أن    ، واملرتبط به  ،الثا�

عملية  أي  يف  إحكاًما  واألكرث  رسية  كانت    ،األكرث  ما  غالبًا  الدول  وأن 

يف التخفيف من األمن بشأن خطة    ،حتى بعد وقوع الحادث  ،مرتددة

عادة  .معروفة جيدااألخرى  حتى عندما تكون جوانب العملية    ،الخداع

االستثناءات  تكون  ملصلحتنا    ،ما  الخداع  عملية  تسجيل  فيها  تم  التي 

  ، نتيجة نرش مقاالت أو مذكرات من قبل املشارك� يف الخطة   ،ودراستنا

الحرب سجالت  عن  الرسية  رفع  بفرتة    ، أو  الحدث  وقوع  بعد  عادة 

ب� الحروب ألنه ليس عادة أداة ألن يكون منسياً �يل الخداع  .طويلة

التي   . سالم هي  البلدان  من  أو  قلة  الشامل  الخداع  مب�رسة  قامت 

ال سي� يف    ،هناك بعض االستثناءات من ذلك  .املفصل يف وقت السلم

   .مجال مكافحة التجسس حيث �ارس الخداع بشكل روتيني

أحد األسباب التي تجعل الخداع الفعيل مخصًصا للحالة االستثنائية التي  

الخ يف  النجاح  أن  هو  القومي  األمن  مصالح  عىل  يعتمد  تنطوي  داع 

أي بلد ينرش     .بشكل كب� عىل ندرته وعىل التأسيس املسبق للمصداقية 

مصداقيته   برسعة  سيفقد  متكرر  بشكل  حتى  أو  باستمرار  األكاذيب 

أن تكون واعيًا باألمن الشديد    .شعبه  ولدىوقبوله مع الدول األخرى  

أن تشارك يف جهود خداع نشطة  و يشء آخر متاًما    ،وأال تكشف الكث�

إىل   . لتضليلل توصلنا  الذين  أولئك  قبل  من  هي  فعالية  الخدع  أكرث 

أو عىل األقل الذين كانوا صادق� نسبيًا يف تعامالتهم معنا عىل  ،ثقتهم

الحقيقية  .مدى سنوات  الخداع  عىل األقل عملية    ،وهكذا فإن عملية 

يف    ،كربى ومعقدة الحرج  املوقف  لهذا  فقط  محجوزًا  يكون  ما  عادة 
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سيكون هذا عادة  ،حياة األمة عندما يكون من الرضوري إخفاء نية املرء

   .استعداًدا للحرب أو يف وقتها 

 

 مبادئ وتقنيات وفعالية الخداع

هو حث الخصم عىل   ،الذي يتم التعب� عنه ببساطة  ،إن مبدأ الخداع

فإن الحيلة هي أن   ،ك� قال الج�ال ش�مان  ، أو  ؛اتخاذ القرار الخاطئ

 .تضع الضحية عىل قرون من معضلة ثم تلحقه مبعضلة من اختيارك

متاًما للصدفة  األمر  هذا  تُرك  االختيار    ،إذا  العدو  اتخاذ  احت�ل  فإن 

الصحيح أو الخطأ سيكون يف نسبة مبارشة إىل عدد البدائل التي يراها 

عىل الرغم من أن املفاجأة �كن أن  ة.قابلة للتطبيق عىل قدم املساوا

إمكانية املفاجأة من خالل سوء الفهم "فإن    ،تنجم عن مجرد سوء فهم 

التاليش   نقطة  إىل  تقريبًا  العمليات  تتضاءل  يف  املرء  يفكر  عندما 

يجب عىل املخطط تطوير بديل واحد    ،لذلك .اإلسرتاتيجية األكرث تفصيالً 

م مجموعة من الحيل لتضليله إذا  اأو أكرث كطعم لضحيته و ثم استخد

ويعتقد هذا الكاتب أنه  (مل يكن من املمكن تحقيق هذا املثل األعىل  

فإن    ،)مثل هذا الخداع الكامل  سيكون موقًفا نادًرا �كن أن يتحقق فيه

مجرد تقديم حلول بديلة سيؤدي مع ذلك إىل إرباك الخصم ودفعه إىل  

   .تفريق جهوده أو تقديم إجابة خاطئة جزئيًا عىل األقل

أخرى  من    ،بعبارة  مجموعة  تولد  التي  تلك  هي  الحيلة  أفضل  فإن 

البديلة للتفس�ات  عرضة  التحذيرية  ذلك  ، اإلشارات  من  األفضل    ، أو 

للتصديق من حيث    ،االختيارية  قابل  املقصود غ�  الحل  يكون  حيث 

أمر  )أو الحلول(الخربة السابقة للضحية ومعرفته أثناء الحل الخاطئ  
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  ، يف احت�ل أن يكون الخداع يعملإذا كان الضحية ال يشك   .معقول

أما إذا احتمل وجود الخداع، فلديه أربعة   . لنهبلحت�  عرضفإنه سيت

إعطاء   ليس هناك عملية خداع جارية،  الترصف وكأن  خيارات فقط: 

ثقل متساوي لكل الخيارات واه�ل االقتصاد بالقوى، الترصف بشكل 

فرصة   وإعطاء  الذعر  بالخسارة،  واملخاطرة  لتحقيق  عشوايئ  للعدة 

البدايئ  ،وهكذاهدفه.   الخداع  جهد  البدائل   ،حتى  تهديد  خالل  من 

الخصم    ،املختلفة انتباه  لتشتيت  كافية  اليق�  سيخلق حالة من عدم 

األكرث براعة وإجباره إما عىل تفريق جهده أو الرهان عىل كونه عىل  

  ، يف حكم له أهمية كربى للتحذير  ،يستنتج وايل  ،عالوة عىل ذلك .حق

سهل ملزيد من الجهود   صيدأنه حتى أكرث املخادع� ذكاًء أثبتوا أنهم  

أي أن املخادع دامئًا ما  -هذه نتيجة عامة لدراستي    ،يف الواقع" البدائية

الفن نفس  يف  تطور ضحيته  مدى  عن  النظر  بغض  ناجًحا  يف   .يكون 

األمر ال    ،ظاهر  استنتاًجا  هذا  الفطرة    ، يطاقيبدو  إىل  استنتاج ييسء 

من النتائج    ''ومع ذلك فهو االستنتاج القاطع لألدلة التاريخية   . السليمة

لدراسة وايل أن مجرد ذخ�ة صغ�ة    ،وغ� املتوقعة أيًضا  ،ذات الصلة

حقيقة أن الضحية   ".لض�ن املفاجأة تلو األخرى"من الحيل رضورية  

تقلل بالرضورة كث�ًا أقل تدم�   ال  "قد تكون عىل دراية بحيل معينة

التي تفرتض أن التضليل الذي    ،كن التنبؤ بهذا من النظرية. � فعاليتها

املفاجأة   ينتج  الذي  هو  الخاطئة  لإلشارات  االنتقائية  الزراعة  توفره 

  ، وبعبارة أخرى".  املستخدمة )أي الحيل(وليس قنوات االتصال املحددة  

و�كن أن تكون الحيلة فعالة    ،مراًرا وتكراًرانفس الحيل  استخدام  �كن  

   .مع عدد صغ� فقط من الخدع أو السيناريوهات األساسية 
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أنه  والخداع  ،�يض وايل يف مالحظة  األمن  األكرث    ،ب�  الخداع هو  فإن 

الحالة   هذه  يف  الوحيد  املهم  األمن  ألن  املفاجأة  تحقيق  يف  فاعلية 

تي عادة ما تحتاج إىل الكشف وال  ،سيكون ح�ية خطة الخداع نفسها

إذا كان األمن يف خطة الخداع  .عدد قليل جًدا من األفرادلعنها فقط  

فيمكن أن يكون األمن يف بقية العملية صعبًا    ،مشدًدا مبا فيه الكفاية

القصور "و  ،متاًما أوجه  فاعلية بشكل محسوب  األكرث  الحيل  تستخدم 

العام التشغييل  األمن  يف  األمثلة عىل يستش  ''املعروفة  ببعض  وايل  هد 

التي يجب عىل   ،األمن الشديد الذي تم الحفاظ عليه يف خطط الخداع

إليها جيًدا ينتبه  أن  التحذيري  املقبولة    ، املحلل  بالنظرية  ألنها ستخل 

أو   للسجناء  الكاملة  االعرتافات  من  تعلمها  �كن  العدو  خطط  بأن 

العالية الرتب  ذوي  الصحيحة   ، املنشق�  االتصاالت  اعرتاض  من    ، أو 

  ، استعداًدا لهجوم ب�ل هاربور  ،وهكذا . خطط حرب حقيقية وما شابه

اليابانية  أصدرت يف    البحرية  حرب  قدمت    ،نوفمرب  5خطة  والتي 

تفاصيل كاملة ودقيقة للهج�ت املخطط لها عىل الفلب� وجنوب رشق  

إشارة إىل مهام ب�ل هاربور لكنها حذفت أي  تم   ، للبحرية   آسيا  وقد 

  ، 1956يف هجوم السويس يف عام   .إبالغ هذا الجزء من األمر شفهيًا فقط

الحلفاء وما بعده  الربيطا� من  العسكري  الطاقم  مل يتم إبالغ جميع 

لذلك تم عقد هذا األمر    ،عن تواطؤ اململكة املتحدة وفرنسا مع إرسائيل

ة لخدعة برمائية  خططت الواليات املتحد  ،يف الحرب الكورية  بإحكام

كوجو( بخدعة  يسمى  أنها   )ما  يعرفون  فقط  القادة  كبار  كان  والتي 

الضاربة    ؛خدعة والقوات  البحري  القصف  وقادة  مخططو  حتى 

 .للحامالت اعتقدوا أن العملية كانت حقيقية وترصفوا عىل هذا األساس
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من    ،وبالتايل  العديد  يف  مهمة  سمة  كان  لشعبه  الفرد  تضليل  فإن 

ا قصد    وناملشارك  ليقدم  ،لخداع عمليات  غ�  عن  الخطة   بأداء يف 

نية بحسن  مقنع  بشكل  نجاح   ،أدوارهم  يف  ماديًا  يساهمون  وبالتايل 

لدرجة أن وايل    ،لقد كان األمن فعاًال جًدا يف عمليات الخداع .العملية

خطة  عن  الكشف  فيها  تم  تقريبًا  حاالت  هناك  تكن  مل  أنه  استنتج 

  .الخداع نفسها للضحية قبل األوان

 

 أنواع الخداع 

بعدة طرق  املوضوع  مع هذا  التعامل  خمسة  Whaleyيحدد   .�كن 

العسكري الخداع  من  محددة  أو  (النية    :أنواع  الهجوم  كان  إذا  ما 

واألسلوب   ،والقوة  ،واملكان  ، والوقت  ،)اإلطالق العملية ستحدث عىل  

  ).وما إىل ذلك ،واألسلحة املستخدمة   ،الشكل الذي تتخذه العملية (

سيكون من الواضح أن أول  ،موضوع هذا الكتاب  ،للتحذير االسرتاتيجي

قد يقول البعض أن هذا هو النوع    ،يف الواقع . هو األهم)  النية(هذه  

يجب الذي  الخداع  من  أنه   الوحيد  عىل  صحيح  بشكل  تعريفه 

مشاكل   ، اسرتاتيجي األساس  يف  هي  أعاله  املذكورة  األخرى  واألنواع 

غالبًا ما يقع التحذير االسرتاتيجي أو تصور   ،ولكن يف الواقع .تكتيكية

 .نية الخصم ضحية لواحد أو أكرث من أنواع الخداع السالفة الذكر أيًضا

يا سوء فهم نية العدو عىل كنا ضحا ،1968يف هجوم تيت عام  ،وهكذا

كان من الواضح أن هج�ت من نوع ونطاق ما كانت قيد  (هذا النحو 

لقد قللنا كث�ا من قوة  .أكرث من كونها ضحية لعوامل أخرى )التحض�

التي  )خاصة املدن(بعض األماكن  ما حصل يف  لقد أذهلنا   .الهج�ت
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لقد أخطأنا يف فهم أسلوب الهجوم إىل حد ما   . حدثت فيها الهج�ت

 عىل  أخرىومرة    ، أي مدى التسلل الرسي للمخرب� ووحدات القوات(

  ؛)الكربى  املدن يف الخصوص وجه

وكان هناك يشء من الخطأ يف تقدير توقيت الهج�ت حيث كان من  

أثناءها   وليس  األعياد  بعد  أو  قبل  إطالقها  سيتم  أنه  عموًما  املفرتض 

الجنوبية  ( الفيتنامية  القوات  من  العديد  أن  يف  سببًا  كان  عامل  وهو 

وتراخ إجازة  يف  املفاهيم    ،وهكذا .)األمن  ىكانت  هذه  كل  كانت 

 -ط العدو ونواياه هي التي ساهمت يف املفاجأة  الخاطئة عن تخطي

األويل   التيت -والنجاح  الفعال  .لهجوم  األمن  من  مزيج  ضحايا  كنا 

 .وخداع العدو وخداع الذات

 ،تاريخ الحرب ميلء بأمثلة عىل تحقيق املفاجأة يف الزمان واملكان والقوة

والتي تحققت  وجد وايل أنه من ب� األمثلة التي درسها  .أو مزيج منها

املفاجأة  املكان  ،فيها  هو  شيوًعا  األكرث  الوضع  يليه    ،باملائة  72كان 

أقل أنواع املفاجآت التي وجدها   باملائة   57والقوة    ،باملائة    66الوقت

  باملائة من الحاالت التي حللها    25تكرارا هو األسلوب الذي ساد يف  

لك إسقاط السالح مبا يف ذ  ،هناك بعض األمثلة الشه�ة جًدا  ،ومع ذلك

وإدخال الصواريخ االسرتاتيجية السوفيتية    ،الذري األول عىل ه�وشي�

   .إىل كوبا

قد نغلق هذه املناقشة غ� املالمئة لهذه املقاربة ألنواع املفاجأة والخداع 

من خالل مالحظة أن أحد أعظم املفاجآت العسكرية وأكرثها نجاًحا يف  

ب�ل هاربور  ،التاريخ األقل من هذه   ،وهو هجوم  أربعة عىل  تضمن 

مل تكن الواليات املتحدة قد أدركت بشكل صحيح نية اليابان   .األ�اط
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الواليات   إدخال  وبالتايل  اإلطالق  عىل  األمريكية  األرايض  ملهاجمة 

الحرب إىل  تقدير   -املتحدة  سوء  أنها  منطقيًا  بدت  خطوة  وهي 

فادح كانت  ،اسرتاتيجي  الهجوم .بالفعل  ك�  مكان  إىل  يُنظر  ألن   ،مل 

الجزء األكرب من األدلة يش� إىل الهج�ت اليابانية يف جنوب رشق آسيا  

تقريبًا( واحد  وقت  يف  الواقع  يف  بدأت  الهجوم   )والتي  وقت  ساهم 

نجاحه كب� يف  الجزء   ،بشكل  ألن  عمداً  اختياره  تم  األحد  يوم  صباح 

  .يكية سيكون يف العادة يف امليناءاألكرب من السفن الحربية األمر

وهو أوسع نوًعا ما ورمبا أكرث صلة   ،النهج الثا� ألنواع املفاجأة والخداع

هو فحص األساليب أو اإلجراءات املختلفة التي    ، بالتحذير االسرتاتيجي

قد   ة. �كن استخدامها لتحقيق واحد أو أكرث من أنواع املفاجآت السابق

 ،والغطاء  ،والخداع السيايس  ،األمن  :من هذهنحدد ما يقرب من خمسة  

   :واالرتباك والتضليل ،والخداع العسكري النشط

يف حد ذاته ليس نوًعا من الخداع باملعنى الدقيق    األمن .1

لتضليل   ،للكلمة  فعالة  إجراءات  عىل  ينطوي  ال  أنه  حيث 

خاطئة  نحوالخصم   إلخفاء   ، نتيجة  فقط  مصمم  ولكنه 

وبالتايل يجب عىل املحلل املتطور أن  . االستعدادات للهجوم

يحرص عىل التمييز ب� اإلجراءات األمنية العادية والروتينية  

فإن الخط الفاصل ب� الخداع    ،ومع ذلك . والخداع الحقيقي

  ، عالوة عىل ذلك  . واألمن ضيق وغالبًا ما يتم الخلط ب� االثن�

نامج األمن الفعال يف كث� من األحيان أن يفعل الكث�  �كن لرب 

يتم  لو مل  للهجوم حتى  املقصودة  الضحية  أو خداع  لتضليل 

عىل الرغم من أن األمن وحده لن   .اتخاذ تداب� أكرث تعقيًدا
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نرش   أو  الخاطئة  االستعدادات  اتخاذ  إىل  عادًة  الخصم  يقود 

صحيح غ�  بشكل  به  ،القوات  يؤدي  قد  أنه  اتخاذ   إال  إىل 

إجراءات مضادة غ� كافية أو حتى الفشل يف تنبيه قواته عىل 

كل� زاد عدد    ،بشكل عام  .اإلطالق إذا كان األمن فعاًال متاًما

وكل� زاد   ،اإلجراءات العسكرية التي يجب اتخاذها للعملية 

املطلوبة  القوات  ونرش  األمن    ، تعبئة  يؤدي  أن  احت�ل  قل 

هد وايل بآراء كالوزفيتز بأن الرؤية  يستش .وحده إىل التضليل

 ، العالية للعمليات واسعة النطاق تجعل إخفاءها غ� محتمل 

وبالتايل فإن تلك املفاجأة الحقيقية من املرجح أن تتحقق يف  

وقد تم إثبات هذا يف  .مجال التكتيكات أكرث من اإلسرتاتيجية

مكن  عىل الرغم من أنه كان من امل .الواقع يف األمثلة الحديثة 

املطلوبة  العسكرية  االنتشار  عمليات  إخفاء  كب�  حد  إىل 

أنه مل يكن من املمكن إخفاء    ، إلغالق حدود قطاع برل� إال 

ويف الواقع مل يبذل االتحاد    ،تلك الخاصة بغزو تشيكوسلوفاكيا

بذلك للقيام  كب�ًا  بأن  .السوفيايت جهًدا  الكتاب  جادل بعض 

واالتصاالت الحديثة  الجمع  األمنية    أنظمة  التداب�  ستجعل 

املستقبل   يف  فعالية  عىل  -أقل  الحال  هو  هذا  أن  ويبدو 

املختلفة    ،وبالتايل  .األرجح األشكال  أن  هي  االحت�الت  فإن 

حالة   يف  أكرب  بأهمية  ستحظى  املتعمد  أو  النشط  للخداع 

   .تحقيق املفاجأة 

السيايس يحتل   .2 األساليب  الخداع  بارزة ب� هذه   -مكانة 

بين� �كن  .رمبا تكون أسهل تداب� الخداع ورمبا األكرث شيوًعا
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املفاجأ  لتعزيز  السياسية  الوسائل  التكتيكيةاستخدام  فإن    ،ة 

 .هذه الطريقة لها قيمة خاصة كإجراء اسرتاتيجي إلخفاء النية

فهي واحدة من أكرث وسائل الخداع اقتصادا   ،عالوة عىل ذلك

نظرًا ألن القليل   ،والتي يكون فيها احت�ل الكشف عنها بعيًدا

الخطة  يف  املشاركة  إىل  يحتاجون  األشخاص  من  هناك  .جًدا 

والتي سوف    تكتيكات الخداع السيايسمجموعة متنوعة من  

 :نالحظ القليل منها

من   ةأو غ� املبارش   ةاملبارش   املعلومات املخادعةقد يتم نرش  

خالل القنوات الدبلوماسية أو البيانات الرسمية أو الصحافة 

اإلعالم األخرى أبسط أشكالها وأكرثها فداحة  .أو وسائل    ، يف 

مبا   للقيام  كانت  أيا  نية  أي  لديها  أن  ببساطة  الدولة  تنكر 

للقيام به وتؤكد أن جميع هذه    -خاطئة    اإلشاراتتستعد 

األحيان بعض  يف  تستخدم  طريقة  كانت خ  ،وهي  إذا  اصة 

للغاية  عالية  دقة   .املخاطر  األكرث  األسلوب  يُفضل  ما  غالبًا 

ويسمح للقيادة بالحفاظ عىل درجة معينة    ،للخطأ غ� املبارش 

الحدث بعد  املصداقية  اتهامات    ، من  إنكار  األقل  عىل  أو 

استخدم االتحاد السوفيايت هذا التكتيك يف   .املراوغة الرصيحة

هناك    .ة قبل أزمة الصواريخ الكوبية عدد من ترصيحاته العام

طريقة أخرى للخداع السيايس التي تم استخدامها يف كث� من  

ال سي� لتهدئة الشكوك عىل املدى القص� نسبيًا مع  ،األحيان

للهجوم النهائية  يف   ،االستعدادات  الدخول  عرض  وهي 

نية   "مفاوضات" توجد  ال  عندما  املطروحة  املسألة  ملناقشة 
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السوفيايت   .للتوصل إىل أي نوع من االتفاق استخدم االتحاد 

يف  املجرية  الثورة  لقمع  املضاد  الهجوم  عشية  التكتيك  هذا 

مع   ،1956نوفمرب   مفاوضات  السوفييت  الضباط  بدأ  عندما 

بشأن   القوات"املجري�  استخدم   .السوفيتية "انسحاب  ك� 

الحيلةال هذه  من  شكالً  الش�ليون  أسبوع�  .كوريون  لنحو 

عندما أصدروا    1950قبل الهجوم عىل كوريا الجنوبية يف عام

   .تدعو إىل انتخابات وطنية واحدة "مقرتحات سالم"

وهو   ، شكالً مختلًفا قليالً لتكتيك الخداع هذا   Whaleyيحدد  

قيادة الخصم لالعتقاد بأن القرار الحازم بالهجوم هو يف الواقع  

وهو نوع يهدف    ،هذا نوع شائع إىل حد ما من الحيل ،  خدعة

بأن   اإليحاء  املفاجأة من خالل  املبادرة وض�ن  استعادة  إىل 

وبالتايل إخفاء   ، الخيارات األخرى غ� الحرب ال تزال مفتوحة

وتش  لألزمة  الكاملة  عىل الرضورة  املقصودة  الضحية  جيع 

االعتقاد بأن لديه املزيد الوقت وخيارات أكرث م� هو عليه  

الواقع الحيلة استخدمت يف   12الحال يف  ويش� إىل أن هذه 

الهجوم األملا� عىل االتحاد   ،يف ب�ل هاربور  ،بورت آرثر ويف 

ومن قبل الربيطاني� يف هجوم العلم�    ،1941السوفيايت عام  

 .1967ويف الهجوم اإلرسائييل عىل مرص عام  ،1942عام 

هناك شكل م�ثل إىل حد ما ودقيق نسبيًا للخداع السيايس  

ويف   الدبلوماسية  يف  املوقف  خطورة  من  التقليل  يف  يتمثل 
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الترصيحات العامة يف محاولة لخلق انطباع بأن األمة ال تعترب 

املحك عىل  الحيوية  مع  ،مصالحها  عالقاتها  أن    الضحية  أو 

تتحسن أو حتى  ينتج عن هذا تحول مفاجئ يف   . جيدة  قد 

أكرث تصالحية  للخصم  ، الدعاية إىل نربة  بعد    ،وإ�اءات ودية 

هذا تكتيك     .اتخاذ القرار أو عىل األقل قرار الطوارئ بالهجوم 

جًدا الديكتاتوريات    ،شائع  تكون  ما  يف وعادة  ناجحة 

خاصة وأن سيطرتها الكاملة عىل الصحافة تجعل    ،استخدامه

للغاية سهالً  أمرًا  الدعاية  خط  يف  االتحاد   .التحول  استخدم 

السوفيايت هذا التكتيك ألسابيع وحتى أشهر قبل هجومه عىل 

أغسطس   يف  منشوريا  يف  اليابانية  قام   ،1945القوات  عندما 

التعامل   اليابان وبدأ يف  كل  بش"بتخفيف ظاهري للتوتر مع 

بين� كان تعزيز القوات    ،مع السف� اليابا� يف موسكو  "يود

غالبًا ما تتطلب جهود الخداع  . للهجوم جاريًا يف الرشق األقىص

بل قد   ،بالوسائل السياسية ليس فقط خداع العديد من الناس

إذا كانت القضية   ،متتد أحيانًا حتى إىل قيادة الدول الحليفة 

امل�رس� الحقيقي� لفن الخداع حتى أن   .ذات أهمية كافية

رؤسائهم   بخداع  إبالغهم (معروفون  عدم  خالل  من 

عمل  - )بخططهم هذا  أن  الواضح  من  أنه  من  الرغم  عىل 

املفاجأة  ملصلحة  فقط  به  القيام  يتم  باملخاطر  محفوف 

الحرب  تكون  عندما  محددة  عسكرية  لعملية  التكتيكية 

التقدم قيد  تعني    التغطيةبالفعل  أو  التغطية"  خطة  "هنا 

هي شكل من أشكال الخداع العسكري الذي    "قصة الغالف"
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ال العسكري  الخداع  الرغم من    ،عماليتيجب متييزه عن  عىل 

