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ألّف هذا الكتاب جون كلود كورسان وفيليب هاييز((( ،وهو نوع
مه ّم من الدراسات األكادميية الحديثة التي تتناول نشاط االستعالم،
أو االستخبارات ،وال سيام أنه يُعنى بتحليل املفارقة القامئة بني سياسة
عمومية تحوطها الرسية وتطبعها يف كثري من األحيان الالمرشوعية
من جهة ،والنظام الدميقراطي القائم عىل الشفافية وسم ّو القانون
من جهة أخرى .ويشري الكاتبان إىل أه ّم األسباب الداعية إىل إخراج
مؤلَّف حول السياسات االستعالمية؛ فام خلّفته أحداث الحادي عرش
من سبتمرب  2001من تداعيات ،بخصوص عمل أجهزة االستعالم،
وكشوف ويكيليكس وإدوارد سنودن ،إضاف ًة إىل اندماج العامل الرقمي
بقوة يف تدابري األمن ،كلّها عوامل أنتجت دخول قضايا االستعالم
دخول واس ًعا إىل دائرة النقاش االجتامعي واألكادميي .ومن ث ّم ،تبلور
ً
مفهوم السياسة االستخبارية  Intelligence Policyيف الدميقراطيات
نزول عند حقيقة أ ّن "االستعالم" أضحى رضور ًة أمني ًة قد
الغربية؛ ً
ميليها النظام الدميقراطي ذاته ،وفقًا لرشوط وعوامل موضوعية.
وال شك يف أ ّن املهتمني بهذا املجال يف منطقتنا العربية؛ من أكادمييني،
وأمنيني ،وصانعي القرار ،ميكنهم أن يجدوا فيه أجوب ًة مناسبةً ،قد
تصب يف مزيد من األخذ يف الحسبان بعنارص الحوكمة األمنية،
ّ
وال سيام يف ما يتعلّق مبصالح االستخبارات ،عرب تعزيز اإلدراك
باملشكالت التي تحيط به.

أ ّما املوضوع الرئيس للكتاب ،فيتمثل يف البحث عن التوازن بني
رضورت الرشعية والفعالية يف السياسات العمومية لالستعالم ،وهي
َ
أساسا لتحقيق املصلحة العامة يف مجتمع دميقراطي .ويتضمن
مك ّرسة ً
فصل تتمحور حول ثالثة مواضيع أساسية؛
الكتاب أربعة عرش ً
يتصل أولها مبحاولة تحديد العنارص األساسية املحيطة بـ "السياسة
االستعالمية العامة" ،يف حني يتعلق ثانيها بأهم مجاالت تطبيق تلك
 1جون كورسان  :Jean-Claude Cousseranدبلومايس ،ومتخصص يف العاملني العريب
واإلسالمي .عمل يف املديرية العامة لألمن الخارجي (فرنسا) ،وأصبح مدي ًرا لها يف الفرتة
2003-2000؛ وفيليب هاييز  :Philippe Hayezعمل قاضيًا مبحكمة الحسابات ،وتقلّد عدة
ارت الخارجية والدفاع بفرنسا ،ثم ُعني يف املديرية العامة لألمن الخارجي يف
وظائف بوز َ
الفرتة .2006 - 2000
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السياسة .أ ّما ثالثها ،فيعرض للرشوط األساسية لوضعها موضع التنفيذ.
ويثّل كل موضوع من هذه املواضيع مناسب ًة لطرح إشكاليات جدية،
ُ
عىل نحو تكون فيه السياسة االستعالمية مطالب ًة بالفعالية ،ومطالب ًة
أيضً ا بتوخي الحدود الدنيا من خرق املبادئ الدميقراطية.
وعىل الرغم من تعدد الزوايا التي ميكن النظر من خاللها إىل نشاط
االستعالم (نفسية ،وتنظيمية ،وسياسية وقانونية) ،فإ ّن اإلشكال
املركزي  -بحسب املؤلفني  -يتمثّل يف رضورة حسبان الكيفية
والرشوط التي ميكن بها لهذا القطاع من السياسات العامة ،وهو
قطاع متغلغل عميقًا يف ثقافة الرسية واالنتشار وخرق القانون ،أن
يندمج يف النظام الدميقراطي املؤسس عىل االنتخابات والتداوالت
فضل عن احرتام الرشعية .إنه مناخ من التشنجات
والنقد والشفافيةً ،
واملصادمات التي يصعب تحكيمها ،والتي تجعل من العسري اإلحاطة
مبضامني مفاهيمية متفق عليها لحقيقة موضوعية ُمرتَعة بالتناقضات.