غالبًا   استخدامه  �كن  متزامن.أنه  استخدام  بشكل  سيتم 

�كن  ال  نفسه  العسكري  الحشد  أن  يُفرتض  عندما  الغطاء 

ن الغرض منه هو تقديم بعض وبالتايل فإ   ،إخفاؤه عن الخصم 

 )بخالف العدوان املخطط لهة. (التفس�ات التي تبدو معقول

امللحوظ العسكري  نرش  .للنشاط  عىل  ببساطة  ينطوي  قد 

بيانات كاذبة حول حجم أو هدف الحشد العسكري من أجل 

إخفاء النية الحقيقية من خالل عزو االستعدادات العسكرية 

كان التفس� األكرث شيوًعا الذي تم   ،عرب التاريخ .إىل يشء آخر

 . "تقوم مبناورات"تقد�ه هو أن القوات 

اعرتف الغرب منذ فرتة طويلة باحت�لية استخدام ذريعة املناورات من 

للعدوان االستعدادات  إلخفاء  السوفيتي  االتحاد    ، االستخبارات.  قبل 

وارسو   حلف  يف  وحلفائه  السوفياتية  االشرتاكية  الجمهوريات  واتحاد 

أن تكون مبثابة    أنهم  أعلنوا كذلك الناتو �كن  أن مناورات  يعتقدون 

 . غطاء للهجوم

التكتيك لهذا  املفرتض  فهمنا  من  الرغم  السوفيتي    ، عىل  االتحاد  حقق 

و وأغسطس نجاًحا جزئيًا عىل األقل بإعالناته العديدة خالل شهري يولي

مختلفة يف غرب االتحاد    "مناورات"عن مشاركة قواته يف   1968من عام  

مل تكن هناك تدريبات حقيقية    ،يف الواقع .السوفيتي وأوروبا الرشقية

وكان النشاط الوحيد الجاري هو تعبئة ونرش القوات السوفيتية وقوات  

   .حلف وارسو لغزو تشيكوسلوفاكيا

عىل   ،أشكال الخداع يف آن واحدهو أصعب    الخداع العسكري .3
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وهو أيًضا أحد أكرث أشكال الخداع  ،األقل عىل أي نطاق واسع

الخداع األمني   .فعالية ونجاًحا    والسيايس إذا كانت إجراءات 

 الخداع   فإن  ،النية  حول  الشكوك  تهدئة  يف  فاعلية  األكرث  هي

  بواسطتها   يتم  التي  األساسية   الوسيلة   هو  الفعال  العسكري

 يف  للهجوم  واالستعداد  قواته  توزيع   إساءة  إىل  الخصم  دفع

الخداع  . الخطأ  والوقت  الخطأ  املكان يفشل  عندما  حتى 

الخداع   ،أو مل يكن ممكناً يف املقام األول   ،االسرتاتيجي أثبت 

املفاجأة   تحقيق  يف  الهائلة  فعاليته  اإليجايب  العسكري 

النرص    ،التكتيكية الحد بشكل كب�  /ووبالتايل يف تحقيق  أو 

جمع وايل يف أطروحته بعض  .من خسائر املهاجم يف العملية 

عمليات   ومكافآت  فعالية  حول  لإلعجاب  املث�ة  اإلحصاءات 

قد ترتاوح عملية الخداع العسكري الناجحة    ،الخداع اإليجابية 

من خدعة أو خدعة بسيطة نسبيًا إىل سلسلة معقدة للغاية 

اإلجراءات   متبادل من  بشكل  واملتسقة  وكلها    ،املرتابطة 

الخصم  ذهن  يف  خاطئ  انطباع  لخلق  لدعم    ،مصممة  أو 

توقيت وطبيعة وقوة ومكان   ،مفاهيمه األصلية ولكن الزائفة

 :من ب� األساليب املعروفة للخداع العسكري النشط   الهجوم

 .الجديدة العسكرية واملنشآت العسكرية للتحركات متويه  -

  يف أو إخالؤها تم التي املنشآت يف الوهمية املعدات صيانة  -

 . الجبهة حيث ال يجب أن يحدث الهجوم  مناطق

 . بضع قطع من املعدات  بتحريكمحاكاة قدر كب� من النشاط   -

 الكث� ملحاكاة التسجيالت أو التشويش صانعات استخدام  -
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 . اتطالنشا من

 ،خاطئة الواقع يف ولكنها ،حقيقية تبدو عسكرية أوامر زرع  -

 . يد الخصم يف

 . كاذبة ولكنها معقولة تبدو بقصص منشق� إرسال  -

 . نفسه للغرض مزدوج� عمالء استخدام -

 بشكل سواء  الراديو عرب صالحة غ� عسكرية رسائل إرسال -

 ا. التي من املعروف أن الخصم يقرأه الشيفرات يف أو واضح

 انتشار أثناء العادية الثكنات اتصاالت عىل الحفاظ  -

 . السليك صمت  ظل يف نفسها الوحدات

 غ� قوات وجود ملحاكاة متاًما زائفة السلكية شبكات إنشاء  -

 القوات تكدس عن انطباع  إلعطاء أو اإلطالق  عىل موجودة

 . املخطط الهجوم بخالف املناطق بعض يف

 منطقة يف املدفعية أو القصف أو االستطالع  لعمليات تركيز  -

 عىل  النشاط هذا معادلة األقل عىل أو  ،الهجوم  منطقة  غ�

 الفعلية الهجوم منطقة متييز �كن  ال بحيث واسعة مساحة

 ة. التحض�ي اإلجراءات هذه من

 وجود مبكان يتعلق في� آخر خداع أو كاذبة إعالنات  -

 .القيادي� القادة

 )الربمائيات مثل( الهجوم من لنوع واضحة تدريب متارين  -

 . لها  التخطيط يتم مل التي

 .العسكرية للوحدات زائفة تسميات  -
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 أو الربية الوحدات قبل من خدع  أو فعلية نرش عمليات  -

 . يف املنطقة الخطأ  الهجوم ملحاكاة البحرية

 . أخرى وشارات العدو زي استخدام  -

الفعيل    أو ،الهجوم عشية اإلعالنات اصدار  - اإلصدار  حتى 

نحو   أو  يوم  ملدة  التصاريح  من  الهجوم للعديد  قبل  ذلك 

 . مبارشة

 

القامئة أعاله ال تستنفد الحيل التي تم ابتكارها واستخدامها بنجاح يف  

   .العمليات العسكرية

غالبًا ما تُستكمل تداب� الخداع النشطة هذه بالطبع بإجراءات الخداع  

وقصص التغطية واألمن املشدد للغاية بشأن العملية    ،السيايس والدعاية

فإن تأث� اإلجراءات بشكل ج�عي �كن   ،وبالتايل .العسكرية الحقيقية

القادم  بالهجوم  التام للخصم في� يتعلق  التضليل  حتى يف    ، أن يكون 

بعض األحيان عندما يكون قد قبل احت�ل حدوثه ورمبا يكون بالفعل 

  .نواحٍ أخرى مستعًدا جيًدا له يف 

فائدة   ذات  ستكون  أعاله  املذكورة  الخدع  من  عدًدا  أن  الواضح  من 

عكسية  ،محدودة نتائج  إىل  تؤدي  أن  �كن  الواقع  خداع   ،ويف  يف 

اإلطالق الهجوم مخطط عىل  أن  أي    ،اسرتاتيجي مصمم إلخفاء  أو يف 

ال يرغب املرء يف إثارة الكث� من النشاط   ، يف مثل هذه الحاالت . منطقة

والتي لن تؤدي   ،أو زرع وثائق مزيفة حول هج�ت وشيكة   ،العسكري

إال إىل إثارة الشكوك وتحريك أجهزة استخبارات العدو إىل جهود جمع 

مثل القصف ون�ان املدفعية أو حتى االستطالع    ،بعض اإلجراءات   .أكرب
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املعتاد  وغ�  للغاية  بدء   ،الواضح  قبل  اإلطالق  عىل  اتخاذها  �كن  ال 

لن يتم استخدام بعض وسائل الخداع   ،لهذه األسباب .األع�ل العدائية

بالتوقيتالعسكري   يفتح   املرتبطة  الذي  األويل  املفاجئ  الهجوم  قبل 

 .وهو الهجوم الذي يتعلق بالتحذير االسرتاتيجي بشكل خاص  ،الحرب

من  كب�ًا  عدًدا  أن  بسهولة  يرى  أن  للقارئ  �كن  الوقت،  نفس  يف 

التكتيكات املذكورة أعاله �كن تطبيقها بشكل أكرث فاعلية لخداعنا يف 

من ب� الخدع التي يجب أن تهمنا بشكل   .فرتة ما قبل الهجوم األويل

االت  :خاص العادية   ،صاالت خداع  االتصاالت  عىل  الحفاظ  وخاصة 

أوامر عسكرية ووثائق أخرى   ؛املصحوبة بصمت الراديو عند االنتشار

الكاذب�    ؛مزروعة  املنشق�  املزدوج�استخدام  من   ؛والعمالء  وأي 

اإلجراءات األخرى التي �كن استخدامها بشكل فعال لتشتيت انتباهنا  

ألننا قد نكون متأكدين  . هجوم الحقيقيعن الرتكيز عىل االستعدادات لل

كل� كان جهد    ،بشكل معقول أنه كل� كانت العملية أكرب وأكرث أهمية

  .الخداع اإليجايب أكرب وأكرث تعقيًدا

والتضليل .4 الخداع    االرتباك  بعد  الثانية  املرتبة  تحتل  رمبا 

السيايس من حيث السهولة التي �كن بها استخدامها لتضليل 

ال يجب أن تكون أساليب االرتباك  .وتشتيت انتباه املعارضة

عىل الرغم من أنها قد    ،والتضليل معقدة للغاية حتى تنجح

   .تكون كذلك بالطبع

حتى الربنامج األويل إلغراق السوق بكمية كب�ة من القصص والتقارير 

املحلل�  انتباه  تشتيت  يف  للغاية  فعاًال  يكون  أن  �كن  املتضاربة 

سائهم عن املعلومات املوثوقة التي ينبغي عليهم تركيز جهودهم ورؤ 
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ك� هو    ، إذا كان جو األزمة موجوًدا بالفعل   ، عىل وجه الخصوص .عليها

وكانت بعض التقارير مث�ة ولكنها تتمتع بدرجة معينة    ،مرجح للغاية

املعقولية هائل   ،من  إلهاء  مصدر  تكون  هذه   .فقد  حجم  كان  إذا 

املزر  يكفياملعلومات  مبا  كب�ًا  التحلييل    ،وعة  النظام  يغرق  أن  �كن 

 ،حرفيًا إىل درجة أن تفقد بعض الحقائق املهمة والصحيحة يف املصنع

   .بين� ال ُ�نح البعض اآلخر وزنها املناسب 

فإن مثل هذه الكتلة من املركبات املادية تؤدي بشكل   ،عالوة عىل ذلك

وهي دامئًا عامل يف حاالت    ،ال �كن قياسه إىل مشكلة إجهاد املحلل

التي    "الذئب البكاء"وقد متيل إىل توليد سلسلة من إنذارات    ،األزمات

    .ستقلل من مصداقية التحذير الحقيقي عند تلقيه أو يف حال تلقيه

 

الذي �كن أن يحدثه حجم كب� من  الواضحة عىل الرضر  من األمثلة 

غ�   أو  الخاطئة  يف  املعلومات  كوريا  الصيني يف  التدخل  كان  املقيَّمة 

ابتكروا   1950  نوفمرب  -أكتوبر أنفسهم  الصيني�  أن  يعني  ال  هذا 

للتضليل النطاق  واسع  أو  معقًدا  برنامًجا  مبالرضورة  أن  :  املحتمل  ن 

نسبة عالية من التقارير الزائفة واملتناقضة التي أربكت الوضع يف ذلك  

الشي وعيون عىل اإلطالق بل كانت نتاًجا  الصيف والخريف مل يزرعها 

   .للعديد من مصانع الورق عالية اإلنتاجية يف الرشق األقىص

 

يف ذلك العام مل يولوا اهت�ًما   االستخباراتإن معظم الذين درسوا فشل  

بالفعل  ،كب�ًا الزائفة عىل    ،إن وجد  املادة  لحجم هذه  السلبية  لآلثار 

التحليلية  عن   .العملية  النظر  الحالة بغض  هذه  يف  املادة  قد    ،أصول 
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إذا  أخرى  أزمة  يف  أخرى  مرة  بالتأكيد  املشكلة  نفس  من  يظهر يشء 

هذه   مثل  الستخدام  الكاملة  قدراتهم  م�رسة  خصومنا  اختار 

   .التكتيكات

 

 لذي �كننا فعله حيال هذا؟ا ما

للخداع  عرضة  الدول  يعترب    ، جميع  الذين  أولئك  حتى  ذلك  يف  مبا 

  ، يش� املنطق أيًضا إىل أنه  � متطورين للفن أنفسهممسؤولوها م�رس

من املرجح أن تكون الد�قراطيات أكرث   ،يف بعض النواحي عىل األقل

وال �كن إنكار    ،عرضة للخداع من الديكتاتوريات واملجتمعات املنغلقة

   .املجتمعات املفتوحة  من قبلأن م�رستها أصعب 

لنجعل أنفسنا أقل عرضة للخطر؟ هل    ، إن وجد  ،ما الذي �كننا فعله

يالحظون  .أو تقريبًا  ،هو ميؤوس منه؟ يعتقد بعض الكتاب أنه كذلك

بغض النظر عن   ،أن الخداع يكاد يكون دامئًا ناجًحا يف تحقيق املفاجأة

إذا كانت الضحية تسعى إىل تجنب    ،عىل وجه الخصوص . تجربة الخصم

 )أحد أبسط أشكال الخداع(فإن التكتيكات املسببة للغموض    ،الحرب

 .أي يف تأجيل اتخاذ القرارات املناسبة  -تنجح دامئًا يف إحداث التسويف 

�ارس الخداع  أن  الضحية  أدرك  إذا  القرار    ،أو  اتخاذ  يف  يستمر  فقد 

 ،عالوة عىل ذلك . أي رفض الحق بدالً من املعلومات الخاطئة ؛ الخاطئ

البادئ بالهجوم لديه ميزة متأصلة    ،حتى بدون خداع كب�   تجاه فإن 

سعى آخرون  .يرى البعض أن املفاجأة أمر ال مفر منه  ،وبالتايل .ضحيته 

فعالية   األكرث  الطريقة  باعتبارها  املضاد  الخداع  تقنيات  ابتكار  إىل 

من زرع   -تم اقرتاح مجموعة متنوعة من األساليب   .لتجنب املفاجأة
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ر  قنوات  يف  خاطئة  االختبارات  معلومات  إىل  املعروفة  الفعل  دود 

يبدو أن معظم هؤالء إما يفرتضون    -املعقدة ملوثوقية واتساق البيانات

إمكانية الوصول إىل أجهزة استخبارات العدو بشكل أكرب م� يُرجح أن  

أو أنه غ� عميل أو يستغرق وقتًا طويالً لدرجة أنه لن يكون    يحصل

   .ممكناً للغاية يف أزمة حقيقية

التي  الكث� من األشياء  رمبا يكون املتشامئون عىل صواب وليس هناك 

لخطة خداع إسرتاتيجية    ،ناهيك عن التصدي   ، �كننا القيام بها للكشف

 ،لكن كانت هناك أزمات عديدة كان الخداع فيها أقل تعقيًدا .معقدة

وشفافًا  الخداع   .بل  أساليب  حتى  أنه  حقيقة  بالدهشة  املرء  يصيب 

غالبًا    ،التي يجب أن يكون جميع أفراد املخابرات متيقظ� لها  ،األولية

عىل ما   ،فإن االقرتاحات املعروضة أدناه  ، وبالتايل .ما كانت فعالة للغاية 

   .ستكون مفيدة يف املواقف الحقيقية ،أعتقد

  ، إذا أردنا أن يكون لدينا أي أمل يف التعامل مع الخداع  ،أول يشء رضوري 

يف ح� أننا   .وأن ندرس بعض تاريخ الحاالت   ،م شيئًا عنه هو أن نتعل

إال أننا نحتاج إىل معرفة ما هي    ، قد نكون جميًعا عرضة للحيل القد�ة

تحتاج    ،ثانيًا .بعض هذه الخدع إذا كان لدينا فرصة كب�ة للتعرف عليها

كل من أجهزة االستخبارات ورمبا أكرث من ذلك عىل مستوى السياسة  

  ، والقيادة إىل فهم أن الخداع من املحتمل أن ُ�ارس يف مواقف معينة 

 .ولكن يف بعض األحيان من قبل أصدقائنا  ،ليس فقط من قبل أعدائنا

األقل  عىل  أو  حدوثه  احت�ل  يكون  أن  الخداع  إلدراك  الرضوري  من 

ل حدوثه متوقًعا وإال سنكون حتً� ضحايا ساذج� حتى لخطة  احت�

بسيطة عندما  .خداع  املواقف؟  مثل هذه  التعرف عىل  وكيف �كننا 
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املحك عىل  الكربى  الوطنية  األهداف  القوات    ،تكون  تقوم  عندما 

عىل "عندما يكون من الواضح أن الخصم    ،العسكرية بالتعبئة واالنتشار 

من الحمق االفرتاض أنه   ،مثل هذه املواقف  يف  "وشك القيام بيشء ما

أيًضا الخداع  يجب أن نكون متيقظ� باستمرار يف مثل  .لن يستخدم 

وليس عدم   -إمكانية الخداع وافرتاض احت�له    هذه الحاالت الحت�ل

يجب    ،ك� هو معتاد لدينا  ،العدو  "غدر"بدالً من االستياء من   .احت�له

ل أنفسنا  عىل  ساخط�  نكون  االحت�ل  أن  هذا  مثل  إدراك  يف  فشلنا 

ارتباطا    ،برصاحة  .مسبًقا وأكرث  ثقة  أقل  نكون  أن  إىل  بحاجة  نحن 

  .وواقعية

إن االعرتاف  .نصف املعركة  يف األساسقد يكون إدراك أن الخداع �ارس  

ن الخصم من املحتمل جًدا أن يستعد لبعض : أ 1  بهذا بدوره سينبهنا

السارة   غ�  خداعنا؟   -املفاجآت  عناء  فل�ذا  مبحاولة  :  2وإال  البدء 

ستار  وراء  تكون  أن  �كن  التي  نواياه  أو  الحقيقية  خططه  اكتشاف 

أو األكرث ( يجب أن تكون أسهل شاشات الدخان  .الدخان لجهد الخداع

األقل صعوبة رؤيتها    )دقة  الخداع التي �كن  من خاللها هي جهود 

خالل فرتة التعزيز   ، العسكرية املصاحبة لها  "قصة الغالف"السيايس و  

الهائل السيايس للخصم غ� منسجم  .العسكري  السلوك  عندما يكون 

وعندما يتحدث بلطف ولكنه يحمل عصا   ،مع استعداداته العسكرية

وأكرب تعقيًدا . فاحذر  ،أكرب  وأقلها  الخداع  طرق  أبسط  ال     هذه هي 

  ، ينبغي ألي بلد أن يكون ساذًجا لدرجة الوقوع يف مثل هذه التكتيكات 

البحثية عىل األقل يف ح� أن االعرتاف بأن    دون طرح بعض األسئلة 

�ارس  الخداع  يكون    ،مثل هذا  رمبا  ذاته   ،كذلكأو  يؤدي يف حد  لن 
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فإنه سينبهنا عىل األقل إىل    ، بالرضورة إىل فهم واضح ملا سيفعله الخصم

يقوله ما  نفس  ليس  األرجح  عىل  سيفعله  ما  للتحذير    أن  وبالنسبة 

قد يكون هذا االعرتاف هو العامل    ،االسرتاتيجي مقابل التحذير التكتييك 

   .األكرث أهمية عىل اإلطالق

 .يكون من املستحيل إخفاء االستعدادات لعمليات عسكرية كب�ةيكاد  

الرغم من االحتياطات األمنية األكرث تفصيالً   ،الخصم لن يتمكن    ،عىل 

يف    تضليلناإذا تم خداعنا أو   .من حشد قواته لهجوم كب� يف رسية تامة

فسيكون ذلك ألننا إما سقطنا بسبب قصة الغالف  ،مثل هذه الظروف

أو سمحنا ألفكارنا    ، الخاصة به أو عرضنا الدخول يف مفاوضات سلمية

أو ألننا تعرضنا للتضليل بشكل صارخ    ، املسبقة بتجاوز تحليلنا لألدلة

الهجوم وبالتايل فشل اتخاذ    نافي� يتعلق بالوقت أو مكان أو قوة  يف 

   .ضادة املناسبة يف الوقت املناسب اإلجراءات العسكرية امل

عىل عكس التحذير االسرتاتيجي أو االعرتاف بأن الخصم يستعد للهجوم 

قد يعتمد التحذير التكتييك بشكل كب� عىل قدرتنا عىل   ،عىل اإلطالق

النشطة للعدو العسكري  الخداع  وهو   -ويف هذا الصدد   .رؤية خطة 

يتناوله وايل   الذي  الحيلة والخداع  التجربة أن  -يف كتابه  نوع  تعلمنا 

حتى عندما يتم التعرف عىل   . فرص خداع العدو الناجح كب�ة بالفعل

إذا تم الكشف عن معدات مموهة    ،عىل سبيل املثال -م�رسة الخداع  

فلن يؤدي هذا بالرضورة إىل االستنتاجات الصحيحة في� يتعلق بقوة   -

سيظل لدى القائد العسكري   ،مبعنى آخر . الهجوم أو مكانه أو تاريخه

عىل   ، مشكلة اخرتاق تفاصيل خطة خداع العدو وتجهيز دفاعاته ضدها

وهكذا ستبقى  .الرغم من أن احت�ل الهجوم نفسه مقبول بشكل عام
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  مشكلة التحذير التكتييك عىل الرغم من مشكلة التحذير االسرتاتيجي 

   .رمبا تم حل جزء كب� منها

فإن تكتيكات االرتباك  ،االسرتاتيجي والتكتييك بالنسبة لكل من التحذير 

يف وقت الطوارئ    ، إن احت�ل أن نواجه . والتضليل متثل مشكلة هائلة

الكربى  للقلق    ،الوطنية  مدعاة  يكون  أن  يجب  التكتيكات  هذه  مثل 

مكافحة    الكشف .الشديد ألنظمة  الكاملة  التضليل  قدرات  عن 

األخرى البلدان  يف  تقنيات    ، التجسس  استخدام  مع  جنب  إىل  جنبًا 

األخرى متطور   ،الخداع  لتحليل  مسبوق  غ�  مطلبًا  يضع  أن  �كن 

لدينا التجميع  آلية  حول  تقارير  سيعتمد  ،وإعداد  بدورها    ها والتي 

للخداع من  املحتمل  والدافع  الدقة  لتقييم  كب�  الفني بشكل  املحلل 

ف أن يقدم املُجمع أكرب  من املهم للغاية يف مثل هذه الظرو  .قبل املخرب

قدر ممكن من املعلومات حول أصول التقرير والقنوات التي تم تلقيه  

ألن املحلل الذي يحصل عليها سيعتمد بشكل شبه كامل    ،من خاللها

تقييمه إجراء  يف  والتعليقات  التقيي�ت  هذه  مثل  أحسن   عىل  يف 

تى ب�  سيكون من الصعب للغاية يف وقت الطوارئ التمييز ح  ،األحوال

أجهزة استخبارات العدو عن تلك التي    يفجزء من التقارير التي نشأت  

  ، عىل سبيل املثال  ،غالبًا ما يكون تتبع أصول الشائعات  . لها أصول أخرى

ولكن يف كث� من الحاالت تكون الشائعات مؤرشات   ،مستحيًال تقريبًا

باإلضافة   .. قيّمة عىل تطورات حقيقية ال يستطيع املحلل تجاهلها متاًما

هناك نوعان من املبادئ التوجيهية العامة التي عادة ما تساعد    ،إىل ذلك

من خالل ضباب   العدو  لعمل  احت�ال  األكرث  املسار  إدراك  يف  املحلل 

استبعد من كتلة املواد الواردة جميع   .افصل القمح عن القرش  :الخداع
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مصدرها  أو  مصداقيتها  يف  املشكوك  تلك   ،املعلومات  بتجميع  وقم 

صحيحة   إما  أنها  املعروف  من  التي  التي  ) "الحقائق"(املعلومات  أو 

للطحن أو    خصوصيات تعرضهاجاءت من مصادر موثوقة لن يكون لها  

لخداعتتضمن   بيانات   .األسباب  قاعدة  بإنشاء  ذلك  لك  سيسمح 

ستكون مبثابة املعيار الذي    ،عىل الرغم من محدوديتها  ،والتي  ،موثوقة

واملصادر �ك البيانات  اتساق  أو  موثوقية  عىل  الحكم  خالله  من  ن 

   .عادة ال يتم ذلك ؛يبدو األمر بسيطًا وواضًحا  .األخرى

يجب عىل الخصم شن عمليات مع  ،يف النهاية .ابق عينيك عىل األجهزة

لنيته النهايئ  املحدد  يفعلونه هو  ما  العسكرية وسيكون  فشل   .قواته 

التحذير يف بعض الحاالت بشكل أسايس لعدم وجود هذا الرتكيز عىل  

السياسية والعسكرية عىل    ،هناك جميع أنواع الحيل والخدع  .األجهزة

ث� من األحيان يف  وقد نجح يف ك  ، التي قد يبتكرها الخصم  ،حد سواء

طاملا يتم   ،رصف االنتباه عن العامل املهم للغاية يف القدرة العسكرية

فمن املحتمل أن يكون لدى   ،هاأو يف ازدياد ،الحفاظ عىل هذه القدرة 

املحلل والقائد العسكري الذين يركزون عليها تصوًرا أكرث دقة عن نية  

مع كل قطعة جديدة العدو من أولئك الذين سمحوا ألحكامهم بالرتدد  

   .من دعاية أو إشاعة عن خطط العدو

قد يكون أفضل دفاع   -أكرث بالنسبة لواضعي السياسات والقادة   -أخ�ًا  

إذا كانت   ،قواتالللجميع ضد خطة خداع العدو هو تنبيه واستعداد  

الهجوم القوات جاهزة الحت�ل  احت�ل   ،هذه  النظر عن مدى  بغض 

فإن جهود العدو قد يتم إحباطها إىل حد كب� عىل الرغم    ،ث ذلكحدو 

حًقا متوقعة  غ�  نفسها  عمليته  أن  آخر . من  أن    ،مبعنى  املمكن  من 
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نفسيًا أو  سياسيًا  متفاجئًا  مستعًدا   ،تكون  تكون  الوقت  نفس  ويف 

كإجراء   .عسكريًا هاربور  ب�ل  من  األمرييك  األسطول  تفريق  كان 

كان من شأنه أن   ،مه� بدا بعيًدا  ،روتيني ضد إمكانية الهجوماستعداد  

للنوايا  األخرى  التقيي�ت  جميع  أن  من  الرغم  عىل  األسطول  ينقذ 

  .اليابانية كانت خاطئة 
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تقييم   إىل  التوصل  التحذيرية يف  لالستخبارات  النهائية  الوظيفة  تتمثل 

احت�لية األكرث  العدو  عمل  عىل    ،ملسار  السياسة  لصانع  حكم  لتوف� 

الخصم �يز   .نوايا  ما  هو  التحذيريةوهذا  ترتيب   االستخبارات  عن 

العسكرية القدرات  التي عادة ما تتجنب األحكام    ،املعركة وتقيي�ت 

الحالية  ؛ بشأن ما قد يحدث التي تنشغل بكمية هائلة    ، االستخبارات 

والتي من املحتمل أن يرتبط جزء منها   ،من املتطلبات اليومية والتقارير 

كون تي رمبا  توال  ، ةالتقديري  االستخباراتو   ؛فقط باإلشارات والتحذيرات

أخذ عادًة نهًجا طويل املدى وأكرث عمومية  ت  اولكنه  ،األقرب إىل التحذير

   .االستخبارات التحذيريةإىل حد ما ملسارات عمل الخصم من 

إعطاء   يكفي  ال  هذا    "الحقائق"ملاذا  عند  والتوقف  القدرات  بيان  أو 

الواضحة اإلجابة  أن    ،بالطبع  ،الحد؟  التحذيرية هي    االستخبارات 

النوايا   ةوموجه  متخصصة تقييم  إىل  للوصول  إىل  .رصاحة  للوصول 

املستهلك�  ،الحكم لرغبات  وتستجيب  فقط  ميثاقها  تنفذ  حقا  .فهي 

ال يفرس سبب ظهور    ،مع ذلك  ،هذا .ليس لديها خيار يف هذه املسألة

   .هذه الحالة

 

 "نفسهاتتحدث باسم "حقائق ال 

بعضها    ،من جوانب وأنواع عديدة من املعلومات  االستخباراتتكون  ت

الخرباء  ،وبعضها معقد  ،بسيط   ، وبعضها مفهوم بسهولة من قبل غ� 

معنى   له  يكون  أن  قبل  مفصالً  وتحليالً  بحثًا  يتطلب  اآلخر  والبعض 

الوحيدة   .للمستخدم� الوظيفة  كانت  تجميع    لالستخباراتإذا  هي 

تتكون   .فلن تكون هناك حاجة كب�ة للمحلل� من أي نوع ،"الحقائق"
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ا من جمع البيانات األولية التي  عملية االستخبارات بشكل كامل تقريبً 

سيتم تقييمها للتأكد من دقتها ولكن بعد ذلك يتم متريرها دون مزيد 

   .من التعليق أو التحليل إىل مسؤول السياسة 

 

  يتجهون االستخبارات عىل جميع املستويات    فإن م�ريس  ،بطبيعة الحال 

يبلغون عن    أو  ،ويترصفون بناًء عىل هذه األحكام  ،باستمرار إىل األحكام 

املُجمع يف امليدان الذي  .األحكام يف مختلف املنشورات أو اإلحاطات

يختار إرسال بعض املعلومات أو عدم إرسالها إىل مكتبه هو الذي يتخذ  

أو ال   ،املحلل الحايل الذي يقرر كتابة جزء مع� من املعلومات .قراًرا

والتأكيد الذي    ،بهاالطريقة التي يكتب   . يتخذ حكً� بشأنها  ،يفعل ذلك

الجانب أو ذاك التي يختار   .تشكل حكً� آخر  ،يعطيها لهذا  العنارص 

رئيسه املبارش تضمينها يف إحاطة لكبار املسؤول� يف وكالته أو إدارته 

   .هي نتيجة حكم آخر

 

يعمل  ،باختصار  أن  االستخبارات  نظام  عىل  املستحيل  من    ، سيكون 

إذا مل تكن األحكام جزًءا ال   ،هلكوسيكون عمليا عديم الفائدة للمست

األوقات  العملية يف جميع  من  تم   .يتجزأ  التي  للمواد  الهائل  الحجم 

اليوم ال يجعل من املستحيل عليه أن يعمل بأي طريقة أخرى    جمعها

بل إنه يضع أيًضا مسؤولية أكرب عن األحكام الذكية واإلدراكية   ،فحسب 

 -عىل العديد من أعضاء النظام ذوي الرتب املتدنية واملبهمة نسبيًا  

   .وليس أقلهم جامعي البيانات األولية يف الحقل
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 قيمة األحكام لعملية االستخبارات نفسها 

 

خدمة احتياجات مسؤويل السياسة  -برصف النظر عن النتيجة النهائية  

لنظام   - ذاتها  حد  يف  للغاية  قيّمة  األحكام  إصدار  عملية  تعترب 

غالبًا ما تم تجاهل   .وخاصة عنارص التحذير الخاصة به  ،االستخبارات

   .هذا الجانب

فإنها ال   ،السياسي� إذا كانت الحقائق ال تتحدث عن نفسها للمسؤول� 

إذا بدا    ،أو  .تفعل ذلك بالرضورة ملحليل االستخبارات واملرشف� عليهم

فغالبًا ما يتب� يف مزيد من التحليل أنه ليس كلهم   ،أنهم يفعلون ذلك

يف  . وسيلة  بأي  وليس   ، الوحي  نفس   يسمعون يبدأوا  مل  الذين  أولئك 

تناقضة متاًما  املأحيانًا   النظام قد يندهشون من االختالفات يف التفس� 

مجموعة   - نفس  من  تستخلصها  أن  الناس  من  ملجموعة  �كن  التي 

حتى عندما تكون الحقائق بسيطة نسبيًا وغ� مث�ة للجدل    ، "الحقائق"

ذاتها حد  املختلفة:    يف  التفس�ات  من  املشكلة  عىل   ،هذه  وآثارها 

العمل  ،التحذير هذا  من  أخرى  أجزاء  يف  مطوالً  فيها  النظر  إنه   .تم 

   .الجانب األكرث أهمية يف مشكلة التحذير

املؤرشات من جمع البيانات   التعامل معكل� تقدم املرء يف  ،بشكل عام

كل� زاد انتشار الرأي أو    ،األولية إىل الحكم النهايئ ملسار عمل الخصم

صل إىل اتفاق عىل أن أجزاء معينة من  سيكون من األسهل التو  .التفس�

املعلومات الواردة تشكل مؤرشات أو مؤرشات محتملة بدالً من التوصل 

وسيظل من   .إىل اتفاق بشأن ما تش� إليه هذه املؤرشات بشكل فردي

الصعب التوصل إىل اتفاق عىل أن الحقائق أو املؤرشات مجتمعة تعني 
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العدائية أو أع�ل أخرى ضارة  أن الخصم عىل وشك الرشوع يف األع�ل  

 . أو لنذكر مثاًال محدًدا وبسيطًا إىل حد ما .مبصالحنا

النشاط  سيكون هناك قدر كب� من االتفاق عىل أن مستوى عاٍل من 

للبلد   الحدودية  املنطقة  يف  مهً�   "X"العسكري  يكون  أن  يحتمل 

مجتمع   قبل  من  عنه  واإلبالغ  كثب  عن  مراقبته  ويجب  كمؤرش 

يف غياب    ،من املحتمل أن يكون هناك اتفاق بدرجة أقل   ؛ االستخبارات

في�    ،أكرث م� �كن الحصول عليه عىل أساس حايل  معلومات أفضل

يتعلق مبا إذا كان النشاط املرصود �ثل تعبئة أو حشًدا للقوات القتالية  

حتى    ،عادة ما يكون هناك اتفاق أقل عىل أن هذا النشاط  ؛وليس مترينًا 

جًدال واسع  نطاق  عىل  أنه  بدا  الدولة  ،و  قبل  من  نية  إىل     Xيش� 

الضغط عىل  يؤيد    هو فقط   Xأو ما إذا كانY   البلد  ،ملهاجمة جارها 

Y،    إبقاء خياراتها  "أو    ، تنفيذ لعبة حرب واقعية بشكل غ� عاديعرب

الثالثة  ،اآلنة"  مفتوح األحكام  أو  األسئلة  هذه  ب�  األخ�   ،من  فإن 

وهو أكرث ما يحتاج صانع السياسة إىل    ،بالطبع هو األهم إىل حد بعيد 

   .معرفته

 تصدرأو التي    ،أن املجموعة املسؤولة عن التحذير  ،مع ذلك  ،لنفرتض

املراقبة املؤرشات  ،تقارير  لفحص  التحليل  عملية  تخضع  ومحاولة    ،ال 

والتوصل يف النهاية إىل بعض األحكام حول ما إذا كان   ، تحديد أهميتها

العدايئ وشيًكا  العمل  ذلك .ليس  من  هذه   ،بدالً  من  فقط  بجزء  �ر 

إنه يناقش فقط بعض املؤرشات أو املؤرشات املحتملة دون    .العملية

اتفاق الواقع يناقش عىل اإلطالق ما إذا كانت  أو    ،التوصل إىل أي  يف 

رمبا ألن   ،من خالل اتفاق ضمني أو غ� معلن   هناك تعبئة أو مترين
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 .فإنها ال تتعامل مع مسألة النوايا الحاسمة  ،للغاية "ساخنة"القضية  

مثل للجدل ومتمنّى  مث�  غ�  بيان  عبارة عن  النهايئ  يستمر " :املنتج 

الحدود   العسكري عىل طول  النشاط  عاٍل من  ويظل   ،X- Yمستوى 

 -�كن للجميع االتفاق عىل هذا    ،طبيعة الحال ب.  الوضع متوترًا للغاية

  ، ولكن هذا ال يساعد مسؤول السياسة فحسب خطأ"ال �كن القول إنه  

بل يعني أيًضا أن املعلومات االستخبارية مل متر بالفعل من خالل عملية  

املتاحة ومحاولة تفس� معناها  ف البيانات  كرية صارمة لتحليل معنى 

 . الحقيقي

كان من املمكن التوصل إىل اتفاق بشأن حكم ذي مغزى    ،ومع ذلك 

سيصل موظفو    ، يف هذه العملية   إذا تم تطبيق الوقت والجهد الكافي� 

املعنية والقضايا  للحقائق  أفضل  فهم  إىل  صانع    ،املخابرات  وسيُعطى 

  .ياسة تحليًال أكرث وضوًحا لألدلة ومسارات العمل البديلة املتاحة لهالس

 

 للمسؤول السيايس قيمة األحكام 

يف  الفشل  عن  خطورة  تقل  ال  التي  األخرى  النتائج  إحدى  تكون  قد 

التوصل إىل حكم استخبارايت هي أن املسؤول السيايس سيفشل أيًضا يف  

أحكام  القيام    ،إصدار  للغاية  املهم  من  يكون  قد  أنه  من  الرغم  عىل 

بعض   -عدم وجود بعض األحكام االستخباراتية اإليجابية    حال  يف .بذلك

ال �كن إلقاء اللوم عىل مسؤول السياسة إذا كان �يل إىل   -التحذير  

 ،تقليل الخطر أو االعتقاد بأنه سيكون لديه وقت الحق التخاذ القرارات

التهدي أن  بعدأو  وشيًكا  يكن  مل  التي   .د  األسباب  من  العديد  هناك 

لكن   .جعلت مسؤويل السياسة غ� راض� عىل مر السن� عن ذكائهم
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  ، م� ال شك فيه أن أحد أسباب الشكوى املرة هو عدم كفاية التحذير

 . والذي يعود يف النهاية إىل الحكم عىل ما ستفعله دولة أخرى

فإن هذا النوع من الفشل االستخبارايت هو الذي من   ،عالوة عىل ذلك

 .املرجح أن يث� تحقيقات من قبل مجالس خاصة أو حتى الكونغرس

والتي   ،أن يكون مخطئًا يف العديد من األمور الصغ�ة  لالستخبارايت�كن  

لكنها ال   ، �ر بعضها دون أن يالحظها أحد يف الواقع من قبل املستهلك

الخطأ تحمل  القومي  تستطيع  لألمن  الكربى  القضايا  ذلك    ، يف  يف  مبا 

 .مثل هذه األخطاء ال متر دون أن يالحظها أحد .التحذير من الهجوم 

الفشل يف إصدار أحكام عىل اإلطالق   -أخطاء اإلغفال    ،يف هذا املجال

األخطاء - ارتكاب  أخطاء  مثل  خط�ة  تكون  أن  إىل    ، �كن  والوصول 

بكونه   "آمناً " الذي يسعى إىل أن يكون  مكتب املخابرات .أحكام خاطئة

غ� ملزم قد يجد يف النهاية أنه خدم األمة ك� لو كان قد تنبأ بعدم  

  .وجود خطر

األشخاص   يعرفه  ما  هو  املحللون  يكتشفها  التي  األشياء  أصعب  من 

فعليًا   القيادي  التسلسل  يف  فرسوها  عناألعىل  وكيف  مع   .الحقائق 

الصغ�ة غ� الرسمية التي سادت بعد   املكاتب من    االستخباراتتطور  

الثانية إىل ب�وقراطية كب�ة ومنظمة للغاية العاملية  تفاقمت    ،الحرب 

من اآلمن القول إن معظم املحلل� ال �كنهم التحدث   .هذه املشاكل

السياسة مستوى  عىل  شخص  أي  هؤالء   ،مع  يعرفه  ملا  فهمهم  وأن 

يح وما  محدوًدا  املسؤولون  يكون  أن  املرجح  من  معرفته  إىل  تاجون 

   .للغاية

ومن ثم فإن إحدى نتائج فشل االستخبارات يف تزويد صانع السياسة  
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لكنه سيصدرها عىل    ،باألحكام هي أن املسؤول سيصدر أحكامه بنفسه

أو عىل األقل بدون االستفادة من التفس�  -أساس معلومات غ� كافية  

تفاقم يساعده  قد  التحذير   الذي  حاالت  يف  بالطبع  الصعوبات  هذه 

أكرب بكث� من املعتاد ويكون تفس�ها  عندما يكون حجم املعلومات 

  .أكرث تعقيًدا

 

 

 كبار املستهلك� ويريدون معرفته؟ هما الذي يحتاج

إذا كان �كن تحديد ما يريد صانعو السياسة معرفته بعبارات صارمة  

وكانت املتطلبات غ� قابلة للتغي� إىل حد ما  -ورسيعة وسهلة الفهم  

جميًعا - نعرفها  أن  املحتمل  الواقع .فمن  معقدة   ،يف  املشكلة  هذه 

خربة    ،للغاية السياسي�  املسؤول�  أكرث  حتى  أنه  فيه  املشكوك  ومن 

التوصل إىل إجابات جاهزة حول ما سيحتاجون إىل معرفته يف    �كنهم

   .وأخطرها وأهمها ،مجموعة متنوعة من املواقف االفرتاضية

أخرى  وأع�ًال  مذكرات  أنفسهم  السياسات  صانعي  من  العديد  كتب 

املستوى  رفيعي  القرار  صانعي  تفك�  كيفية  عن  كب�ًا  قدًرا  تكشف 

الحقيقية املواقف  يف  رائعة  غ .وترصفهم  األع�ل  هذه  تكون  ما  البًا 

تعليمية العديدة حول   ،باإلضافة إىل كونها  املذكرات والدراسات  مثل 

إنهم يقدمون نظرة ثاقبة للسياسة ألنها تعمل  .أزمة الصواريخ الكوبية

من أي قدر من النظرية   ،ورمبا أكرث قيمة   ،حًقا وهي أكرث إثارة لالهت�م 

   .وضوعأو العلوم الزائفة حول هذا امل

لقد تعلم أي شخص كان يعمل يف مجال االستخبارات ألي فرتة زمنية  
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منذ فرتة طويلة أن التوجيهات حول ما تريد املستويات األعىل تلقيه 

مؤقتة تكون  أن  املحتمل  عىل   .من  املفروضة  املتطلبات  تختلف 

آلخر شهر  من  آلخر  ،االستخبارات  يوم  من  أحيانًا  وهذه   .وحتى 

من    ،أو حتى يف بعض األحيان بشكل أسايس  ،التغي�ات ال تنبع بالكامل

من    ؛التغ�ات يف الوضع الدويل أو من عدم القدرة عىل التنبؤ باألحداث

الواضح أن املوقف الحرج يف بعض املناطق سوف يولد طلبًا ملزيد من  

وهي مستمدة أيًضا   . وضوع املحدداملعلومات االستخبارية حول هذا امل

يعملون وكيف  باألفراد  التنبؤ  عىل  القدرة  عدم  مدى    ،من  أي  وإىل 

يريدون تقد�ه يعرفوا وكيف  أن  يعرفه   .يريدون  أن  أول يشء يرجح 

 :محللو االستخبارات عن مسؤويل السياسة واملخطط� العسكري� هو

 

 صانعو السياسات فرديون للغاية 

الحكومة ملعرفة ذلكال يحتاج   أن يكون قد خدم يف  يعلم   .املرء إىل 

الجميع تقريبًا أن رؤساء الواليات املتحدة قد اختلفوا بشكل ملحوظ 

أرادوا   وكيف  تلقيها  يف  يرغبون  التي  املعلومات  بكمية  يتعلق  في� 

البعض    ،تلقيها املثال(وأن  سبيل  وكينيدي  ،عىل  قراء  )ترومان  كانوا 

آخرون    ،رات لالستخبامتحمس�   كان  أيزنهاور(بين�    ون يعتمد )مثل 

فقط األساسيات  ويرغبون يف س�ع  موظفيهم  كب� عىل  يقرأ  .بشكل 

بين� يُزعم أن البعض اآلخر   ،البعض ثالث أو أربع صحف قبل اإلفطار 

أصبح مستشار األمن   ،يف السنوات األخ�ة .نادراً ما ينظر إىل الصحافة

لرئيسية وأحيانًا القناة الوحيدة تقريبًا التي  القومي للرئيس هو القناة ا

يتم من خاللها نقل مسائل االستخبارات الخارجية والسياسة الخارجية  
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 . إىل الرئيس التنفيذي 

ك� أن ملجلس األمن القومي واللجان املختلفة أو املجموعات الخاصة  

  �كن  .  التابعة له متطلبات استخباراتية عديدة لدعم السياسة الوطنية

وإىل حد أقل  (أن تؤثر مواقف وعادات عمل وزيري الخارجية والدفاع 

ورؤساء    ،ورؤساء األركان املشرتكة  ،)بعض أعضاء مجلس الوزراء اآلخرين

عن  ينتج  ما  عىل  بقوة  وموظفيها  الكربى  االستخبارات  منظ�ت 

دامئًا ما يجلب   . االستخبارات ويف ما هي التفاصيل وكيف يتم تقد�ها

استخباراتية   لدراسات  املتطلبات  من  سلسلة  معه  اإلدارة  يف  التغي� 

للتغي�ات يف   ،وسياسات جديدة أو ملراجعة وتجديد الدراسات القد�ة 

االستخبارات  نطاق وثائق  شكل  املتعلقة   ،أو  الجديدة  والتوجيهات 

   .بكمية التفاصيل أو األدلة الواقعية التي يجب تقد�ها 

 

 تختلف املتطلبات للمواقف الخاصة عن الروتينية 

مستمرة   متطلبات  لديهم  وقادتها  املتحدة  الواليات  أن  الواضح  من 

األساسية والحالية والتحليلية أو   -لجميع أنواع املعلومات االستخباراتية  

املتعلقة باألنشطة والسياسات واألهداف الحالية لعدد ال  -التقديرية  

الدول من  معادية  ،يحىص  تكون  أن  يحتمل  والتي  والتي    ،الصديقة 

يكاد ال يوجد بلد ال تؤثر سياساته  :  صانع السياسة للتعامل معها  يحتاج

حتى أصغرها قد يكون له صوت حاسم يف   .ومواقفه علينا بطريقة ما 

فإن الحاجة   ،وبالتايل  .األمم املتحدة أو ينتج بعض املواد الخام الحيوية 

املحتملة لصانع السياسة إىل نوع من املعلومات أو غ�ها ال حرص لها  

لن يتم توف� جميع املعلومات التي قد يطلبها صانع    ، بالطبع .تقريبًا
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قد تلعب    ،يف كث� من الحاالت   ،يف الواقع . القرار من خالل االستخبارات

 املعلومات أو التأث� دوًرا صغ�ًا نسبيًا يف توف�  الخارجيةاالستخبارات  

 . عىل صانع السياسة

العسكري عىل حٍد سواء مطلبًا كب�ًا  السياسة والقائد  سيكون لصانع 

  ، لالستخبارات يف األمور التي قد تتطلب عمالً عسكريًا أو رًدا من جانبنا 

كان هناك اتجاه متزايد   ،يف السنوات األخ�ة .سواء يف الحرب أو السالم

تويل اإلرشاف عىل ما قد يبدو أنه أبسط اإلجراءات أو للسلطات العليا ل

السياسية والعسكرية  ،القرارات أن   .يف كل من الشؤون  املعروف  من 

يشتكون من أن لديهم   ،وكذلك الرتب األقل  ،العديد من الضباط العام�

حتى   أو  ميداني�  كضباط  القرار  اتخاذ  وسلطة  املسؤولية  من  املزيد 

العاملية الثانية مقارنة بضباط كبار يف النزاعات يف الحرب    واركاضباط ش

ليس رساً أن الرئيس كينيدي قام شخصياً   .األخ�ة أو النزاعات املهددة

مبراجعة تقدم القوافل األمريكية عىل طريق برل� الرسيع خالل أزمة  

وأنه حتى أصغر القرارات بشأن قضية برل� تم اتخاذها يف   ، 1961عام 

متت مراجعة مهام القصف   ،أثناء حرب فيتنام  ،وباملثل  .البيت األبيض 

ليس فقط السياسة   -األمريكية مسبًقا عىل أعىل املستويات الحكومية 

من الواضح أن  .العامة بشأن االستهداف ولكن اختيار أهداف محددة

هذا يتطلب معلومات استخبارية عسكرية أكرث تفصيالً عىل املستوى  

  .ا يف العادةالوطني م� قد يكون رضوريً 

أنواع    ،أخ�ًا لالستخبارات يف جميع  السياسة  صانع  من  مطلب  هناك 

التي قد   ،حاالت األزمات الحركة  ال سي� املواقف املفاجئة أو رسيعة 

من  .تكون فيها املعلومات املوثوقة واملحدثة أمرًا حيويًا لصانع القرار
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عىل   مطالب  أكرب  الحرجة  املواقف  هذه  تضع  أن  مجتمع  املحتمل 

رمبا يكون صحيًحا أنه كل�   .االستخبارات عىل املدى القص� عىل األقل

  ، كرث أهمية وفورية األ زادت األزمة وزادت الحاجة إىل اتخاذ القرارات  

املعلومات إىل  القرار  صانع  حاجة  وسمعة   ،زادت  هيبة  زادت  وكل� 

تم  من املرجح أن ي ،بشكل عادل أو غ� عادل  عىل املحك االستخبارات

الحكم عىل نظام االستخبارات إىل حد كب� من خالل أدائه عند توقع  

   .األزمات وخاللها

�كن لالستخبارات أن تكون مخطئة يف العديد من    ،ك� أرشنا من قبل

إذا كانت توفر لصانع السياسة  )وقليلون سيالحظون ذلك(املوضوعات  

عندما تكون القضايا   ،وإذا كان راضيًا عن ذلك  ،نوع الدعم الذي يحتاجه

 . الوطنية الخط�ة عىل املحك 

  

 يحتاج صانعو السياسات إىل أدلة �كنهم الترصف بناًء عليها 

ناقش ش�مان كينت أنواع االستخبارات التي وجدها مسؤولو السياسة  

وفائدة مصداقية  أكرث  عام  خربته  .بشكل  من  استنتاجاته  تنبثق  مل 

فحسب  الطويلة الوطنية  التقديرات  ملجلس  من   ،كرئيس  أيًضا  بل 

أصبح   الذي  روجر هيلس�ن  أجراه  املوضوع  هذا  منفصل يف  تحقيق 

استنتاجاتهم املتعلقة   . في� بعد مديرًا لالستخبارات يف وزارة الخارجية

من   أنواع  ثالثة  حول  السياسة  صانعي  األساسية  -  االستخباراتبآراء 

 :انتكوالحالية والتقديرية 

 االستخبارات  يف مصداقية أعىل السياسة مسؤولو أعطى -

 وعمق  التساع  خاص بشكل ممتن� وكانوا  ، ةاألساسي
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 عىل قادرة االستخبارات كانت التي  الواقعية املعلومات

 مهلة  غضون يف غالبًا ،املوضوعات من العديد بشأن إنتاجها

 . جًدا قص�ة

 وكانوا ،اآلنيّة االستخبارات بشأن ما حد إىل ح�ًسا أقل كانوا -

 . اليومية  بالصحافة سلبي بشكل امقارنته إىل �يلون

 رمبا ،التقديرات يف املصداقية من  قدر أقل وضعوا لقد  -

 جزئيًا تخمينية األقل عىل هي التقديرات أن أدركوا ألنهم

 االستخباراتية املعلومات وموثوقية سلطة إىل تفتقر وبالتايل

 .للغاية موثوقة وتعترب واقعية أساًسا هي والتي ،األساسية

 التكهن يستطيعون بأنهم الشعور إىل �يلون كانوا ،أيًضا

 . االستخبارات  يف زمالئهم من أفضل أو جيد بشكل

التي قد  املرات  يتطرقوا ملسألة عدد  السادة مل  الواضح أن هؤالء  من 

صانع السياسة قد ُضلل من خالل املعلومات االستخباراتية  يكون فيها  

خاطئة أنها  ثبت  التي  التي   "حقائق"مثل    ،األساسية  املعركة  ترتيب 

دامئًا   ةاألساسي االستخباراتليس صحيًحا أن  .كانت غ� كافية أو قد�ة 

عىل الرغم من   ،ةالتقديري  االستخباراتكون أكرث دقة أو واقعيًا من  تما  

ملاذا يجب أن يكون هذا هو      . التقد�ي  اأنه قد يبدو كذلك يف شكله 

ال سي� عندما �يل مجتمع االستخبارات   ،رد فعل املسؤول� السياسي�

وبالتأكيد   ،له عمل إىل النظر إىل التقدير الوطني عىل أنه أعىل مستوى

ذلك الذي يغدق عليه أكرب قدر من الرعاية والتنسيق األكرث شموالً من 

منخفض   أسايس  ذكاء  محلل  كل  يتطلع  أال  خربة؟  سلطاته  أكرث  قبل 

مع املكافآت    ،قيته فيه ليصبح مقدًرااملستوى إىل اليوم الذي سيتم تر 
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 التي يجلبها ذلك من حيث املال واملكانة؟ 

 .ال �كن توضيح هذه القضية بشكل أفضل من أزمة الصواريخ الكوبية

 19انتقد البعض تقدير االستخبارات الوطنية يف    ،وبالعودة إىل الوراء

خلص  1962سبتمرب   الواقع  ،والذي  املحتمل  ،يف  غ�  من  أنه  أن   إىل 

كوبا يف  اسرتاتيجية  صواريخ  السوفيتي  االتحاد  أن   . يدخل  يف  شك  ال 

الصواريخ  املخابرات اكتشاف  أنها    ،حتى  تصنيفها عىل   "فشل"يجب 

ألنها مل تتنبأ بأن االتحاد السوفيتي   )مه� كانت استنتاجاتها منطقية(

ولكن ماذا لو كانت املعلومات االستخباراتية   .سيفعل ما فعله يف الواقع

أيلول  "صحيحة" تقدير  خلص  لو  ماذا  إدخال   )سبتمرب(؟  أن  إىل 

أو احت�ل    ،الصواريخ االسرتاتيجية إىل كوبا كان أفضل من مجرد فرصة

ف�ذا   ،أو شبه مؤكد؟ حتى لو افرتضنا أن الرئيس قد صدقها أيًضا  ،كب�

  ، بالطبع  ، غياب الدليل؟ الحقيقة هيكان �كن أن يفعل حيال ذلك يف 

الصواريخ  أن  عىل  ومقنعة  قاطعة  أدلة  بدون  ليترصف  يكن  مل  أنه 

  "فكرت "ال يهم حًقا ما   .االسرتاتيجية كانت إما يف كوبا أو يف طريقها

 .لكن األمر كان مهً�  .املخابرات فيه

 

 

 املخابرات يف دعم السياسة؟
 

املستوى   رفيعي  املسؤول�  اإلسرتاتيجية  املعلومات  تدعم  أن   -يجب 

وليس فقط جمع املعلومات  -صانعي السياسات والقادة العسكري�  

يؤكد الكونجرس األمرييك  .مه� كان ذلك مرغوبًا يف حد ذاته   ،وتحليلها 
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املطلب ذلك  .هذا  أن    ،ومع  ذلك  يتبع    خادم هو    االستخبارات ال 

أو أن وظيفته هي إنتاج ما يعتقد صناع السياسة أنهم بحاجة    ، للسياسة

االستقاللية والتكامل الفكري لنظام   .إليه أو ما يرغبون يف س�عه فقط

الطويل والقص�  ،االستخبارات رضوريان  املدى  إلنتاج معلومات   ،عىل 

سوء    من  ،لقد تعلم الكث�ون .عالية الجودة تخدم حًقا املصلحة الوطنية 

ا تكييف    ،لنهايئحظهم  نظر   المئهم تل  االستخبارات مخاطر  وجهات 

   .مسؤويل السياسة 

قلة من املحتمل أن تختلف نظريًا عىل األرجح مع الحاجة إىل جهاز  

ويُبعد    ،ال يخضع ألهواء كبار املسؤول�  ،استخبارات مستقل وغ� متحيز 

السياسة عدم  .عن  مشكلة ض�ن  هو  شهرة  واألقل  دقة  األكرث  األمر 

الحقيقي لخدمة    االستخباراتتشويه   عن غ� قصد يف عملية السعي 

   .مسؤول السياسة

من امل�رسات الشائعة للمسؤول� الذين يفكرون يف مسار عمل مع� 

أن يطلبوا من االستخبارات تحليل جدوى هذا اإلجراء ومراجعة عواقبه  

ضباط  أ  .املحتملة من  ويطلب  خياراته  العسكري  القائد  يراجع  و 

استخباراته تلخيص املعلومات املتوفرة لديهم والتي من شأنها أن تدعم 

مع عدم وجود نية رمبا من قبل أي شخص لتشويه    هذا اإلجراء أو ذاك

من الكتلة  -نفسه مع ذلك يختار املعلومات    االستخباراتيجد    ،الصورة

التي تتوافق مع مسار العمل املقرتح أو   -األرجح  الهائلة املتاحة عىل  

رمبا ألنه مل يُطلب منه أي بيانات   .التي متيل إىل جعلها تبدو مرغوبة

 . سلبية أو معلومات مخالفة

فيه  أو مرغوبًا  أكرث جدوى  ليكون  للعمل  آخر  يقرتح مساًرا  فإن    ،قد 
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املحتملة للفشل ال أو أن التكاليف     .نظام االستخبارات ال يتطوع به

  ، عن غ� قصد  ،وهكذا .يتم تقييمها ألن ال أحد يطلب مثل هذا التقدير

وال   ،يتم اختيار الحقائق يف جزء كب� منها لدعم سياسة مفضلة بالفعل

   .يتم نقل العيوب املحتملة إىل مسؤول السياسة

عىل  ،نظام االستخبارات داريسأحد املؤرخ�  ،وقد أطلق توماس بيلدن 

  ، واألدلة  ،فعل تقديم الحقائق (ه العملية التقريب من الفعل املقّدم  هذ

يعترب هذا النوع   )كدليل أو دعم ليشء مذكور  ، وما شابه ذلك  ،واملثلثات

التي   املخاطر  أحد  االستدالل  أو  التحليل  عملية    تتعرضمن  لها 

االستخبارات والتي �كن أن تقودها واملسؤول السيايس إىل استنتاجات  

يكونا   ،خاطئة  أن  إىل  بصدق  يسعيان  كانا  كليه�  أن  من  الرغم  عىل 

 . موضوعي� واختيار السياسة األكرث استحسانًا

ك� توصل كاتب معروف آخر حول مشاكل التحذير واتخاذ القرار إىل 

فإنها    ،ألنه عندما يتم وضع سياسة أو فرضية رسمية  ":هذا االستنتاج

البديلة الفرضيات  الرتكيز عىل    ،متيل إىل حجب  وتؤدي إىل اإلفراط يف 

عندما يكون من   ،وال سي� يف حالة توتر متزايد  ،البيانات التي تدعمها

 .13هز القارب"املهم عدم 

من الواضح اآلن أن مخاطر هذا النوع من الخطأ تكون أكرب عندما ال 

أو عندما يكون هناك    ،ا بسهولة تكون الحقائق بسيطة أو �كن تفس�ه

أو عندما يسعى مستوى السياسة    ،مجال لالختالفات الحقيقية يف الرأي

وخ� مثال عىل ذلك هو :  إىل تربير مسار عمل تم االلتزام به بالفعل

 
 :(1965يوليو  ) 4 .رقم  ،43فورين أف�ز  ،"اإلدراك املتأخر واالستبصار :كوبا وب�ل هاربور" ،روبرتا فولستيت�13

701. 
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  ، الجدل املستمر حول من كان عىل حق يف تفس� مسار حرب فيتنام

ل  استخدامها  أيسء  قد  اإلحصائيات  كانت  إذا  العمل وما  مسار  تربير 

وبغض النظر عن التحيز   .أننا كنا ننترص يف الحرب  "إلثبات "األمرييك و 

التفس� نشأت املشكلة يف جزء كب� منها من حقيقة أن    ،املوجود يف 

نفسها كانت ضعيفة للغاية بحيث ال تكون ذات قيمة    "اإلحصائيات"

الحالت� كلتا  يف  الحالة  إثبات  يف  الخسائر    ،كب�ة  كانت  لو  وأنه حتى 

الش�لية الفيتنامية  العسكرية  و   واإلمدادات  املمكن  واضحة  من  كان 

بدقة الخسائر  كان   ،معرفة  التزام هانوي    ترمبا  مواجهة  بال معنى يف 

 .املطلق مبواصلة الحرب عىل الرغم من الخسائر الفادحة

 

  ، مع تقدم البيانات من خالل نظام االستخبارات إىل الرئيس  ،مع ذلكو 

فمن املحتمل أن يكون صحيًحا أن اإلحصائيات أو الحقائق التي كانت  

تعترب هشة للغاية عىل مستوى التجميع قد اكتسبت صالبة ومصداقية  

املتحدة  الواليات  سياسة  صحة  عىل  تأكيدها  مدى  مع  يتناسب   .مبا 

  .عدد من املراقب� واملنتقدين للعملية ادعى ،عىل األقل ،لذلك

 

فإن قلة من األشخاص يف العملية االستخباراتية أو السياسية    ،ومع ذلك

لقد كان مزيًجا من األدلة غ� املالمئة أو   .رمبا قاموا بتشويه األدلة عمداً 

وبعض امليل   ،والتبسيط املفرط يف تفس�ه  ،غ� ذات الصلة يف البداية 

أو عىل األرجح عدم إخباره مبا ال   -الرئيس مبا يريد أن يسمعه    إلخبار

  .يريد س�عه
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 اإلبالغ عن الحقائق أو األحكام غ� السارة 

هو الوصول إىل أحكام ال يرغب   لالستخباراتمن أصعب األمور بالنسبة  

س�عها يف  السياسة  يث�   ،صانع  أو  الحكم  يتعارض  عندما  سي�  ال 

أيًضا   .الجارية السياسات  الشكوك حول حكمة بعض   قد يكون هناك 

عن تقديم أدلة أو مؤرشات قد تتطلب    ،وهو أمر مفهوم  ،إحجام كب� 

أو خط� قرار صعب  اتخاذ  السياسة  كان    ،من مسؤول  طاملا  ال سي� 

هناك   .هناك شك في� إذا كان من الرضوري اتخاذ القرار عىل اإلطالق

   .م�نعة طبيعية للتسبب يف اإلنذار عندما يكون ذلك غ� رضوري

الكايف دامئًا أن صانع  املبكر  املحتملة لإلنذار  النتائج  قد تكون إحدى 

ت املناسب إلحباط  السياسة سيكون قادًرا عىل اتخاذ اإلجراءات يف الوق

سيكون   ،يف هذا الحدث  .هجوم عسكري وشيك أو أي عمل آخر مهدد

فهو مل ينتج معلومات  -قد أدى أعظم خدمة لألمة  االستخباراتجهاز  

فحسب الكوارث   ،دقيقة  إحباط  يف  فعال  دور  له  كان  من  .بل  لكن 

أبًدا قابالً لإلثبات    أو عىل األقل ليس يف   ،املفارقات أن هذا لن يكون 

فإن الخدمة التي    ،يف أفضل أوقاتها   ،وهكذا .الحياة املهنية للمشارك�

  ، يقدمها مجتمع االستخبارات ليست فقط غ� معرتف بها وغ� مجزية

ولكن قد يقول البعض حتى أن اإلنذار مل يكن رضوريًا متاًما ومل يكن 

   .ا وسحره االستخباراتهذه هي مخاطر  .هناك تهديد

 

 ؟"اإلنذار املبكر"ما هي مدة 

يف عدد   ،من املحتمل أن يُظهر استعراض األزمات عىل مدى سنوات أنه

الحاالت  التحذيرات يف وقت    ،كب� من  إصدار بعض  املمكن  كان من 
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فإن    ،ومع ذلك .ويف بعض الحاالت قبل ذلك بكث�   ،أبكر م� كان عليه

بالرضورة ضعيفة كانت  الحاالت  التحذير يف معظم  ويف    ،طبيعة هذا 

كانت أكرث بقليل من الشعور بعدم االرتياح   ،بعض الحاالت عىل األقل

أو   صحيًحا  يكن  مل  يشء  كل  بأن  واملدرك�  املطلع�  املحلل�  لدى 

هذا الشعور بعدم االرتياح من أن االتحاد السوفييتي كان عىل  .طبيعيًا 

بالتأكيد كان حاًرضا يف أذهان بعض املحلل� يف    وشك أن يفعل شيئًا 

قبل أن يكون هناك أي مؤرش ملموس عىل أن االتحاد  1962ربيع عام  

رمبا كان هذا القلق  .السوفيايت كان يخطط ألي يشء غ� عادي يف كوبا

يف األسابيع التي سبقت اندالع الحرب   1950أكرث انتشاًرا يف ربيع عام  

اإلنذار  .ةالكوري من  النوع  بهذا  مهتم  القائد  أو  السياسة  صانع  هل 

الخربة   وذات  الذكية  العقول  تبدأ  متى  يعرف  أن  يريد  هل  املبكر؟ 

ولكن ال �كنها حًقا إنتاج   ،يف الشعور بالضيق االستخباراتواملبدعة يف 

ورمبا يختلف    ،توثيق واقعي لدعم حدسها؟ من الصعب جًدا قول ذلك

قد   .حول هذه املسألة أكرث من أي شخص آخر تقريبًا  مسؤولو السياسة

  متيل اهت�ماتهم الفردية يف مواضيع أو مجاالت معينة إجاباتهم أكرث

   .من العموميات

كان مجتمع االستخبارات �يل إىل التحفظ عىل هذا النوع    ،بشكل عام

التخمينية  التقارير  األقل  ،من  عىل  أن   .لسبب�  هو  القطع "األول 

خاطئة  "الفكرية تكون  ما  غالبًا  كافية    ،الضعيفة  معلومات  توجد  وال 

السبب الثا� هو أن مجتمع   .إلصدار أي نوع من التحذير ذي املغزى

أو عىل  "إثباتًا "أن يطلب صانع السياسة    ،يخىش   أو  ،االستخبارات يعرف

   .األقل نوًعا من األدلة الداعمة بخالف التخوف أو املشاعر البديهية
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  ، ضاربة مفيدة للغايةتقد تكون مثل هذه القطع املبكرة وامل  ،ومع ذلك

عىل األقل تشجيع املزيد   ا�كنه   .حتى لو مل تصل إىل مسؤويل السياسة

جهوًدا   تولدوقد    ، داخل مجتمع االستخبارات نفسه  من التحليل التخييل

إىل ظهور املعلومات ذات الصلة    تؤديوقد    ،مفيدة للغاية يف التجميع 

   .التي كان من املمكن تجاهلها لوال ذلك

رمبا يكون مسؤول  -إذا كان من املمكن التعميم عىل هذا   -بشكل عام  

يف الحاالت التي    ،وإن كان ضعيًفا   ،السياسة أكرث تقبالً للتحذير املبكر

األولية اإلجراءات  بعض  اتخاذ  فيها  املبادرات    ،�كنه  بعض  مثل 

من  .املوارد يفدون تحمل أي مخاطر كب�ة أو التزام كب�  ،الدبلوماسية

غ� املحتمل أن يكون متجاوبًا للغاية إذا اضطر إىل إعادة انتشار القوات 

االح جنود  استدعاء  أو  أن   ،تياطالعسكرية  يعتقد  كان  إذا  سي�  ال 

فعل  رد  إىل  يؤدي  قد  جانبنا  من  العمل  أن  أو  وشيًكا  ليس  التهديد 

ورمبا ال يرغب يف أن يتم  .عسكري من قبل الخصم وتصعيد املوقف

قد   "تحذيره" والتي  بعيدة  تبدو  تزال  ال  التي  املحتملة  األخطار  من 

 .تم وضعها مؤخرًاتتطلب تغي�ًا كب�ًا يف السياسة الوطنية التي 

 إج�ع أم هوامش؟ 

يتمتع    ،من الناحية النظرية للجدل.  وقد ثبت أن هذا أيًضا موضوع مث�

أو التعب�    ،جميع رؤساء وكاالت االستخبارات بحرية تدوين الهوامش

يف جميع التقديرات الوطنية وغ�ها    ،عن آراء مختلفة عن آراء األغلبية

يُقال إن   ،من الناحية النظرية أيًضا .من األوراق املشرتكة ب� الوكاالت

مسؤويل السياسة عموًما يريدون وجهات النظر األكرث رصاحًة وشموالً  

 .حول القضايا املهمة  -مبا يف ذلك اآلراء املخالفة   -ملجتمع االستخبارات  



298 

 

ا ما شعرت األوساط االستخباراتية مبيل قوي للسعي غالبً   ،لكن يف الواقع

الحرجة اإلنذار  قضايا  عىل  اإلج�ع  شجع    ، إىل  الحاالت  من  كث�  ويف 

   .مستوى السياسة االتجاه الذي طالب مبوقف استخبارايت متفق عليه

يبدو أن االفرتاض هو أنه   .الحجج املؤيدة لإلج�ع ليست غ� مستهلكة 

ق املتاحة ومراجعتها بدقة من قبل أشخاص  إذا تم عرض جميع الحقائ

فيمكن    ،وكلهم عىل استعداد لالست�ع إىل وجهات نظر أخرى  ،عاقل�

فإن الرأي   ،وبالتايل . عندئٍذ حل االختالفات حًقا وتحقيق اتفاق حقيقي

ما   الواقع أفضل وأدق  يعترب يف  إليه أخ�ًا  التوصل  تم  الذي  باإلج�ع 

يُقال    ،عالوة عىل ذلك .جميع االشرتاك فيه و�كن لل  ،�كن الحصول عليه

الرأي ال تساعد حًقا صانع   الخالفات املتضاربة أو غ� املحلولة يف  إن 

املجزأ حول قضية حاسمة   .السياسة يف وقت حاجته  الرأي  ال يساعد 

إذا  .تتطلب اتخاذ إجراء وطني للمخطط يف اختيار أفضل مسار للعمل

اتخاذ قرار بشأن ما تعنيه األدلةمل يتمكن مجتمع     ، االستخبارات من 

كيف يتخذ صانع القرار قراًرا ذا مغزى؟ إذا كان قد طلب من مجتمع  

   .فهذا هو ما يحق له الحصول عليه ،"أفضل تقدير"االستخبارات 

مقنعة وصحيحة يف ح� أن املوقف املتفق عليه   ،بالطبع ،هذه الحجج

أنه   الواقع  يف  يثبت  للعمل باإلج�ع  املختار  املسار  ويكون  صحيح 

ورمبا أكرث   ،ورمبا يكون هذا صحيًحا يف كث� من األحيان .السيايس ناجًحا

وحتى    ،نادًرا ما يكون حكم االستخبارات خاطئًا متاًما . من ذلك بكث�

جزئيًا خاطئًا  يكون  عىل    ،عندما  كب�  بشكل  استنتاجاته  تؤثر  ال  قد 

من الواضح أنه يف الحاالت التي   .قرارات السياسة أو مسارات العمل

يثبت فيها أن املوقف االستخبارايت املتفق عليه أو موقف األغلبية كان  
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تصبح مغالطات أو    ،وساهم يف حدوث أخطاء كب�ة يف السياسة  ،خاطئًا

   ا تث� قلق أولئك الذين مل يوافقوا حًقاغالبًا م  -عيوب اإلج�ع ظاهرة  

مدفوع� بأنهم  شعروا  األغلبية   ولكنهم  إىل  إىل    ،لالنض�م  وبالعودة 

يأسفون بشدة ألنهم مل يجادلوا يف مواقفهم بقوة أكرب أو يرصون    ،الوراء

االختالف يف  حقهم  الحاالت .عىل  هذه  صانع    ،ويف  أن  الواضح  من 

يكو  أن  يف  أيًضا  س�غب  األقلية السياسة  آراء  طلب  قد  خاصًة    ،ن 

   .ه من قرار خاطئتللمعارضة وأسبابها التي رمبا أنقذ

إىل موقف    االستخباراتوصول  و   ،عند اإلمكان  ،عىل الرغم من الرغبة

عليه  متفق  بذلك   ،واحد  القيام  مخاطر  خالفات    ،فإن  توجد  حيث 

املزايا  ،حقيقية تفوق  بالتأكيد  تكون  األحكام   .تكاد  كانت  ما  غالبًا 

اإلج�عية مفيدة فقط للتغطية عىل االختالفات الحقيقية والخط�ة يف  

يتم   ،الرأي إذا مل  متاًما  لها  السياسة غ� مدرك  يكون صانع  والتي قد 

عندما يتم التوصل إىل أحكام باإلج�ع من   ،عالوة عىل ذلك  . توضيحها

فإنها متيل إىل أن تكون رديئة أو تستخدم عبارات غامضة    ، بيلهذا الق

 .أو مؤهلة والتي قد تفشل متاًما يف التعب� عن مدى خطورة املوقف

مثل  يفكر يف شن هجوم"  ،عبارات  العدو  يكون  أن  املمكن    " أو "من 

يف .  إذا لزم األمر  ،تتمتع هذه القوات بقدرة عالية عىل التدخل بالقوة

اختياره فقط كلغة محايدة �كن أن يوافق عليها كل من الواقع قد تم  

أنه   الذين يعتقدون  الهجوم غ� مرجح وأولئك  الذين يعتربون  أولئك 

عليه  يوافقوا  أن  املحتمل  الحاالت  . من  أن   ،يف هذه  املمكن  من  كان 

بشكل   خدماته  تقديم  ويتم  أفضل  دراية  عىل  السياسة  صانع  يكون 

الحقيقية يف الرأي وأسبابها بدالً من    أفضل إذا تم توضيح االختالفات
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   .إخ�دها

 

 التواصل عبارة عن طريق ذو اتجاه�

لقد نظر هذا القسم يف هذه املشكلة بشكل حرصي تقريبًا من وجهة  

إعطاء محلل    ،بشكل شبه مؤكد  ،لقد حاولت .نظر مجتمع االستخبارات

يخدم   وكيف  السياسة  صانع  يريده  ملا  الفهم  بعض  االستخبارات 

ومن املهم بنفس القدر  .لكن هذا ليس سوى نصف املشكلة .مصالحه 

للمجتمع   �كن  الذي  ما  السياسة  مسؤول  يفهم  أن  األهم  ورمبا 

وأنه يتواصل    ،االستخبارايت وال �كن توقعه بشكل معقول لتزويده به

املعلومات   مستمرمع  أساس  عىل  يكون  .االستخباراتية  أن  يجب 

للمستويات اإلدارية والسياسية تبادل هادف مع ما يسمى مبستويات 

تفاهم  سوء  حت�ً  هناك  سيكون  أو  االستخبارات  مجتمع  يف  العمل 

مجتمع   .بينهم  من  دقة  واألكرث  الكامل  الدعم  عىل  حصوله  لض�ن 

 : االستخبارات

 مثل تدعم التي الحقائق وعرض املخالفة األقلية آراء طلب -

   .املعارضة  هذه

 طلب سبب عن الرشح بعض ،اإلمكان قدر ،توف�  -

 . استخدامها سيتم أغراض وألي املعلومات

 االستخبارية املعلومات ذلك يف  مبا ،املعلومات أن من التأكد -

 رضوري غ� بشكل حجبها أو تجزئتها يتم ال ،والعملياتية

 ت. املخابرا أفراد عن

   .الصحيحة  األسئلة رحط -
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 تقييم االحت�الت 

 

وذات   دقة  أكرث  أحكامه  بجعل  لسنوات  االستخباري  املجتمع  اهتم 

السياسة التي حظيت باهت�م كب� هي   . مغزى لصانع  الطرق  إحدى 

حيث   من  األجنبية  الدول  قبل  من  املحتملة  العمل  مسارات  تقييم 

   .معربًا عنها بعبارات لفظية أو عددية ،االحت�الت 

 

 كل�ت االحت�ل التقديري 

الذي بدأ استفساًرا منذ سنوات    ، هذه العبارة مأخوذة من ش�مان كينت

ممكن مثل  املختلفة  الكل�ت  تعنيه  ما  غ�    ،ممكن  ، محتمل  ، حول 

ذلك  ،محتمل  إىل  االحت�الت    ،وما  حيث  من  مختلف�  ألشخاص 

وجد أن هذه الكل�ت وغ�ها من الكل�ت   ،رعبه ولدهشته و  .الرياضية

مثل املمكن أو املمكن   ،مبا يف ذلك الزخارف املختلفة املمكنة (امل�ثلة  

متاًما )بوضوح مختلف  بشكل  تفس�ها  األشخاص    ،تم  قبل  من  حتى 

الوطنية التقديرات  إعداد  مًعا يف  لذلك .  14الذين عملوا  حاول    ،نتيجة 

والعبارات الكل�ت  من  لسلسلة  االحت�لية  من  معينة  درجة    ، تعي� 

عام بشكل  كمرادف  مًعا  منها  عدًدا  نفسه .وجمع  هو  الحظ   ، ك� 

ال سي�    ،قوبلت هذه الجهود األولية بيشء أقل من االستحسان العاملي

 
املقدرة"  ، ش�مان كينت14 االحت�لية  الوطنية "،كل�ت  التقديرات    ،مقاالت مجمعة :يف ش�مان كينت ومجلس 

ستوري   .محرر يب  العاصمة)دونالد  الذكاء :واشنطن  دراسة  هذه   .139-132  ،(1994  ،مركز  مناقشة  متت 

مركز دراسة  :واشنطن العاصمة)دز جيه هوير االبن  ريتشار  .محرر  ،املصطلحات أيًضا يف علم نفس تحليل الذكاء

 .156-154 ، (1999 ،الذكاء
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ومل يتم قبول مقرتحاته رسميًا يف    ،"الشعراء"من أولئك الذين يصفهم بـ  

في� ييل تفس� واحد بالنسب املئوية للمصطلحات   .التقديرات الوطنية

 :املستخدمة بشكل متكرر يف التقديرات

 

 تقدير النسبة املئوية االحت�لية القريبة من اليق� 

 

 90-99 تأكيد

 60-90 محتمل 

 40-60 ممكنة  فرصة

 10-40 غ� محتمل ورشوط مكافئة 

 1-10 قرب االستحالة وما يعادلها 

�كن استخدامها لوصف    ،�كن استخدام كل�ت رمبا   ، يف هذا االستخدام

االحت�لية  من  الدنيا  النطاقات  يف  املمكنة  ،املواقف  عند    ، والكلمة 

لن تُستخدم عموًما إال عندما يكون    ،استخدامها دون مزيد من التعديل

إعطاء ترتيب احت�لية بأي درجة  .يتعّذرالحكم مهً� ولكن �كن أن  

   .من الدقة

دات التحذير للتعب� عن نطاقات  املصطلحات األكرث استخداًما يف مستن

 :االحت�ل األعىل واألد� هي

نحن ال نصدق    //نستنتج   لن // نعتقد  // نحن نؤمن  // منخفض  //أعىل

من املحتمل أنه رمبا لن يكون من   // يبدو  ال  //من املحتمل أن  //ذلك

 . املحتمل

مل يُظهر محللو املؤرشات أبًدا قدًرا كب�ًا من التحيز يف إعطاء احت�الت  
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  "فرصة متساوية "من خالل استخدام عبارات مثل    50و   50ترتاوح ب�

رمبا يف االعتقاد بأن مستندات التحذير من   ،"االحت�الت متساوية"أو  

أحكاًما وليس   تصدر  أن  لل�داملفرتض  املؤرش   ،رمياً  ات يستفيد محللو 

مع محاولة قليلة    ،وأيًضا من الرشوط الرشطية  ،و�كن  ، أيًضا من املمكن

   .لتحديد درجة االحت�ل أو عدم االحت�ل املقصود

 

 معالجة املعلومات االحت�لية 

إن محاولة ترجمة البيانات اللفظية لالحت�الت مبارشة إىل نسب مئوية  

الكل�ت حًقا ألشخاص   تعنيه  ما  أساس  كانت مفهومة عىل  مختلف� 

الطريقة  .ومقبولة عىل نطاق أوسع من النهج الثا� لتقييم االحت�الت 

وتتضمن   )قد يقول البعض أنها علمية(الثانية أكرث تعقيًدا إىل حد كب�  

املعلومات لتحليل  معينة  تقنيات  وتطبيق  محددة  بهدف    ،منهجية 

االعت� و�كن  أكرث صحة  احت�لية  أحكام  إىل  عليهاالتوصل  كانت   .د 

  ، وال سي� تلك التي تسمى معالجة املعلومات االحت�لية  ،هذه التقنيات 

األخ�ة  السنوات  يف  كب�  وتجريب  بحث  البداية .موضوع  من   ،يف 

املناقشة لن   التأكيد عىل أن هذه    الرياضية   بالجوانب  تهتمالرضوري 

  "أشجار"ولن يهتم ببناء   .األولية  أشكالها  يف  حتى  ،االحت�الت  لنظرية

�كن للمهتم� بهذا  .االحت�الت والقرارات أو منهجية محددة أخرى 

الجانب من تقييم االحت�الت أن يجدوا مؤلفات كث�ة توفر وصًفا أكرث  

سنهتم بتفس� أكرث  .شموالً وخربة للتقنيات م� �كنني محاولة تقد�ه 

لظاهرة ك� هي مطبقة  وخاصة مزاياها وقيودها ا  ،عمومية للتقنيات

يعد    ،مثل التقنيات األخرى االستخبارات التحذيريةبشكل خاص عىل  
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تحليل   االحت�الت عىل  نظرية  نظريًا    االستخبارات تطبيق  قادرة  أداة 

   :عىل مساعدة كل من املحلل واملستهلك من خالل

 من ،صحة أو دقة أكرث أحكام إىل التوصل يف املحلل مساعدة -

 املعلومات عىل معينة احت�لية تقنيات تطبيق خالل

 ه.لدي املوجودة

 املستهلك� إىل األحكام هذه بنقل للمحلل� الس�ح  -

  .الفهم يف سهولة وأكرث غموًضا  وأقل دقة أكرث بعبارات

 

 االستخبارات تعقيدات تقيي�ت االحت�الت يف 

وأنواع    االستخباراتمن الواضح أن هناك اختالفات كث�ة ب� مشاكل  

ما ينطبق عىل معظم  .املشاكل التي عادة ما تخضع لتحليل االحت�الت 

باملشكالت    االستخباراتمشاكل   يتعلق  في�  صحة  أكرث  يكون 

  ، عىل الرغم من أن معظم هذه االختالفات واضحة نوًعا ما .التحذيرية

 :يد رسد بعضها هنا فقد يكون من الج

 بسيطة حوادث عىل االحت�لية تقديرات معظم إجراء  يتم -

 تنبؤات مثل  ،كب�ة  بيانات  قاعدة ،عادة  ،لها  يوجد  نسبيًا

 خيول  سجالت حتى أو ،االكتوارية والجداول ،الطقس

 بشأن سي� ال ،االستخبارات تنبؤات تعتمد .السباق

 ،البيانات أنواع من العديد عىل  ،التحذير مثل موضوعات

  .ما حد إىل فريد حدث وكل ،معقد ومعظمها

 إحصائية أو بسيطة بيانات إىل املستندة االحت�لية تقديرات -

 يف ،الشخيص  للتحيز  تخضع ال  أو  ،كب� حد إىل  موضوعية
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 من الرغم عىل .للغاية ذاتية االستخباراتية األحكام أن ح�

 اإلحصائية السجالت بعض إعداد املمكن من يكون قد أنه

 موضوعية أكرث أساًسا تعطينا أن  شأنها من التي التاريخية أو

 عىل عادة يعتمدون املحلل� أن  إال ،تحذيرية أحكام إلصدار

 . تاريخية  سابقة حول ذاتية مشاعر أو دقيقة غ� ذكريات

 إصدار  يجب ،التحذير يف وخاصة ،االستخبارات  مجال يف  -

 معروفة غ� معلومات وعىل كاملة غ� بيانات عىل أحكام

 . املوثوقية  من متفاوتة بدرجات أو

 األحكام وخاصة ، أخرى مرة - االستخباراتية  التنبؤات  -

 للقرارات تقييمنا عىل منها  كب� جزء يف تعتمد  - التحذيرية

 أي عىل ،والتي ، بعد تتخذ مل  أو تكون قد التي ،البرشية

   .ما حد إىل متوقعة وغ� ومتغ�ة للغاية معقدة ،حال

ألحكام   الذاتية  الطبيعة  االحت�الت  منظرو  وال    االستخباراتيدرك 

رأي  أساًسا  هو  ما  عىل  املوضوعية  االحت�الت  علم  تطبيق  يحاولون 

  ،بل إنهم يطبقون نظرية االحت�الت الذاتية .يتعلق باحت�لية حدوث 

التي يبدو أنها تعود إىل بداية نظرية االحت�الت يف أوائل القرن الثامن 

االحت�ل الذايت هو درجة االعتقاد التي يحملها الفرد بشأن يشء  .عرش

ما صحيح   ،ما شيئًا  بأن  اقتناعه  مدى  تطبيق   .أو  �كن  املعنى  وبهذا 

 . االستخباراتنظرية االحت�الت عىل األحكام الصادرة عن محليل 

  

 مزايا التقيي�ت االحت�لية 

هناك العديد من األسباب التي تجعل محاولة التوصل إىل حكم عىل  
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لتحليل   مفيدة  األساليب    ،االستخباراتاالحت�الت  عن  النظر  بغض 

�كن الحصول   .املستخدمة أو حتى كيفية التعب� عن النتيجة يف النهاية 

عىل بعض فوائد تقيي�ت االحت�الت سواء تم التعب� عن احت�لية أو  

احت�لية الحدوث يف النهاية كعامل رقمي أو نسبة مئوية أو بعبارات  

يل االحت�يل هم من فإن معظم مؤيدي قيم التحل  ،ومع ذلك  . لفظية

العددية التقيي�ت  أراها .دعاة  التي  املزايا  ب�  التي    ،من    يتبناها أو 

 :هي  ،املؤيدون لهذه األساليب 

 ،االستخباراتية  التوقعات كتاب أو ،املحلل� من يُطلب -

 وجه عىل - االحت�لية عىل األحكام بعض إىل التوصل

 بعض بشأن  ،التحذيريةاالستخبارات   حالة  يف  ،التحديد

 أكرث من واحدة ارتكاب  من ُ�نعون وبالتايل .النوايا تقيي�ت

 من العديد تحديد  يف تتمثل  والتي  ،شيوًعا التحذير "جرائم"

أو   ،ذكر ما هو مرجح  دون املمكنة العمل مسارات أو البدائل

أو تحديد قدرات الخصم دون   "الحقائق"ببساطة اإلبالغ عن  

   .ما قد يحدث أي حكم عىل 

 التقييم بعض بدوره القائد أو  السياسة صانع إعطاء يتم  -

.  للعمل مسار أفضل تحديد يف ملساعدته النسبية لالحت�الت

 ألن السياسي� واملسؤول� املحلل� ب� االتصال تحس� تم

 . غموًضا  أقل االستنتاجات

 املعلومات إغفال عدم ض�ن عىل التقنية هذه تساعد  -

 مع تتعارض ألنها ما شخص قبل من إغفالها أو ،املهمة

 ،تقيي�تهم اتساق من بالتحقق للمحلل� يسمح .ما فرضية
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 ثقة وينتج ،االستنتاجات  إىل التوصل  كيفية إظهار  أو لرشح

 . االستنتاجات صحة يف متزايدة

 �كن بحيث ،تحديًدا وأكرث أفضل فرضيات يصنع إنه  -

 . املفرتضة االحت�الت نفس مناقشة للجميع

 مالءمة مدى االعتبار يف يأخذ أن يجب املحلل ألن نظرًا  -

 ،)يفضلها التي  فقط وليس( الفرضيات  لجميع املعلومات

إىل فصل تحليل البيانات    يلمت  التقنية أن ك� ،تحيزًا أقل فهو

 . الجديدة عن املفاهيم املسبقة

 صلة ذات  البيانات من املزيد اعتبار  إىل املحللون  �يل  -

 . أخرى حالة يف يكونون قد م� أكرث محتملة

 يف التحفظ عىل يتغلب  األسلوب أن  الدراسات أظهرت  -

 مراجعة إىل املحلل� ويقود ،االحت�الت أو االحت�الت تقييم

 أو إيجابية )تشخيصية( أدلة تلقي عند  لالحت�الت أفضل

 ،أعىل احت�الت إىل سيصلون فإنهم ،وبالتايل  .قوية  سلبية

 ،حديس أو مبارش بشكل يفعلونه قد م� ،بكث� أعىل وأحيانًا

   .التحذير عىل كب� بشكل ينطبق هذا أن الواضح من

 أو منطقيًا املتسق� غ� األشخاص التقنية هذه ستكشف  -

 اآلخرون يعتربها لبيانات سلبية تفس�ات يقدمون الذين

 . العكس  أو ،إيجابية

 إبراز عىل تعمل لالحت�الت أحكام إىل التوصل عملية  -

 التعرف أو عنها الكشف يتم ال  قد  التي  الرأي  يف االختالفات
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 تغطيتها  يتم قد ،متييزها تم إذا ،التي  أو ،اإلطالق  عىل عليها

 مبظهر  الظهورمصلحة   أجل من غامضة أو دقيقة غ� بلغة

 .اإلج�ع

 تحاول أن نأمل ،واضحة االختالفات هذه تصبح عندما  -

 أحد اعتبار  سبب ملعرفة  ،االختالفات أسباب عزل املجموعة

 باملائة 80 إىل  60 لنقل ( مرجًحا أمرًا مع� عمل ملسار األفراد

     االحت�ل حتى من أقل اآلخر يعتربه بين� )االحت�لية من

 غ�  يعتربه آخر يزال وال ،)احت�ل املائة يف  45 إىل 35 رمبا(

 هذا مثل فإن ،وباملناسبة)  املائة  يف 20 إىل  10( مرجح

 املؤرشات يف املعتاد غ� باألمر ليس الرأي يف التشتت

 . التحذيرية واملشكالت

 الناس  ستجرب االختالفات هذه ب� التوفيق محاولة عملية  -

 أي عىل أو ،يفكرون ك� تفك�هم سبب رشح محاولة عىل

 يف إليه  توصلوا "حدس" أو مسبق تصور أو  ،سابقة  أو  ،دليل

 .آرائهم

 إىل أيًضا تؤدي أن يجب  آرائنا أساس  فحص إعادة عملية  -

 الدقيق الفحص فإن ،أيًضا  الحظنا ك� . األدلة فحص  إعادة

 فحص يف  والفشل ،للتحذير رضوري املتاحة للمعلومات

 قد .التحذير لفشل الرئيسية األسباب  أحد هو األدلة جميع

 إىل توصلوا قد الناس بعض أن ،املناقشة  سياق يف ،يتطور

 دليالً  آخرون اعتربها معينة مبعلومات تام جهل يف أحكامهم

 .عادي غ�أمراً   ليس أيًضا وهو ،متاًما  حيويًا
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 املساوئ املحتملة للتقيي�ت االحت�لية 

خشية أن يبدأ القارئ يف االعتقاد بأن تقيي�ت االحت�لية هي اإلجابة  

وستزودنا بالكرة البلورية التي يرضب بها    االستخباراتعىل صلواتنا يف  

مالحظة القيود أو حتى العيوب اإليجابية    أيضاً   سيكون من الجيد  ،املثل

 :لهذه املنهجية

 من وتحليلها الكافية للمعلومات بديلة منهجية توجد ال -

 يف الحل يكمن ال .املجال هذا  يف أكفاء متخصص� قبل

 االحت�لية النظرية يف خرباء إىل األولية املعلومات تحويل

 خرباء هم أفراد قبل من التحليل يتم أن يجب .لتحليلها

 . املجال هذا يف جوهريون

 االحت�الت لنظرية الرياضية بالجوانب  املفرط االهت�م   -

 تحس� يتم ال .كب� حد إىل عكسية نتائج إىل يؤدي والتحليل

 تكون عندما الريايض الصقل من املزيد خالل من التقيي�ت

 تطبيق إن .البداية  يف دقيقة غ� أو كافية غ� املعلومات

 كانت م� دقة أكرث تبدو البيانات يجعل اإلحصائية األساليب

 . الواقع يف عليه

 عندما فقط تعمل التقنية أن ، سبق ما يوحي ك� ،ثبت لقد  -

 . املنفصلة  األدلة من كاٍف  عدد هناك يكون

 يزيل ال االستخبارات تحليل عىل االحت�الت نظرية تطبيق  -

 يف يساعد قد  اإلجراء أن من الرغم عىل . التقييم من الذاتية

 جميع يف ،موضوعية أكرث أو ،ذاتية أقل التقيي�ت جعل

 منها  التحقق �كن ال أحكام بإصدار  املحلل يقوم ،املراحل
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 هذا يف وخرباته ومواقفه خربته  نتاج ولكنها ،تجريبياً 

 . املوضوع

 ، مثايل  بشكل ،أو - فيها للنظر للبيانات املناسب االختيار  -

 ذات تكون أن يحتمل التي املتاحة  البيانات جميع إدراج

 وذات  صادقة  نتائج لتحقيق  رضوري  أمر - باملشكلة  صلة

 النظرية يف املدرسية املشكالت تؤدي أن �كن .مغزى

 دمج  يف تفشل التي رجعي بأثر التحليالت أو االحت�لية

 غ�  أو الزائفة البيانات جميع ذلك يف مبا ،البيانات جميع

 يأخذها أن االستخبارات محلل عىل كان والتي ،الصلة ذات

 انطباًعا  تخلق أو ،للعالمة جًدا واسعة نتائج إىل ،االعتبار يف

 .الواقع يف كان ك� الوضع عن متاًما مختلًفا

 عىل وتطبيقه الفعيل الوقت أساس عىل العمل يتم أن يجب  -

 مع صحيحة مقارنة إجراء  املقرر من كان إذا حية أزمة

 إعادة أن يبدو ما غالبًا .تقليدية األكرث التحليل تقنيات

 تقييم إىل تصل رجعي بأثر أو  الوفاة بعد البيانات تحليل

 قد .الحية الحالة يف صحيًحا كان م� لالحت�الت دقة أكرث

 عىل  االحت�لية الطريقة لتفوق الظاهر الدليل هذا يكون

 والضغوط والشكوك الجو ألن خاطئًا  للمحلل  البديهي الحكم

 الدراسات أن ك� .حًقا اسرتدادها أبًدا  �كن ال املحلل عىل

 معقًدا وليس  مبسط فهم نتاج أحيانًا تكون رجعي بأثر

 . للمشكلة

 باالضطالع للمحلل�  الوقت يسمح ال قد  ،الحية األزمات يف  -
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 املرور لحركة  الوارد التدفق  مواكبة تتجاوز  إضافية مهام  بأي

 يحقق فقد ،الوقت سمح إذا .الخاصة املتطلبات وتلبية

 من االستفادة بدون حتى ،أفضل نتائج أنفسهم املحللون

 . االحت�الت تقنيات عىل التدريب

 يف  كث�ًا يفيد لن  ذاتها حد يف األساليب هذه استخدام إن  -

 وكاالت ب� االتصال كفاية عدم  مشكلة عىل التغلب

 وهو  ،الوكالة  نفس يف املختلفة املكاتب ب� أو االستخبارات

 .األزمات يف الكامل غ� أو الكايف غ� للتحليل رئييس سبب

 السلبية  املؤرشات أهمية إه�ل إىل الطريقة متيل قد

 يبدو .تحدث  مل التي للتطورات يف مجال التحذير،  الحقيقية

 عىل االحت�لية النظرية تطبيق  كان  إذا ما املؤكد غ� من

 قد  إنه بل ، للخداع تعرضنا من سيقلل االستخبارات بيانات

 مجموعة  رفض تتضمن الخداع مواجهة ألن بالفعل يزيده

 ذات غ� باعتبارها موثوقة تبدو التي املؤرشات من كاملة

   .متاًما  معاكس آخر مبعنى أو باملشكلة صلة

 

 حل املشكلة

والتحذير من  االستخباراتيبدو أن تطبيق التقنيات االحت�لية لتحليل 

املشكلة  الطريقة  تقسم  عندما  للغاية  مفيًدا  يكون  أن  املرجح 

أعتقد   .والتي هي يف الواقع املؤرشات  ،إىل األجزاء املكونة )املشكالت(

  ؛ أن املهم هنا هو أن الطريقة تشجع ببساطة هذا النوع من التحليل

ال يهم   ،عالوة عىل ذلك .القيمة ال تكمن يف تطبيق التقنيات اإلحصائية
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احت�ًال بنسبة   النهائية تظهر  النتيجة  إذا كانت  ما  املائة    75حًقا  يف 

املهم هو أنه كان هناك جهد أكرث منهجية لفحص    يف املائة  65مقابل 

وتفس�ها بأهمية    ،األدلة  يتعلق  في�  لآلراء  شموالً  أكرث  وتبادل 

الحقيقية   ،املعلومات ستنتاج  واال   ،وفهم أوضح ألين تكمن االختالفات 

رمبا ال يكون من الرضوري معرفة  .النهايئ الذي ينبغي أن تكون منطقية

القرار   أو  االحت�الت  لتحليل  الحديثة  التقنيات  من  أي  استخدام  أو 

النتيجة بشكل أسايس العمليات والوصول إىل نفس   .للميض يف هذه 

ومبا  ،يبدو أن اإلجراءات تتمتع ببعض املزايا كأداة للمحلل� ،ومع ذلك

األساليب  لهذه  أكرب  اهت�م  يتم تكريس  أن يكون   ،أنه  املحتمل  فمن 

   .لدى املحلل� بعض الفهم لها 

 

 مربهنة بايز

  االستخبارات إحدى الطرق التي تم تطبيقها بشكل متكرر عىل مشاكل 

بايز نظرية  إج  ،وببساطة .هي  هذا  املحلل  فإن  مبوجبه  يتوصل  راء 

باحت�لية   يتعلق  في�  جديدة  احت�الت  أو  احت�الت  إىل  باستمرار 

حدث املعلومات   ،وقوع  عنارص  مالءمة  أو  ألهمية  تقييمه  عىل  بناًء 

 ،تتطلب الطريقة التعريف األويل لفرضيت� أو أكرث .الجديدة عند تلقيها

األمة   Xاألمة  ل:مث محدوًدا عىل  تس  ؛القوة ب   Yستهاجم  شن هجوًما 

غالبًا ما تكون هذه هي الحاالت الطارئة  (  Yلن يهاجم األمة  ؛Yاألمة 

ك� يجب تحديد    )التي يجب أن تتعامل معها املخابرات التحذيرية

   ).سنة ،ستة أشهر ،ستة أسابيع(بعض املهلة الزمنية 

من  لكل  األولية  االحت�الت  بعض  تخصيص  كذلك  اإلجراء  يتطلب 
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   30سيشن هجوًما محدوًدا   باملائة   20سيهاجم بقوة  :مثل  ،ضيات الفر 

من املفرتض أنه �كن التوصل إىل بعض   ة.باملائ    50لن يهاجم    ؛ باملائة

ولكن من الناحية    ،اإلج�ع عىل هذه النسب املئوية دون صعوبة كب�ة

الحال إذا بدأ األفراد املختلفون بفرص  .العملية قد ال يكون هذا هو 

عىل الرغم    ،فإن احت�التهم الالحقة ستظهر فرقًا م�ثًال   ،أولية مختلفة

   .من أن تقيي�تهم لألدلة الالحقة متشابهة عموًما

ذلك من    ،بعد  الواردة  الفردية  العنارص  فحص  من  الطريقة  تتكون 

 )إذا مل تكن املعلومات حقيقة ثابتة(موثوقيتها     (1)علومات وتقييم  امل

فرضية    )2(و كانت  إذا  تحدث  ال  أو  بأنها ستحدث  النسبي  االحت�ل 

يتم بعد ذلك تطبيق نسبة االحت�لية التي   .واحدة أو أخرى صحيحة 

املحلل  إليها  االحت�ل   ،باستخدام صيغة رياضية بسيطة  ،يتوصل  عىل 

معلومات   ،السابق ورود  عند  باستمرار  االحت�الت  تغي�  وبالتايل 

ملنارصيه .جديدة عىل    ، ووفًقا  أساسيتان  ميزتان  له  اإلجراء  هذا  فإن 

التقليدية التقييم  مالءمة  :تقنيات  أو  أهمية  تقييم  أقدر عىل  املحلل 

 من تقييمه لألهمية اإلج�لية ملجموعة  أجزاء املعلومات الفردية أكرث

املعلومات الطريقة    ؛كب�ة من  تلغي(وتقلل  أنها ال  الرغم من   )عىل 

التحيز الشخيص من خالل الس�ح للمحلل أو املجموعة بفصل تقييم  

أحكام  وإصدار  الفرضيات  حول  السابق  الرأي  عن  الجديدة  األدلة 

ا االحت�الت  من  بدالً  النسبية  االحت�الت    ،ملطلقةاالحت�الت  تاركًا 

من املفرتض أن تكون النتيجة تقييم احت�لية إما  .  النهائية للرياضيات

 .أعىل أو أقل بكث� م� �كن الوصول إليه بوسائل أخرى أو أكرث مبارشة

أنه يجب عىل   الطريقة يف  الرئيسية يف هذه  الخطوات  إحدى  تتمثل 
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وازنة قيمتها التشخيصية  املحلل تقييم كل معلومة بطريقة منهجية وم

لتقييم املؤرشات   ،ك� هو مطبق عىل التحذير  ،باختصار -أو اإلقناعية  

  .بشكل واقعي

وتقييمها املؤرشات  فحص  هو  التحذير  محليل  عمل  ألن  فمن    ،نظرًا 

املحتمل أنهم سيميلون إىل الوصول إىل احت�الت عالية عىل األقل من 

خالل أساليبهم الخاصة يف تجميع املؤرشات وتحليلها ك� يفعلون من 

برشط �يل إىل التفك� يف االحت�الت العددية   ،خالل تطبيق نظرية بايز

اإلطالق  بايز عىل   .عىل  لتقنيات  بأثر رجعي  التطبيق  املعلومات جاء 

احت�ل الكورية إىل  الحرب  الصيني يف  بالتدخل  لتدخل    3:1  املتعلقة 

نظرًا ألن الطريقة مل يتم تطبيقها عىل  .كب� اعتباًرا من منتصف نوفمرب

للوصول إىل أي     1950ومل يتم إجراء أي محاولة يف عام  ، الوضع الحي

ء الفردية  فمن املستحيل تحديد نطاق اآلرا   ،بيان لالحت�الت العددية

مع   ،من املؤكد آنذاك.الذي قد يكون عليه   "املتوسط"أو اإلج�ع أو  

بأن النطاق كان كب�اً نظراً ألن العديد من األشخاص كانوا مقتنع�   ذلك

أعتقد أن املحلل� قد أعطوا احت�الت  بأن الصيني� لن يتدخلوا، وأن  

 يف منتصف  لصالح تدخل صيني كب�  5:1ىل درجة  إ  رمبا،  3:1أعىل من  

 . 1950نوفمرب 

أظهرت التجارب الجامعية عىل املشكالت غ� االستخباراتية أن املحلل� 

بعد تلقي وتقييم عدد    ،عادة ما يتوصلون إىل احت�الت أعىل لحدث ما

إذا استخدموا نظرية بايز أكرث م� لو اتخذوا    ،من املعلومات اإليجابية

أدى استخدام    ،مبعنى آخر احت�الت .الجديد  املؤرش  حكً� بديهيًا عىل

بتطبيق نفس األساس     الطريقة إىل جعلهم أقل تحفظًا يف تقيي�تهم
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مشاكل   عىل  منطقي    ، االستخباراتاملنطقي  استنتاج  إىل  املرء  يصل 

ن .وبسيط أن تطبيق  الواضح  أن يؤدي إىل أعىل من  بايز يجب  ظرية 

االحت�الت يف تلك الحاالت التي يوجد فيها أكرب قدر من األدلة املوثوقة  

للقدرات   واسع  نطاق  عىل  بالرتاكم  يتعلق  في�  للغاية  واإليجابية 

   العسكرية ووفرة من املؤرشات السياسية والدعاية اإليجابية

 

 إجراء دلفي

تقنية أخرى مصممة   أو علمية هذه  أكرث موضوعية  لتحليل  .  للرتويج 

يستخدم أسلوب املجموعة ولكنه يحاول التغلب عىل امليل يف جميع  

املجموعات تقريبًا لشخص واحد أو أكرث للسيطرة عىل املناقشة بحكم  

الرتبة أو املنصب الرسمي أو الخربة املفرتضة أو الشخصية املتعجرفة أو  

يسعى يف البداية إىل الحصول عىل آراء    ،ايل وبالت    امليل إىل التحدث كث�ًا

وهي ميزة واضحة يف تشجيع إصدار   -مجهولة املصدر من املشارك�  

أو   رؤسائهم  يخشون  الذين  أولئك  من  مستقلة  يف  �خجولال أحكام   

أو �كن    ،ثم يتم إرسال الردود املجهولة إىل املشارك� .التعب� عن آرائهم

لآلخرين مجهولة  آراء  عن  تعديل    ،البحث  األوائل  لألعضاء  و�كن 

رمبا تقرب هذه التقنية اآلراء   .تقديراتهم بناًء عىل مزيد من الدراسة

ومتيل إىل منع االستنتاجات من أن   - نحو معيار -الفردية من بعضها  

السلطة رغبات  عىل  مبنية  يف  .تكون  مفيًدا  يكون  قد  الحد  هذا  إىل 

 عىل ميول املجموعات نحو  ال يقيض  ،يف الوقت نفسه .تحليل املؤرشات 

حول   ،االمتثال بأصواتهم  اإلدالء  عىل  الناس  من  الكث�  يشجع  وقد 

نظرًا ألن األحكام غ� الرسمية الصادرة عن   . مواضيع مل يحللوها بعمق
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أولئك الذين مل يفحصوا جميع األدلة هي إحدى مشكالتنا الرئيسية يف  

 .عناية يف هذا املنتدىفمن الواضح أنه يجب تطبيق التقنية ب  ،التحذير

أنها أكرث  الفردي  التحذير  النظر املستقلة ملحلل  غالبًا ما تثبت وجهة 

  .دقة من أي قدر من اإلج�ع أو فحص آراء اآلخرين

 

 احت�الت منخفضة ومخاطر حرجة 

التحذير أنفسنا   ،يف  عىل  املحتملة  املخاطر  من  مجموعة  مع  نتعامل 

الرضر   ،وحلفائنا من  األد�  الحد  إىل  بعضها  يؤدي  أن  �كن  والتي 

من األمثلة عىل التهديد الذي ينطوي   .ملصالحنا وبعضها قد يكون كارثيًا

عىل الرغم من أنه سيكون من   -عىل خطر ضئيل نسبيًا عىل مصالحنا  

  . هو تخريب مستودع عسكري -التحذير منه    املرغوب فيه إذا أمكن

من الواضح أن أعظم الكوارث املحتملة سيكون الهجوم النووي الشامل 

  . عىل الواليات املتحدة وحلفائنا

يبدو أن االحت�الت التي نقدرها ألي حدث مع�   ،بالنظر إىل امللخص

سواء تم التعب� عنها كرقم نسبة مئوية أو يف بعض العبارات الوصفية   -

  ، وبالتايل  .تحمل نفس األهمية مثل االحت�الت املتطابقة لحدث آخر -

إذا قلنا إننا نعتقد أن االحت�الت تدور حول أن دولة ما ستكمل طريًقا 

س  فمن املفرتض أنها تحمل نف   ،جديًدا إىل الحدود خالل العام املقبل

مثل إذا    ، وسيكون لها نفس التأث� عىل صانع السياسة  ، درجة االقتناع

الزمنية الفرتة  أنها ستهاجم يف نفس  أن االحت�الت تدور حول   .قلنا 

الحال أن   ،بطبيعة  إثبات  الطريقة هو  بهذه  املشكلة  مجرد ذكر  فإن 

  تحمالن رسائل مختلفة متاًما   ،عىل الرغم من تشابهه�  ،عباريَت االحت�ل 
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   .إىل صانع السياسة 

 

الحاالت  �كن أن يشكل حتى رفع احت�ل حدوث حدث    ،ويف بعض 

أحد أنواع  .تحذيرًا شديد الخطورة  ،مه� كانت مقنعة  ، بعبارات إيجابية

الكث�ين  ،التقييم االستخباري الذي يحدد    ،الذي يث� استياء  هو ذلك 

الخصم  قبل  من  عدايئ  عمل  واملنطق ضد  بعد   ،الدليل  يضيف  لكنه 

االعرتاضات    " ال �كننا أن نستبعد متاًما أنه قد يهاجم  ،ومع ذلك"  ،ذلك

والتي من املحتمل أن يتم أخذها جيًدا يف    ،عىل مثل هذه التقيي�ت

  كتاب الحصولغالبًا ما تستند إىل األسس التي يحاول ال  ،معظم الحاالت 

  ، عىل تأم� ضد جميع الحاالت الطارئة حتى يتمكنوا من املطالبة   عربها

إذا كان ذلك فقط فرصة   -بأنهم توقعوا ذلك    ،بغض النظر ع� يحدث

ما هي  -رمبا يتجنب اإلحصايئ هذه العبارة ألنها غ� دقيقة   .خارجية

بعبارة   تقصدها  التي  متاًمالال �كن  "االحت�الت  يقول ؟ و "لخصم  قد 

وأنه   ،الكث�ون إن هذه العبارة ال قيمة لها ألنها ال تخرب القارئ بأي يشء

لكن لنفرتض أنه كان علينا أن   .ال يوجد احت�ل �كننا استبعاده متاًما

خالل   "ال �كن استبعاد هجوم نووي عىل الواليات املتحدة متاًما"  ،نقول

املقبل أزمة    ،الشهر  أثناء  الكوبيةحتى  إىل    ،الصواريخ  التوصل  يتم  مل 

  ، ل الشهر القادمخال  أو ألي سبب آخر "التأم�"حكم استخبارايت مثل  

أو أي إطار زمني؟ من الواضح أن مجرد اإلشارة   ،أو سنة   ،أو ستة أشهر

إىل مثل هذا االحت�ل سيحمل تحذيرًا شديد الخطورة من أن أخطر 

  .املخاوف كانت موجودة يف مجتمع االستخبارات

ليست االحت�الت يف حد ذاتها هي التي تحدد أهمية الحكم    ،باختصار 
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السياسة  لصانع  كان   ،التحذيري  إذا  للفعل  املحتملة  العواقب  ولكن 

يحدث أن  مخاطر . يجب  من    ،هناك  مقياس  أي  يف  بعيدة  أنها  رغم 

إال أنها ال تزال تستدعي أخطر اعتبار وإجراء محتمل من   ،االحت�الت 

وبشكل  -فإن مجتمع االستخبارات    ،لهذه األسباب .قبل صانع السياسة

يف مثل    هغة تحذيره أو استنتاجات لة وصيايهتم كث�ًا مبوازنة األد -صحيح  

وعادة ما �يل     هذه الظروف أكرث م� تفعل يف املواقف األقل خطورة

الظروف هذه  يف  أكرث  الحذر  توخي  تكون ،  إىل  عندما  من  املواقف 

  . العواقب املحتملة أقل خطورة

 

 العوامل األخرى التي تؤثر عىل احت�الت التحذير

التغلب عىل بعض العيوب أو القيود الظاهرة يف  يبدو يل أنه قد يتم  

مع   التقنيات  من هذه  مزيج  من خالل  للتحذير  االحت�لية  تقيي�ت 

بعض التقنيات األخرى لتحليل املؤرشات التي تم اقرتاحها يف مكان آخر 

تم اقرتاح بعض املبادئ التوجيهية لتقييم معنى األدلة   .يف هذا العمل 

 :كانت املبادئ التوجيهية الخمسة األساسية   ، ماإىل حد   . يف حالة التحذير

 هل القيادة الوطنية ملتزمة بتحقيق الهدف املذكور؟  .1

لل .2 قابل  الوضع  أم  للتحقيق  قابل  الهدف  عرب هل    تداعي 

 الوسائل العسكرية؟

موجودة .3 العسكرية  القدرة  الحشد   /و   ،هل  حجم  أن  أو 

 الهجومي؟ العسكري يلبي املعاي� العقائدية للعمل 

 هل نفدت الخيارات السياسية؟ .4

 هل عامل الخطر منخفض أو عىل األقل مقبول؟ .5
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فإن اإلجابات    ،إذا كانت قيادة الدولة املعنية تتبع مسار عمل عقال�

عىل األسئلة أعاله يجب أن تحدد ما إذا كانت ستختار العمل العسكري 

فيجب أن   ،إذا كان الجواب عىل كل ما سبق هو نعم  ،ك� لوحظ أم ال

 . تكون االحت�الت عالية للقيام بعمل عسكري

تأخذ يف    ،ك� هي مطبقة عىل مشاكل صنع القرار  ،املنهجية االحت�لية 

العمل  ملسارات  املصاحبة  املحتملة  املخاطر  أو  الخسائر  االعتبار 

  ، وبالتايل  .ك� هو الحال مع األسئلة الرئيسية املذكورة أعاله  ، املختلفة

عمل  مسار  تبني  احت�لية  تقليل  إىل  �يل  املرتفع  الخطر  عامل  فإن 

ما   ، ةحتى لو كانت اإلجابة عىل جميع األسئلة األخرى إيجابي  ،عسكري

مل تكن القيادة بالطبع بحاجة ماسة إىل حل للقضية لدرجة أنها ستفعل 

عليها  ذلك تنطوي  التي  املخاطر  استهانت     تحمل  قد  تكن  مل  ما  أو 

 . 1962ك� فعل خروتشوف يف عام  ،باملخاطر 

 

أو طرق   بايزيف تطبيق    ،عىل األقل عىل أساس تجريبي  ،قد يكون مفيًدا

وكذلك تطبيق األسئلة السابقة    ،ت محددةاحت�لية أخرى عىل مؤرشا

أي أنه سيتم تقييم كل إشارة عسكرية ذات  .عىل كل معلومة ذات صلة

صلة في� إذا كانت تقرب القوات العسكرية أم ال من القوة واالنتشار  

سيتم تقييم كل تطور سيايس ذي صلة   . املطلوب للعمليات الهجومية

  ، ملتزمة بتحقيق الهدف  )القيادة أعىل أنه رفع أو خفض احت�الت أن  

   .تعتقد أن خياراتها السياسية قد نفدت  )و ب
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 خالصة

تتمثل أكرب فائدة للتقنيات االحت�لية يف مطالبة املحلل أو املجموعة  

ومساعدتهم عىل التمييز   ،بفحص األدلة بشكل أكرث شموالً وموضوعية

بشكل أكرث وضوًحا ب� األدلة ذات الصلة أو ذات الصلة حًقا بفرضيات  

كذلك ليست  التي  وتلك  العددية  .مختلفة  االحت�الت  تحديد  إن 

الدقيقة التي يتم التوصل إليها أخ�ًا أقل أهمية من أن تكون العملية  

األفكار   عن  اإلمكان  قدر  ومنفصلة  دقيقة  واآلراء التحليلية  املسبقة 

االحت�الت   .الذاتية حيث  من  النهايئ  الحكم  عن  التعب�  يكون  قد 

مفيًدا نسبية    ،العددية  أحكام  عىل  الحصول  عدم  األفضل  من  ولكن 

أو تستند إىل معلومات   ، دقيقة إذا كانت عملية الوصول إليها غ� دقيقة

   .قليلة جًدا لتكون ذات مغزى 

املنطق در   ،يؤدي  ببعض  الوفاةاملدعوم  بعد  االحت�لية  إىل    ، اسات 

أحكام  كان من شأنها تحس�  االحت�لية  التقنيات  أن  مفاده  استنتاج 

التي كان لدينا فيها كميات كب�ة من األدلة   االستخبارات الحاالت  يف 

مثاالن   .اإليجابية ولكن مل يتم التوصل فيها إىل أحكام احت�لية صارمة

من غ�  .ريا وغزو تشيكوسلوفاكيا واضحان ه� التدخل الصيني يف كو 

أحكامنا   أو  احت�التنا  تحس�  عىل  ستعمل  التقنيات  هذه  أن  املؤكد 

املحددة الهامة  البيانات  إىل  ونفتقر  كاٍف  غ�  الدليل  يكون   .عندما 

وجدت إحدى الدراسات حول تطبيق نظرية بايز عىل األدلة التي كانت  

أن التقنية مل تؤد إىل تقييم    ،ال عىل سبيل املث  ،متوفرة قبل األزمة الكوبية

البالد  إىل  إدخالها  يتم  االسرتاتيجية  الصواريخ  بأن  ذلك .إيجايب   ،ومع 

امل  ظهرت الحصول عىل  من   علوماتفرص  األول  األسبوع  نهاية  حتى 
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فقد    ،عالوة عىل ذلك  ،)قبل أسبوع من اكتشاف الصواريخ(شهر أكتوبر  

كانت    .أظهرت احت�الت متزايدة بشكل مطرد خالل األسابيع السابقة

ضد     1إىل     3االحت�الت يف منتصف سبتمرب بهذه الطريقة أكرث من  

والتي كانت متوافقة مع التقدير الوطني  (فرضية الصاروخ اإلسرتاتيجي  

الوقت ذلك  يف  إليه  التوصل  تم  يف   ،)الذي  جذريًا  تغ�ًا  يعكس  م� 

أسابيع ثالثة  حوايل  يف  أن   .االحت�الت  فيه  املشكوك  من  يبدو  قد 

أو أنها    ،األساليب االحت�لية ستساعدنا كث�ًا يف تقييم توقيت العمليات

 . ستساعدنا يف الح�ية من الخداع
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 التاسعالفصل  
 

 

 : تحس� التقيي�ت التحذيرية
 االستنتاجات بعض 

 العوامل املؤثرة عىل األحكام واإلبالغ
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التحذيرية أو منفصل عن بقية    ،نتج يف فراغتبالطبع ال    االستخبارات 

األخرى املؤثرات  من  عدد  أي  عن  أو  االستخباراتية  هذه   .العمليات 

الحاالت  ،العوامل األخرى األقل يف بعض  يتكون من   ،عىل  ما  ستحدد 

وحتى يف بعض األحيان ما هي الحقائق التي �كن اإلبالغ    "الحقائق"

عىل الرغم من أنها ليست    ،مجموعة املفاهيم التالية  .عنها عىل اإلطالق

تسلط الضوء عىل بعض العوامل األكرث أهمية التي تؤثر    ،قامئة شاملة

 . عىل األحكام

  

 "مناخ الرأي"

املواقف السائدة يف أي بلد حول أي موضوع   "مناخ الرأي"يُقصد بعبارة  

التحديد وجه  وعىل  األخرى    ،ألغراضنا  ،رئييس  الدول  تجاه  املواقف 

الخاصة  الدولية  ليس   .واملشاكل  األمور  هذه  مثل  يف  الرأي  مناخ 

بالرضورة هو نفسه داخل الحكومة ك� هو الحال يف استطالعات الرأي  

الرغم من أن االثن� خالل أي فرتة زمنية سيميالن إىل الس� عىل   .العام

إال أن عنارص السياسة واالستخبارات يف الحكومة قد تكون    ،بشكل متوازٍ 

ملواقف أو نوايا    � عىل الرأي العام يف تصوره� تيف بعض األحيان متقدم 

عالوة عىل  :    سواء كانت هذه النوايا معادية أو مالمئة  ،القوى األجنبية

أو   ،ذلك للتأث�  قوي  يف وضع  بالطبع  للحكومة  التنفيذي  الفرع  فإن 

للشؤون  إدارتها  خالل  من  تجاهنا  األخرى  البلدان  مواقف  تغي� 

عىل الرغم من أن القيادة الوطنية يف النهاية تستجيب للرأي   .الخارجية 

لتشكيله   ،العام الكث�  تفعل  أن  أيًضا  تستطيع  أنها  املد  ،إال  ى وعىل 

الدولية  القضايا  يف  معه  تتعارض  قد  هنا   .القص�  النقطة  أُث�ت هذه 
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أرسى   مجرد  ليسوا  مخابراتها  وأجهزة  الحكومة  أن  عىل  للتأكيد  فقط 

الشعبي السائد ك� هو متضمن أحيانًا يف مناقشات هذا   "ملناخ الرأي"

كب�  .السؤال حد  لديهم    ،إىل  يكون  أن  رأي"�كن  مستقل   "مناخ 

فع العامو�كنهم  املناخ  لتشكيل  الكث�  نفسه  .ل  الوقت  غ�   ، يف  من 

املحتمل أن يكون الرأي العام والحكومي حول القضايا الدولية الرئيسية 

طويلة  فرتة  مدى  عىل  الد�قراطية  يف  جًدا  غ�  .متباينًا  من  أنه  ك� 

الدول   حول  نظر  وجهة  املخابرات  أجهزة  ألعضاء  يكون  أن  املحتمل 

ليس هناك شك يف أنه كان هناك مناخ أو مناخ   ،دتهااألخرى ونوايا قا

كان معاديًا لقبول   1950يف كل من دوائر االستخبارات والسياسة يف عام  

الصيني�   وأن  الجنوبية  كوريا  ستهاجم  الش�لية  كوريا  أن  فكرة 

أن نعزو هذا الجو إىل أي    ، مع ذلك  ،أعتقد أنه من الخطأ .سيتدخلون 

نة أو املواقف غ� العدائية لكوريا الش�لية أو  أوهام بشأن النوايا الحس

  ، كان املناخ نتاج عدد من األشياء األخرى  .الص� أو االتحاد السوفيتي 

ذلك يف  املحدودة   :مبا  الحرب  مبفهوم  الوقت  ذلك  يف  االعرتاف    ؛ عدم 

وأوجه  املؤرشات  تحليل  يف  األمريكية  االستخبارات  يف  الخربة  نقص 

األفكار املسبقة املنترشة من   ؛ القصور يف التعاون والتحليل ب� الوكاالت

بدالً من   تايوان  يهاجمون  الصيني� سوف  بأن  الصيني�  املحلل�  قبل 

قوات  إحجام عن االعتقاد بأن الصيني� سيواجهون    ؛التدخل يف كوريا 

ماا حد  وإىل  املتحدة؛  والقادة    ،لواليات  األمريكية  السياسة  إحجام 

العسكري� عن قبول املعلومات االستخباراتية التي قد تتطلب تغي�ًا يف  

بذلك  ،السياسة إخبارهم  عن  املخابرات  أجهزة  لدى  (   وإحجام  كان 

وكان من الواضح     الواليات املتحدة مشكلة كب�ة يف القيادة والسيطرة
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رهبة التي تعرض لها الج�ال ماك آرثر وعدم رغبته يف االست�ع إىل  أن ال

فشل  إىل  أدت  التي  الرئيسية  األسباب  من  كانت  واشنطن  توجيهات 

   ).املعلومات االستخباراتية املتاحة يف التأث� عىل السياسة

 

 حداثة أزمة كربى أو فشل استخبارايت 

أو   التحذير  حالة ذكاء  يرفع  يوجد يشء  لتحليل  ال  أعىل  تقبل سلطة 

هي أن االستخبارات فشلت يف   املؤرشات بقدر ما هو رصخة رئيسية

وبصورة ثابتة   .التنبؤ أو التي مل يتم فيها تقييم املؤرشات بشكل كاٍف 

 ، يتم الرشوع يف عمليات ترشيح الجثة للتأكد من أين أخطأنا  ،تقريبًا

األدلة فحص  إلعادة  خاصة  لجان  تعي�  استخبارات    وتصبح  ،ويتم 

  ، حتى عندما مل تكن املؤرشات جيدة جًدا  .املؤرشات هي طريقة الساعة

فإن    ،أو كان مسار عمل الخصم غ� منطقي حًقا  ،أو متناقضة للغاية 

الكث� من    تجميع التحقيقات أو االنتقادات األخرى عادة ما تنجح يف  

ا عندما جاءت فيً األجزاء املختلفة من املعلومات التي مل مُتنح اهت�ًما كا

إىل أشارت  فعله    أو  الذي  العمل  مسار  الخصم  يسلك  أن  احت�ل 

ال يتم الحكم عىل املؤرشات بالرضورة بناًء    ،يف هذه الظروف .بالفعل

ولكن مبعيار أنها    ، عىل مزاياها الفردية أو في� يتعلق بالصورة الكلية

دث مقدًما  خاصة إذا كان قد تنبأ بالح  ،املحلل التحذيري اىل  وردت أصالً

مبكانته    تنعم  ،أو قام بتجميع قامئة رائعة من املؤرشات التي تم تجاهلها

قطع فكرية له مطلوبة    ؛ يأيت الناس ل�وا من تجاهله من قبل .الجديدة

أخرى  ؛فجأة  دراسات  أو  الجثة  ترشيح  يف  املساهمة  منه  تم    طُلب 

 .املستهلك� يريدون ذلكاملزيد من     سحب قامئة املؤرشات ومراجعتها
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لض�ن  االستخبارات ال تدخر جهداً  أن عملية  اإلدارة مطمئنة إىل  إن 

وأن كل مؤرش سيتم    ،مرة أخرى  "الفشل"عدم حدوث مثل هذا التحذير  

  .من اآلن فصاعًدا "أسوأ الحاالت"سنلقي نظرة عىل   فحصه بدقة

م يشء  يستمر  غلقكل  بين�  أن   .للغاية  املحتمل  قص�  يومن  كون 

ذلك .العمر غضون  عملية    ،يف  يف  عادي  غ�  تغي�  يظهر  قد 

الرأي .االستخبارات مناخ  تغ�  أن   .لقد  من  حقيقي  تخوف  هناك 

ليس فقط   .مرتكب املفاجأة األخ�ة رمبا كان يخطط ملزيد من السيئات

لكن  و   ،من املحتمل أن تتلقى كل مؤرش اهت�ًما أكرث بكث� من ذي قبل

املؤرشات التي تعترب منخفضة جًدا من قبل لتربير النظر فيها تحظى  

 .تم البدء يف جمع املزيد لض�ن أننا مل نفوت أي يشء . باالهت�م اآلن

األخرى  األزمة   ،الدول  عىل  فجأة  استيقظت  مبعلوماتها   ،التي  تغمرنا 

الخام  املجاالت .وتحليالتها  جميع  التحذير  ،يف  يتقبل  تعترب  .املوقف 

أبًدا جديرة باهت�مهم العليا بها  السلطات  التي مل يتم إبالغ    ، األشياء 

   .خشية أن يفوت يشء ما

يخرج عن   االستخبارات  جهاز  ال يُقصد من هذه املناقشة اإلشارة إىل أن

ولكن فقط أن الجو املتغ� يولد بالفعل تصوًرا   ،اهتزازه يف هذه املواقف

املؤرشاتجديدً  تحليل  لقيم  متاًما  التصور   . ا  هذا  من  الكث�  يأيت  قد 

أعىل مستوى  عىل  السياسة  مسؤويل  من  األحيان .الجديد  بعض    ، يف 

اندهش املحللون أنفسهم من تغ� املناخ ووجدوا أنفسهم يلعبون دور  

كان أحد هذه األحداث هو الثورة يف الرأي    اإلشاراتمحاولة إخ�د  

بنوا يتعلق  السوفيتي بعد غزو تشيكوسلوفاكيافي�  االتحاد  أصبح   .يا 

أي الذين كانوا األقل تقبالً  -العديد ممن تفاجأوا أكرث من هذا اإلجراء 
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به   املتعلقة  قد   -لإلشارات  السوفيتي  االتحاد  أن  قلًقا من  أكرث  فجأة 

أيًضا  اآلن  رومانيا  كنا   .يغزو  أننا  املخابرات  مسؤويل  كبار  أحد  الحظ 

نظر    مخطئ� يف وجهة  اتخاذ  الحاالت"عدم    ، لتشيكوسلوفاكيا  "أسوأ 

من الغريب    ،ومع ذلك .ويجب علينا اآلن القيام بذلك بالنسبة لرومانيا 

أنه مل يكن هناك أي دليل تقريبًا عىل أي حشد للقوات السوفيتية عىل 

وال توجد مؤرشات عىل أن االتحاد السوفيتي    ، طول الحدود مع رومانيا

 .كان يحرك املزيد من القوات إىل املجر أو أي قوات أيا كانت إىل بلغاريا

لل تقريبًا  متاًما  معاكًسا  العسكري  الوضع  كان  الهائل وهكذا  تكديس 

للقوات القتالية الذي سبق غزو تشيكوسلوفاكيا ومل يكن بأي حال من 

للوضع   املمنوحة  القلق  درجة  مثل  يشء  ألي  مربًرا  األحوال 

مل متنع القلق املطول بشأن   ،مع ذلك  ،وهي حقيقة -التشيكوسلوفايك  

 . النوايا العسكرية السوفيتية تجاه رومانيا 

الصواريخ  .ت األزماتهذه الظاهرة هي سمة من س� يف ذروة أزمة 

ظهرت معلومات مجزأة مل يتم إبالغ السلطات العليا بها يف    ، الكوبية

حتى عندما   . الظروف العادية من أجل إبالغها مبارشة إىل البيت األبيض

كان املحللون يف ح�ة من أمرهم لتفس� أهمية هذه الحكايات وكانوا  

كان املرشفون    ،مزيد من املعلوماتعادًة يؤجلون التعليق للحصول عىل  

املحتملة   األهمية  ذات  حتى  املعلومات  جميع  عن  اإلبالغ  يشجعون 

   .الضعيفة

من الواضح أنه من غ� املحتمل يف هذه الظروف أن يتم التغايض عن 

إلضفاء أهمية غ� رضورية  -سيكون االتجاه عكس ذلك   .أي مؤرشات

م غ�  أو  نسبيًا  مهمة  غ�  معلومات  من    ،ؤكدةعىل  تحذير  وإصدار 
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الحال يف  أقل م� هو  أدلة  أساس  املحتملة عىل  املشؤومة  التطورات 

العادية عبارات   .األوقات  الظروف  هذه  يف  االستنتاجات  تعتمد  قد 

   Xعىل أن   )أو مؤرشات قاطعة(عىل الرغم من عدم وجود دليل  " :مثل

   .إال أنه �كن أن يفعل ذلك دون سابق إنذار  ،Yسيهاجم 

 

 موقف رؤساء املخابرات وواضعي السياسات 

من الواضح أن مواقف ومطالب السلطات العليا لها وزن كب� يف تحديد 

عنها اإلبالغ  وكيفية  عنها  اإلبالغ  يتم  التي  االستخبارية   .املعلومات 

السياسة كافية  ،مسؤولو  مرتبة  لديهم  كان  لهم    ، إذا  يسمح  وضع  يف 

 ،يف حدود املعقول  ،حول أي موضوع  ،بطلب أي نوع من الدراسة تقريبًا

العديد  .برسعة وكفاءة  اوعادة ما يتم تقد�ه ،من مجتمع االستخبارات

ال سي�   ،من هذه الدراسات بالطبع ذات طبيعة متعمقة طويلة املدى

املساع إىل  تهدف  التي  العسكريةتلك  السياسات  تحديد  يف  يتم  .دة 

تلبية العديد من الطلبات األخرى من خالل إحاطات خاصة أو أوراق 

عادة ما يتم تلبية الطلبات التي تتطلب تقيي�ت مشرتكة ب�    تحليلية

تقديرات وطنية خاصة تحليلية من خالل  قد     الوكاالت ذات طبيعة 

إىل    ،ياسة عىل أساس مستمرتنعكس أيًضا املصالح الخاصة ملسؤويل الس

ما اليومية  ،حد  االستخبارات  منشورات  محتوى  التحذير  يف  مجال  يف 

طلب    ،املحدد دامئًا  السياسة  ومسؤويل  املخابرات  لرؤساء  �كن 

امل�ثلة التحليل  مجموعات  أو  املراقبة  للجان  خاصة  أو   ،اجت�عات 

 ؛م العاديةيطلبون منهم النظر يف مشاكل أو مجاالت معينة يف تقاريره

   .�كن أن يكون هذا دون اعتبار ملا يدعو إليه ميثاق التشغيل
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من أهم األشياء التي �كن ملسؤويل السياسة القيام بها للحصول عىل 

األسئلة   طرح  ببساطة  هو  يحتاجونها  التي  االستخباراتية  املعلومات 

ل  ال �كن ألي قدر من االجتهاد أو املبادرة عىل مستوى العم . الصحيحة

أن يفعل الكث� لتوليد االهت�م أو اإلبالغ عن موضوع ما مثل بعض 

سعى  .األسئلة الحكيمة أو الطلبات لخطوط بحث محددة من األعىل

العديد من املحلل� عبثًا إىل نقل بعض األطروحة أو التحليالت إىل أعىل  

حتى أعرب أحد املسؤول� عن السياسة عن اهت�مه    ،من خالل النظام

  .باملوضوع نفسه أو قدم نفس األطروحة

من   كل  يف  املسؤول�  كبار  أن  عن  أيًضا  التساؤل  من  القليل  هناك 

االستخبارات والسياسة الذين يقومون بأكرب قدر من القراءة املتعمقة  

تغلغًال  األكرث  األسئلة  لطرح  وضع  أفضل  يف  عادة  الذين أو  .هم  لئك 

االستخباراتية   أجهزتهم  يف  متأصل  ثقة  عدم  من  سبيل (يعانون  عىل 

األحيان   )ونستون ترششل  ،املثال بعض  قصارى جهدهم يف  بذلوا  قد 

املسؤولون الذين  تخيالً.ىل األداء األكرث إنتاجية لحث هذه الخدمات ع

ا  والذين ال يرفضون مثل هذ  ،يستجيبون للتحليالت التخيلية واإلدراكية

لهم تقد�ه  عند  أحكام    ، العمل  عىل  للحصول  احت�لية  األكرث  هم 

 . تحذيرية ذات مغزى

ن املحتمل أن يثبط املسؤول الذي يطلب درجة مفرطة من اإلثبات م

الثابتة نوع التحليل أو التفك� الذي  "الحقائق"أو يحتقر أي يشء عدا  

مسؤول السياسة  تى لو مل يقم  ح  يكون عادًة رضوريًا للتحذير الهادف

 .بنفسه بإصدار طلبات أو طرح العديد من األسئلة

 



330 

 

 مدى املعرفة العامة أو النقاش الصحفي

قد تكون أي مناقشة لهذا املوضوع غ� مكتملة دون بعض االعرتاف 

يف  يظهر  ملا  السياسات  وصانعي  االستخباراتية  التقارير  عىل  بالتأث� 

عي الجمهور العام أو القلق ومدى و   ،الصحف أو وسائل اإلعالم األخرى

ألن الصحافة تعكس إىل حد كب�    ،هذه حجة مضللة  ،إىل حد ما    بشأنه

مع� موضوع  أي  بشأن  واهت�مها  للحكومة  املتاحة   .املعلومات 

بإمكانية    ،وبالتايل  الرئيس  مستشارو  أو  الخارجية  وزارة  انشغلت  إذا 

األوسط الرشق  يتم إطالع    ،اندالع أع�ل عدائية يف  أن  املحتمل  فمن 

 .حتى لو كان سبب اإلنذار هو بيانات رسية  ،املراسل� عىل املوضوع

مقاالت مستوحاة   ،الصحافة عادة ال يكون لها وصول من تلقاء نفسها

متعمدة أنفسهم   ،وترسيبات  املراسل�  وأبحاث  استفسارات  وتشكل 

الخارجية الشؤون  مجال  يف  الصحافة  يف  يظهر  م�  كب�ًا  فقط   .جزًءا 

 -عندما تبذل الحكومة جهًدا قويًا ملنع الترسيبات حتى ال متيل بيدها  

ك� حدث يف األسبوع الذي سبق إعالن الرئيس كينيدي عن اكتشاف  

كوبا   عادًة   -الصواريخ يف  للصحافة  احت�كن  عنه  الكشف  تم  ما  واء 

غ�    ،لذلك   موماً ع الدولية  التطورات  ببعض  الصحافة  فوجئت  إذا 

الحرب   ، املتوقعة ذلك  يف  الحكومة    ،مبا  تتفاجأ  أن  املحتمل  فمن 

كان   ،عىل مر السن� .مبا يف ذلك مجتمع االستخبارات  ،األمريكية أيًضا

وأكرب من املعلومات كميات أكرب  )أو ترسيب(هناك اتجاه نحو إطالق 

عىل   اً كب�   اً خطر   يشكل  وبعضها  ،االستخباراتية املصنفة اسميًا للصحافة

   .مصادر املخابرات

أو    ،غالبًا ما يكون للصحافة مصادر مستقلة يف دول أجنبية   ،ومع ذلك
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تساهم  التي  الحرجة  الدولية  للمشاكل  خاصة  تحليالت  بإجراء  تقوم 

معرفة   يف  كب�  املوضوعبشكل  أيًضا .وتفس�  القناة    ،بالطبع  ،وهي 

  ، األساسية لنرش اإلعالنات والوثائق الرسمية وغ� الرسمية وما شابه ذلك 

والتي تشكل جزًءا كب�ًا من  -فضالً عن األحداث الجارية بشكل عام  

املخابرات معها  تتعامل  التي  الصفحة   . املعلومات  تغطية  ستجذب 

ية اهت�ًما أكرب بكث� من األشخاص أكرث  األوىل لبعض التطورات الدول

ومن املحتمل أن تولد طلبات من مسؤويل   ،من أي كتابة استخباراتية

التحليل من  مزيد  أو  للتعليق  أن   .السياسات  املؤكد  من  يكون  يكاد 

القلق ويؤثر  يرفع مستوى  الحرج  باملوقف  الصحافة  اهت�م  استمرار 

رمبا يكون صحيًحا أنه   .ملوضوع عىل التقارير االستخباراتية حول هذا ا

فليس من الرضوري تقريبًا   ،إذا كانت الصحافة املسؤولة تتنبأ بالحرب 

السياسة مسؤول  بتنبيه  املخابرات  تقوم  املثال .أن  سبيل  من    ،عىل 

الكث� أضافت  قد  الرسية  املعلومات  تكون  أن  فيه  بخالف    ،املشكوك 

  ، ء الخاصة لرجال الدولةالتفاصيل العسكرية األكرث تحديًدا وبعض اآلرا

يف الصحافة العاملية عن قدوم الحرب    الذي انترش  إىل التحذير الساحق

 . العاملية الثانية

  

 

 مبادئ التحذير العامة 

االستخبارات  لدى معظم املراقب� وجهة نظر مفرطة يف التبسيط عن  

و�يلون إىل النظر إليها عىل أنها مجموعة من الحقائق التي    التحذيرية

التحذير  . يجب أن تؤدي إىل نتيجة أو كيشء إما أن نفعله أو ال �لكه
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عىل عكس ذلك هو عملية حكم معقدة للغاية يكون فيها جمع األدلة  

املشكلة من  جزء  مجرد  وتجميعها  تصوراتنا   ،املتاحة  فيها  وتكون 

متساوية    ،جنب مع جهود العدو لخداعنا وتضليلنا   جنبًا إىل  ،املسبقة

   .أهمية إن مل تكن أكرث

 

عادة ما ينتج ما يسمى بإخفاقات التحذير يف املقام األول عن التحليل  

وليس من أوجه القصور   ،غ� الدقيق أو غ� الكامل للمعلومات املتاحة

الجمع أن   ، يف  من  الرغم  رضوري    هعىل  الواضح  من  الجيد  الجمع 

من   .للتحذير املزيد  إرشاك  عن  بالرضورة  األحكام  أفضل  تنتج  ال 

التقييم عملية  يف  دراية   ،األشخاص  عىل  ليسوا  الذين  أولئك  وخاصة 

غالبًا ما تصدر أحكام التحذير األكرث دقة من   .بجميع املعلومات املتاحة

ات هو أطول أجًال م� إن مجيء معظم الرصاع .قبل أقلية من األفراد

وغالبًا ما يتم تلقي املؤرشات األوىل عىل اقرتاب   ،يعتقده معظم الناس

  ، كمشكلة بحثية  . قبل أشهر من اندالع الرصاع )إن مل يتم متييزها(األزمة  

يتضمن التحذير تفصيالً التجميع والتحليل الرتاكمي لهذه االتجاهات  

الرتكيز املفرط عىل    ،أحدث أو أحدث املعلوماتوالتطورات بدالً من 

للغاية مضللة  تكون  أن  �كن  توقيت   .والتي  تحديد  يكون  ما  غالبًا 

وهو مرن وقابل للتغي�    ،األكرث صعوبة هو توقيت الهج�ت  املفاجآت

  .ويسهل إخفاؤه أكرث من تعزيز القدرة العسكرية

خربة األكرث  واملحلل�  الجدد  املحلل�  من  كل  لدى  يكون  أن    ، يجب 

فهم للتحذير واملكان الذي من  ،وكذلك املرشف� واملسؤول� السياسي�

هناك حاجة لعملية تعليم   . املحتمل أن تكمن فيه مشاكلنا الحقيقية
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ولكن ليس هناك ما يضمن أن أي برنامج أو   .مستمرة يف هذا املجال

املستقبل يف  تحذيرًا  لنا  ستضمن  تعليمية  جميًعا   . تقنيات  سنظل 

أ وغ� معصوم� بدرجات متفاوتة يف كل أزمة تحذير  معرض� للخط

عىل   .جديدة سنحصل  أننا  يضمن  ما  هناك  املرة    "تحذير"ليس  يف 

ال �كننا أبًدا أن نأمل يف حل مشاكلنا التحذيرية ولكن فقط  .القادمة

إلحراز بعض التقدم يف فهم ما هي عليه حتى ال نرتكب نفس األخطاء 

يُظهر سلسلة من   ، كليًا أو جزئيًا  ،يدكل فشل تحذيري جد  .مرة أخرى

التي من شأنها تحس�  للتغي�ات  الوفاة والتوصيات  بعد  ما  دراسات 

التحذيرية" هذه    ،نادًرا  ".قدراتنا  يف  جديد  يشء  أي  هناك  كان  إذا 

الطفيفة يف املقرتحات من أجل تجديد   ،التوصيات بخالف االختالفات 

تتضمن االقرتاحات لتحس� تحذيرنا بشكل شبه دائم   .الهيكل التنظيمي

ك� أن األخطاء التي يتم   .بعض النقاط التي تكرر ذكرها يف هذا الكتاب 

فإن املقرتحات لفعل يشء   ،ارتكابها يف كل تحذير فشل أخطاء قد�ة 

   .�ة كذلكهي قد حيال ذلك

التحذير مشكلة  شكوك  أي يشء  يزيل  وسيلة .لن  توجد  باستثناء    ، ال 

الخصم عقل  قراءة  عىل  أحكامنا    ،القدرة  أن  من  واثق�  نكون  أن 

حتى أرقى     ستكون صحيحة  ، "حقائقنا"أو حتى العديد من    ،التحذيرية

عمليات الجمع والتحليل ال �كنها أن تضمن أننا سنحصل عىل رؤية  

لن  العدودقيقة  أمنية وخادعة   ،وايا  إذا كان يستخدم إجراءات  خاصة 

  ، من املؤكد أن األفراد سيستمرون   ،عالوة عىل ذلك .متطورة إلخفائها 

حتى استنتاجات    ، يف التوصل إىل استنتاجات مختلفة  ،ك� فعلوا دامئًا

سوف نتفاجأ   ،ك� فوجئنا يف املايض   حول ما تعنيه األدلة  ،مختلفة متاًما
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 . مرة أخرى يف املستقبل

 

 معوقات التحذير األكرث شيوًعا 

التالية   األقسام  من  قسم  كل  يف  نوقشت  التي  امليول  متنع  ما  غالبًا 

التوصل إىل أحكام بشأن نوايا دولة أخرى أو تؤدي إىل تقيي�ت غ�  

�كننا إجراء بعض االستجابة الفكرية   ،ولكن ك� هو موضح  .صحيحة 

�كن أن تكون النتيجة   .أو السلوكية لكل مجال من مجاالت االهت�م

 . نهًجا أكرث احرتافًا ملسؤولية التحذير االستخبارايت 

  

 الفحص غ� الكايف لألدلة 

يكاد يكون من املستحيل إعطاء الكث� من التأكيد عىل أهمية الفحص 

لجمي والشامل  أحكام  الدقيق  إىل  الوصول  قبل  املتاحة  املعلومات  ع 

من الخطأ االفرتاض أن جميع األبحاث سيتم إجراؤها تلقائيًا   .تحذيرية

أو أن تنظيم وتوزيع العمل داخل    ،يف حاالت األزمات أو األزمات الناشئة 

قد ال يتم   .املكتب أو املكاتب املعنية مناسبان بالرضورة لهذا الغرض

من   الكث�  املؤرشات نرش  حول  التخييل  التفك�  أو  الجيدة  األبحاث 

ومشكالت التحذير أو تلقي الكث� من السمع ما مل يتم اتخاذ خطوات  

كان الفحص غ� الكايف  .إيجابية لض�ن ظهور هذه األفكار أو فحصها

تقريبًا تحذيري  فشل  كل  يف  مساهً�  سببًا  املتاحة  بعض    ،لألدلة  ويف 

الرئييس للفشلالحاالت يجب اعتباره ال من الرضوري التحذير  .سبب 

لجهود   املناسب�  واألشخاص  األشخاص  من  كاٍف  عدد  تخصيص  من 

وأن يتم   ؛ أن اإلدارة عىل جميع املستويات تشجع هذا الجهد  ؛البحث 
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التوصل إىل األحكام يف ضوء فحص شامل لجميع املعلومات والفرضيات  

 . ذات الصلة

 

 ابقو الفهم غ� الكايف لألدلة أو الس

املتاحة وعدم فهم أهميتها في�   من املمكن فحص جميع املعلومات 

  ، أو متضاربة   ،قد يكون هذا بسبب أن املعلومات مجزأة  .يتعلق بالنوايا

  ، ويف هذه الحالة  -موثوقية أو أهمية غ� مؤكدة    متتلك  أو   ،أو غامضة 

  عىل األقل يف انتظار مزيد من   ،قد ال يكون من املمكن فهمها   ،بالطبع

ولكن قد يكون هناك أيًضا أشخاص يفهمونها أو يستطيعون   .املعلومات

أو لديهم معرفة ببعض التفاصيل الغامضة لعقيدة العدو أو   ،تفس�ها

من املحتمل أن تكون   .إجراءاته أو مصطلحاته أو كيف ترصف من قبل 

مثل املستندات   -بعض املعلومات ذات الصلة من مصادر رسية للغاية  

رساً   عليها  الحصول  تم  التي  توزيعها  -العسكرية  تقييد  تم  وبالتايل 

من املحتمل أن تكون بعض التطورات تقنية للغاية ومفهومة  .بشدة

 . من قبل عدد قليل جًدا من األشخاص

تلك األنشطة التي هي   -إن التعرف عىل املؤرشات الحقيقية وتفس�ها  

استعدادات لألع�ل العدائية بدالً من التدريبات أو األنشطة األخرى يف  

�كن أن تعتمد بشكل كب� عىل هذا النوع من املعرفة  -وقت السلم  

وكذلك األمر بالنسبة لالعرتاف بأن الخصم ينخرط  .والخربة التفصيلية

العسكري الخداع  جهود  أمًر   ،يف  يكون  قد  تصور  للغاية  وهو  حيويًا  ا 

تشتد  .للتحذير عندما  الخربة  من  النوع  هذا  تفقد  أال  الرضوري  من 

فإن حاجة املجتمع إىل مساعدة   ،يف الحلقات التحذيرية .الحاجة إليها
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  ،وبدرجة أقل -الخرباء يف مجموعة كاملة من املوضوعات العسكرية  

 . هوجاء –سياسية  

  

 ة الحالي  االستخباراتاالنشغال املفرط ب

من املحتمل أن يكون املفهوم الخاطئ األكرث شيوًعا حول التحذير هو  

أو أنه سيتم التأم�    ،أن املعلومات األخ�ة هي بالرضورة األكرث أهمية

إذا كان من املمكن  )أو عىل األقل جعله أكرث احت�لية(عىل التحذير  

أ برسعة  املعلومات  وإيصال  الجمع  عملية  من  ترسيع  املزيد  إىل  كرب 

من املحتمل أن تكون تأث�ات هذا النوع من االنشغال   .مراكز التنبيه

شق� ذا  األجل   االستخبارات  جهد  �يل   :باملعلومات  طويل  األسايس 

  ؛ والتحليل املتعمق إىل املعاناة يف كل من تخصيص املوظف� واملكانة

النسيان لصالح تصوير أحدث  الرتاكمي للمؤرشات إىل  التحليل  و�يل 

ال العرض يف غرف  من     وضعيةاملعلومات عىل املخططات أو لوحات 

صم يف هذه  هنا ما هو إال خطوة لقبول الرأي القائل بأن ما يفعله الخ

 . اللحظة هو أهم مؤرش عىل نواياه

 

واالهت�م املفرط باملعلومات الحالية  -لكن هذا ليس تحذيرًا اسرتاتيجيًا  

االسرتاتيجية طويلة األجل من قبل  اإلجراءات  �يل إىل حجب أهمية 

إن النمط الكامل ملا يفعله الخصم لالستعداد للعمليات   . خصم محتمل

الكربى عىل مد أسابيع وشهورالعسكرية  السياسية    ،ى  واالستعدادات 

العسكرية الخطط  لدعم  اتخذها  التي  عليها    ىطغ   ،والدبلوماسية 

يف هذا    الهدوء الظاهر يف النشاط الذي كث�ًا ما يسبق العمل الدرامي 
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 ،من السهل أن نصدق أن الخصم قد غ� رأيه وألغى كل يشء  ،الجو

   .الوضع هادئ 

تراكمي مجرد    ،التحذير  تقارير  .حديث توليس  تحرص  أن  يجب 

يعرف   املستهلك  أن  من  التأكد  عىل  األوقات  جميع  يف  االستخبارات 

الخلفية الرتاكمية ويفهم أن أحدث مؤرش ليس سوى واحد من العديد 

   .نحنا يف مجملها نظرة ثاقبة ملا قد يحدثمن املؤرشات التي مت

 

 غلبة املفاهيم املسبقة عىل الحقائق 

من املسلم به اآلن عىل نطاق واسع من قبل املتخصص� أن هذا هو  

أكدت الدراسات   .أحد أخطر العقبات التي تحول دون إصدار التحذير

التي أجراها عل�ء االجت�ع املؤرشات التي تعلمها املحللون من التجربة  

املفاهيم   - أساس  عىل  إليها  التوصل  يتم  ما  غالبًا  األحكام  أن  وهي 

هذا   .السابقة بقدر أو حتى أكرث من الفحص املوضوعي لألدلة الواقعية

إذا كان هناك مناخ رأي سائد عىل نطا ق واسع صحيح بشكل خاص 

املتاحة الحقائق  عن  مختلًفا  استنتاًجا  عامة  .�يل  كان   كل�  ،كقاعدة 

ستكون هناك حاجة ملزيد من الحقائق إلثبات    ، باتاً الرأي أكرث انتشاًرا وث

غالبًا ما يتم    ،يف التحذير   .عدم دقة الفرضية السائدة عىل نطاق واسع

.  عت�د عليهالوقت ونقص يف الحقائق التي �كن اال ا  يف  الضغط علينا

لسياقات   التحلييل  القبول  ضد  االدلة  وطبيعة  الوقت  يعمل  وهكذا 

السلوك الجديدة للعدو، خصوصاً اذا شكلت تحوالً جذرياً ع� اعتدنا 

 عليه. 
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 عدم التوصل لتصفية األحكام 

هذا هو أحد أوجه القصور الشائعة يف عملية التحذير وقد ينطوي عىل 

األول هو الفشل يف املتابعة من الدليل   .األخطاءنوع� عىل األقل من  

إىل بعض االستنتاجات املنطقية في� يتعلق مبا يعنيه ذلك من الناحية  

والثا� هو الفشل يف التوصل إىل أي حكم بشأن أهمية التطور   .الواقعية

الخصم املحتمل ألفعال  املسار  التوصل إىل حكم    ؛ من حيث  أي عدم 

النية التح .عىل  األقل  الحكم  األحكام  من  لسلسلة  تتويج  هو  ذيري 

 .كل منها قد يكون مهً� لالستنتاج النهايئ في� يتعلق بالنية  ، أهمية

هو أن الحقائق التي   ،بعد جمع األدلة  ،الحكم األول الذي يجب اتخاذه

املحتملة   الصلة  بعض  لها  عنها  اإلبالغ  أو  -يتم  إيجابية  كانت  سواء 

  ، عدم التقيد بنوايا العدو إطالقا .يئ للخصمملسار العمل النها -سلبية  

القدرات بيان  التعليقات عىل  أو    ،وقرص  اإله�ل  مجرد  من  ينشأ  قد 

القارئ عىل  النص  تأث�  مراعاة  أيًضا  .عدم  استخدامه  �كن  ولكن 

   .للتغطية عىل الخالفات الحقيقية يف الرأي حول نوايا الخصم 

 

 سوء تقدير التوقيت 

املخاطر يف التحذير هو محاولة التنبؤ مبوعد بدء العمليات  إن أحد أكرب  

األخرى العدائية  األع�ل  أو  األمثلة   .العسكرية  من  العديد  تُظهر 

دقيقة   القادمة  باإلجراءات  التنبؤات  تكون  عندما  أنه حتى  التاريخية 

�كن أن  .فإن تقديرات التوقيت غالبًا ما تكون بعيدة عن الواقع  ، متاًما

هذا   كاذبة  يؤدي  إنذارات  إىل  البكاء(املوقف  الذئب  وما   )متالزمة 

ورمبا أقل  .يرتتب عىل ذلك من اسرتخاء لليقظة يف وقت حدوث الهجوم
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قد ينتج هذا   ؛تواترا هو البدء الواضح يف الهجوم قبل أن يكون متوقعا 

 . الفهم الخاطئ عن الخداع املتعمد من قبل الخصم

  

 أخرى البحث عن تفس�ات :افتقاد الثقة

أولئك الذين مل يعملوا مطلًقا عىل حل مشاكل املؤرشات قد يندهشون 

  ، من عدم قدرة بعض الناس عىل التعامل مع الحقائق الواضحة ظاهريًا

هؤالء األفراد  .وإحجامهم عن تصديق ما يبدو أنه يحدق بهم يف الوجه

لديهم القدرة عىل إيجاد تفس�ات محتملة للحقائق املطروحة بخالف  

الواضحة ال الواقع  .تفس�ات  لتقويض   ،يف  املفضلة  الطريقة  هذه هي 

  . الحكم التحذيري عندما يكون هناك الكث� من الحقائق لدفعها جانبًا

مه�   ،نطوي عىل تقديم أي تفس� آخرت  اإنه   هذه التقنية بسيطة   متاًما

معقول غ�  مؤرش    ، كان  كل  بأن   -لتفس�  املشؤوم  التفس�  بخالف 

  .الخصم قد يخطط لعمل عدايئ

�كن أن يكون امليل إىل تقديم تفس�ات أخرى للتطورات التي قد تنذر  

مبا يف ذلك   ،بالسوء أكرث رضًرا عندما يتعلق األمر مبجموعة من املؤرشات

عدد من التطورات والتقارير من مصادر ذات موثوقية متفاوتة والتي 

أثبتت    ،يف كث� من األحيان   .ضها غالبًا ما مل يتم إثبات أهميتها أو غر 

لإلجراء  حقيقية  مقاييس  أنها  املؤرشات  عن  الرتاكمية  التقارير  هذه 

التفاصيل    ،الوشيك أنها قد تكون غ� دقيقة يف بعض  الرغم من  عىل 

إن رفض هذا النوع من التحليل خارج نطاق السيطرة من خالل   .املعينة

يتق أن  عنرص �كن  لكل  آخر  عندما عمل  فشلديم سبب  التحذير  ية 

   .تكون أكرث أهمية لألمن القومي أو ألمن القوات العسكرية الصديقة
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�كن   طبق  عىل  لنا  وتقدم  أحيانًا  واضحة  التحذير  تقيي�ت  تكون 

إدراكه  كث�ًا  ،للجميع  ليس  ومراوغة  .ولكن  خفية  تكون  ما  وعادة 

املتاحة   للمعلومات  إبداًعا  األكرث  التحليل  عىل  والبص�ة  وتعتمد 

هناك القليل من الدالئل التي ال �كن  .اإلدراكية للحالة الذهنية للخصم

إذا بحث املرء   ،العثور عىل بعض التفس�ات امللطفة أو غ� املزعجة لها 

  ، إذا كان لدينا تحذير عندما نكون يف أمس الحاجة إليه .بجدية كافية

أننا ال نسمح ملن هم األكرث   التأكد من  أو األكرث  فيجب علينا  تحفظًا 

تردًدا يف تصديق املعلومات الجديدة أو التفس�ات الخيالية بالحصول  

 . أو تدم� نسيج خيط املؤرشات حسب املوضوع  ،عىل الكلمة األخ�ة

  

 اإلحجام عن اإلنذار

كب�   إحجام  هناك  يكون  أن  املستغرب  من  من   -ليس  يزيد  قد  م� 

الح الهرمي  التسلسل  يف  األعىل  رؤسائهم   -كومي  التحركات  إلزعاج 

 .أو لتحذيرهم دون داع  ،باملشكالت التي �كن حلها عىل مستوى أد�

العمل مستوى  عىل  للمحلل�  بكث�  األسهل  يتحملون    ،من  ال  الذين 

أن يتوصلوا    ،مسؤولية القيام بأي يشء بشأن املواقف السيئة املحتملة

إىل استنتاجات مفادها أن العمل العدايئ أو غ�ه من األع�ل املفاجئة  

الذين   ،أو قد يكون كذلك  ،وشيك العليا  املناصب  مقارنة مبن هم يف 

العمل  يف  الرشوع  أو  السياسة  مسؤول  مبارشة  التحذير  عليهم  يجب 

السياسة   .بأنفسهم مسؤول  عىل  يتع�  قد  الذي  اإلجراء  كان  فكل� 

زاد الدليل الذي يرجح أنه يريده عىل أنه   ،اتخاذه أكرث جدية أو خطورة

إذا مل يكن هناك يشء �كن أو ينبغي القيام    ،من ناحية أخرى .رضوري 
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�كن القول أنه ال فائدة من   ،وهو ما يحدث أحيانًا  ،به حيال املوقف

د إىل  فإن مجتمع االستخبارات مقيَّ   ،وبالتايل .إثارة قلق كبار املسؤول�

من   ،سواء عندما يكون اإلجراء مطلوبًا أو عندما ال يكون كذلك  ،حد ما

أو قد يكون لسبب ما سابًقا ألوانه أو   "إثباته"إصدار تحذير ال �كنه  

�يل ضبط النفس هذا بالطبع إىل الزيادة  .غ� رضوري أو ال لزوم له 

وكان  )لذئبرصخ ا(إذا أصدرت املخابرات تحذيرًا كاذبًا واحًدا أو أكرث  

املسؤول السيايس قد انتقد هذا اإلجراء وأوضح أنه ال يريد س�ع أي 

   .يشء من هذا القبيل

االستخبارات   ب�  املصداقية  أو  االتصاالت  يف  فجوة  هناك  تكون  قد 

عند مناقشة هذا املوضوع مع    ،لقد وجدت .والسياسة يف هذا الشأن

األفراد من  نظام    ،عدد  يف  العهد  حديثي  أو  خارج  من  معظمهم 

أن الكث�ين يعتقدون أن االستخبارات متيل إىل أن تكون   ،االستخبارات

رضورية غ�  تحذيرات  وتصدر  للقلق  يف    ، مث�ة  تكون  أن  أجل  من 

�يل    ،وكالذي يتوقع هذا السل  ،"املحذر"فإن    ،وهكذا .الجانب اآلمن

إنه يشعر أنه يتم تحذيره  إىل التقليل أو التقليل من أهمية ما يقال له

 ال يثق مسؤولو السياسة يف   ،ومن وجهة النظر هذه .بشكل مبالغ فيه

  ، ليس ألنه غ� كفء أو يفتقر إىل الخيال  ،بشكل عام   االستخبارات  جهاز

الذات ويسعى إىل تربير فائد خالل   ته وأهميته منولكن ألنه يخدم 

   .غ� الرضورية شاراتإثارة اال 

 

فهو خطأ خط� وسبب    ،وبقدر ما يسود هذا الرأي ب� مسؤويل السياسة

من خالل تجربتي الكب�ة مع هذا النوع   . محتمل لكث� من سوء الفهم
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كان من الواضح أن مجتمع االستخبارات �يل إىل توخي   ،من املشاكل

الحذر الشديد يف الوصول إىل استنتاجات مث�ة للقلق واختيار كل�ته 

الرأي السائد عموًما  .بعناية فائقة حتى ال تبدو متوترة أو غ� مهنية

أبًدا يتحمس  أال  يجب  املتطور  االستخبارات  محلل  أن  يفقد   ،هو  وال 

يستخدم الصفات امللونة أو غ�ها من العبارات القوية   وال  ،رباطة جأشه 

م عن  ذلك .وقفهللتعب�  من  أهمية    ،بدالً  من  التقليل  عليه  يجب 

أعظم خطيئة عىل اإلطالق هي أن   .وأن يبدو هادئًا ومنفصًال   ،املوقف

   .تكون مقلًقا أو أن تهز القارب

سيحذر  ،وبالتايل  الحقيقي  املحرتف  املتلقي    ، فإن  أن  لدرجة  حتى 

سيضطر إىل القراءة ب� السطور أو طلب مزيد من املعلومات إلدراك 

إن   .ال أعتقد أن هذا يبالغ يف القضية .أنه قد تم تحذيره عىل اإلطالق

الصادرة ملسؤويل السياسة عىل مدى سنوات   "للتحذيرات"أي مراجعة  

الصياغة ستظهر أنهم �يلون إىل أن يكونوا أكرث تحفظًا وان   ، ضباطًا يف 

ويف بعض الحاالت للتحذير    ،لتجنب التنبؤات الرصيحة بكارثة وشيكة 

 -بشكل غ� مبارش من خالل الغموض واإلغفال أو التفاصيل الدقيقة  

إن مبدأ تحذير أن عىل صانع السياسة   .قد يضيع بعضها عىل املستهلك

ع كاتب وقد يكون لديه اختالف صادق م  ،أن يعرف أنه قد تم تحذيره

املخابرات الذي يعترب أن تحذيره املعتدل واملؤهل كان يجب أن يكون  

   .كافياً لتوضيح الفكرة

 ،عىل الرغم من أن موظفي املخابرات رمبا يحجمون عن االعرتاف بذلك

فمن املحتمل أنهم �يلون إىل حجب التحذير الصارم عندما يعتقدون  

أو ال ينبغي لهم   ،القضيةأن صانع السياسة لن يتخذ إجراًء بشأن هذه 
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من شبه املؤكد أن التحذيرات املحدودة واملقيدة بشأن   .ذلك يف رأيهم

   1950هجوم كوري ش�يل محتمل عىل كوريا الجنوبية يف ربيع عام  

كانت ناتجة جزئيًا عن آراء يف املخابرات بأن الواليات املتحدة لن تفعل 

رات إىل االستجابة بقوة  متيل االستخبا  .أي يشء حيال مثل هذا الهجوم

ويف الحجم في� يتعلق باملسائل التي تعرف أن مسؤول السياسة مهتم  

أنها ستويل اهت�ًما أقل   ،بها وتخطط التخاذ إجراءات بشأنها يف ح� 

أنها لن تتطلب إجراءات    ،عن صواب أو خطأ  ،للمواضيع التي تعتقد 

ارتباطًا مباًرشا مبا إذا كنا درجة القلق بشأن التطورات ترتبط   .سياسية 

   .سنشارك أم ال

محفوفًا   سيكون  األمرييك  العمل  أن  االستخبارات  مجتمع  يرى  عندما 

فإنه �يل أيًضا إىل مزيد من ضبط النفس    ، باملخاطر أو غ� مرغوب فيه

األساس املنطقي لذلك هو أنه ال يتم استدعاء  .يف أحكامه التحذيرية

  ، تايل فمن غ� الرضوري أو غ� املرغوب فيه وبال   ،أي إجراء من جانبنا

يبدو أن االستنتاج الذي ال مفر منه   .تنبيه مسؤول السياسة دون داع

تقريبًا هو أن هذا املوقف يكمن وراء بعض اإلحجام عن إصدار تحذير 

لتشيكوسلوفاكيا  سوفيايت  غزو  من  اإلنذار    ،حازم  يؤدي  قد  حيث 

 . إىل نتائج عكسية  العسكري للواليات املتحدة أو الناتو

 

  

 الخوف من الخطأ

يبدو أن أحد األسباب الرئيسية لإلحجام عن التحذير هو الخوف من  

الحاجة إىل الظهور وكأنه كان  "قد يُطلق عىل هذا امليل أيًضا   .الخطأ
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حتى    ؛من السيئ أن نخطئ يف بعض األمور الواقعية البسيطة   .عىل حق

خاصة إذا تم إعطاء بعض   ،هذه �كن أن تنعكس سلبًا عىل أداء الوكالة

الخطأ يف   .الدعاية  مخطئًا  تكون  أن  بكث�  األسوأ  أنه من  الواضح  من 

األمور التي قد يكون لها تأث� خط� عىل قرارات السياسة الوطنية أو  

من    هناك القليل . أمن القوات العسكرية أو غ�ها من القضايا املهمة

أن تكون عىل صواب  التي رمبا يكون من املهم  االستخباراتية  األسئلة 

الفردية  ،بشأنها للوكاالت  أو  للمجتمع  بالنسبة  هو    سواء  واألهم 

أو أن نصيغ التحذير   ،من األفضل أن نكون غامض�  أنه  نعتقد .التحذير

 أو  ،)التي �يل إىل االعتقاد بأننا نسيطر عليها بقوة(من حيث القدرات  

بهذه   .أن نعرض فكرة أن الخصم مل يتخذ بعد قراًرا بشأن ما سيفعله

أو عىل األقل لن   ،الطريقة سنكون قادرين عىل الظهور بشكل صحيح 

بغض النظر عن الطريقة التي تس� بها   ،نكون مخطئ� بشكل واضح

  .األمور

األحكام  أستطيع أن أشهد أن هذا عامل مقنع للغاية يف تغي� صياغة  

 .التحذيرية ورمبا العامل الرئييس الذي يساهم يف توخي الحذر املفرط

غالبًا     .إنه يصيب حتى أولئك الذين �يلون إىل الحكم اإليجايب الصارم

ما يكون ما هم عىل استعداد لقوله يف املحادثات الخاصة غ� الرسمية  

ك عليهم  يتع�  عندما  كب�  إىل حد  الرسمية  كرأي  والبيانات غ�  تابته 

رسمي  يشء .استخبارايت  كل  منه  ،بعد  متأكدين  لسنا  الكث�    ، هناك 

دعنا نتحوط قليالً من رهاناتنا ونضيف   . و�كن للخصم دامئًا تغي� رأيه

الحكم  "رمبا"القليل من   نقاًشا مع ضابط مخابرات مؤهل  .يف  أتذكر 

يف تشيكوسلوفاكيا  أزمة  خالل  مهً�  إرشافيًا  منصبًا  شغل  عام  للغاية   



345 

 

  ، مع كل األدلة املتوفرة  ،الفشل  سألته عن سبب ذلك   ،بعد الغزو    1968

بأن  وإيجايب  حازم  حكم  إىل  التوصل  االستخبارات  مجتمع  يستطع  مل 

فكان رده    )فقط محتمل  ،ليس حتمياً (الغزو السوفييتي كان محتمالً  

   .أنا موافق .أنه الخوف من الخطأ 

 

عترب دامئًا يُ يتأثر محلل االستخبارات أيًضا بحقيقة أن ارتكاب األخطاء  

عادة ما يكون الفشل يف التنبؤ بيشء ما  .أكرث شجبًا من أخطاء اإلغفال

 . أكرث أمانًا من عمل توقع إيجايب بأن شيئًا ما سيحدث ولكنه ال يحدث

�كن دامئًا التأكيد عىل عدم وجود أدلة كافية للوصول    ،يف الحالة األوىل 

  ، أن ذلك كان خطأ؟ ومع ذلك "إثبات"من يستطيع     .إىل حكم إيجايب

يتخذ معظم محليل التحذير املحرتف� املوقف القائل بأنه من األفضل 

تنبيه املسؤول� السياسي� والقيادة العسكرية عدة مرات عن طريق 

الفشل من  بدالً  العدايئ    الخطأ  العمل  حدوث  عند  بذلك  القيام  يف 

يجادلون بأنه كان من األفضل توقع التدخل الصيني يف كوريا  .بالفعل

التي   الكارثة  يف  مبارش  غ�  بشكل  املساهمة  من  بدالً  خاطئ  بشكل 

 .نتجت جزئياً عىل األقل عن الفشل يف التحذير

خطأ أمر  فإن الدليل عىل قيمة التغلب عىل الخوف من ال  ،ومع ذلك 

 . و�يل إىل النسيان يف الفرتات الطويلة ب� األزمات  ،نادر

القادمة  املرة  يعا�    ،يف  أال  املرجح  ومن  أخرى  مرة  الحذر  يسود  قد 

يف   انتكاسات  أي  من  حازم  تحذير  إصدار  يف  يفشلون  الذين  أولئك 

نظرًا ألن جمع     مل يكن لديهم أدلة كافية  ،بعد كل يشء .حياتهم املهنية

وتتضاعف    ،ضخً� وتكلفةتاملعلومات االستخباراتية يصبح أكرث تعقيًدا و 
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املجتمع وعرض أحدث  الرسيع والتبادل عىل مستوى  األجهزة لإلبالغ 

 .املعلومات

 

 

الحكم املدروس   :يجب أن نحرص عىل عدم إغفال ماهية التحذير حًقا

جعة شاملة  بناًء عىل مرا ، عىل أفضل العقول التحليلية املتاحةاملبني  –

املتاحة املؤرشات  لجميع  مسؤول   ،وموضوعية  إىل  نقلها  يتم  والتي 

الكفاية بحيث يقتنع بصالحيتها ويتخذ   السياسة بلغة مقنعة مبا فيه 

   .اإلجراءات املناسبة لح�ية املصلحة الوطنية
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