ً
أوال :مفهوم السياسة االستعالمية
ومضامينها
إ ّن نشاط االستعالم عرب التاريخ؛ منذ بدء ظهوره إىل انتظامه
املؤسسايت ومأسسة "أرسار الدولة" ،يعيدنا دامئًا إىل السؤال الكبري
الخاص بجوهر العالقة بني االستعالم والسلطات السياسية .ومن ث ّم،
يحاول الكتاب إلقاء الضوء عىل عدد من املفاهيم واألوضاع التي
تحيط بالسياسة االستعالمية العامة؛ من قبيل البنيات املؤسساتية
لالستعالم واالستقاللية الخاصة التي تحظى بها ،وسطحية الوصاية
الحكومية عليها ،وما يُعرف بدورة االستخبارات .كام يتناول الكتاب
مجاالت الفعل االستعالمي التي ما انفكت تتسع وتتنوع ،مرو ًرا
تحول إىل مفهوم جديد
مبعنى "مجتمع االستعالمات" الذي يشهد ً
هو "مصنع االستعالمات الوطنية" ،وأبرز ما مييزه هو استيعابه لص ّناع
القرار ،ومختلف القيادات األمنية األخرى ،والرشكاء األمنيني من
القطاع الخاص واملجتمع املدين.
ويف تناوله ملفهوم "ثقافة االستعالم" بوصفها مجموعة التمثالت
التي يحملها املسؤولون السياسيون ،واإلدارات العمومية ،والوكاالت
األمنية ،والقضاء ،والصحافيون ،واملجتمع املدين ،واملنظامت الحقوقية
ألنشطة االستعالم ،يوضح الكتاب أ ّن مثل هذه الثقافات تتباين بني
املجتمعات بحسب السياقات التاريخية والسياسية ،كام أنّها تختلف
بني االستخباريّني والسياسيني ،وبني املدنيني والعسكريني ،وبني
مهم
املحللني وجامعي املعلومات .ويف مجتمع دميقراطي ،سيكون ًّ
تكريس مزيد من شفافية االستعالمات ،وانفتاحها عىل كافة الفواعل
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املؤسساتية واالجتامعية يف الدولة؛ تعزي ًزا لثقافة تقبل احرتام العمل
االستعالمي واالقتناع بكفايته ورضرته.
ومل تَ ِغ ْب القضايا الفنية يف العمل االستخباري عن عنارص املفهوم؛ إذ
تناول الكتاب مسألة جمع املعلومات واملصادر املختلفة للمعطيات.
كام تناول االستعالم البرشي  ،Humintمربزًا اختالالته ،وتسببه يف
فضل عن أنه يثري إشكالي ًة
كثري من األحيان بـ "الفشل االستخباري"ً ،
حل واضح .أ ّما يف ما يتعلق
أخالقي ًة يف الدول الدميقراطية مل يوجد لها ّ
باالستعالم التقني ،فإ ّن أهميته املتصاعدة تنبئ برضورة إعادة النظر
يف باراديغامت البحث االستخباري؛ مبا فيها أمناط القيادة ،وطرائق
الرقابة والسيطرة.

أصيل من مهامت أجهزة االستعالم التي
أ ّن بعضهم ال يع ّدها جز ًءا ً
أساسا ،البحثَ عن املعلومات ووضع التقديرات .من أجل
ت ُخ ّولً ،
أساسا .ومع ذلكُ ،ع ّدت
ذلك فإ ّن بعض الدول؛ كأملانيا ،وكندا ،ترفضها ً
بديل مناسبًا للبحث االستخباري التقليدي يف الحرب عىل اإلرهاب،
ً
ويف الحرب املعلوماتية ،من الفعل الدبلومايس والسيايس الكالسييك،
كام ُع ّدت رضوري ًة للتعامل مع مناطق التوتر و"املجتمعات املغلقة".
ويرى املؤلفان أنه ال ب ّد للعمليات الرسية يف الدول الدميقراطية
من املرور باختبار الفحص والرقابة ،ث ّم الرتخيص فيها من لدن
السلطات السياسية؛ بالنظر إىل متثّل املصلحة املتوخاة منها ،وأنّها
تشكّل بالفعل الخيار األفضل ،ث ّم استكشاف مدى مرشوعية العملية
املقرتحة ،ومدى اتساقها والسياسة الخارجية للدولة وتجانسها والقيم
وصول إىل التنبه لِ َم قد تحدثه من آثار يف الرأي العا ّم
ً
الوطنية،
الوطني والدويل يف حالة انكشافها.

ثان ًيا :مجاالت تنفيذ السياسة
االستعالمية
علم أو ف ًّنا ،يؤكد الكتاب
وارتباطًا بالتحليل االستخباري ،وسواء ُع َّد ً
عمل برشيًا قد يحتاج إىل املعلومات ّ
لفك األلغاز ،وقد
أنّه يبقى ً
الخلق لتقدير النيّات وكشف الخفايا
يحتاج أكرث إىل الذكاء والفكر ّ
التي تغلّف الواقع املعقد؛ لذلك فهو ال يُكلَّل دامئًا بالنجاحات ،بل
إ ّن كث ًريا من حاالت التحليل التوقعي فشلت يف التنبؤ بأحداث كربى
يذكر منها املؤلفان الثورة اإليرانية ،واجتياح الكويت ،والتجربة
النووية الهندية يف عام  ،1998وأحداث  11سبتمرب  ،2001وانتفاضات
"الربيع العريب" ،وتضارب التوقعات االستخبارية حول املوعد املحتمل
المتالك إيران للسالح النووي .وهكذا يجب عىل ص ّناع القرار عدم
املبالغة يف الوثوق بالتحليالت والتقديرات االستخبارية ،بخاصة
عندما تتعلق بالن ّيات السياسية والحقائق البرشية .وعىل الرغم
من ذلك ،يرى الكاتبان أ ّن الفشل يف التحليالت االستخبارية مسألة
طبيعية ،بيد أنه ال يجوز استغاللها لتغطية الفشل السيايس ،وأنّه
سيبقى من الالزم فتح مجال التحليل بخلق هياكل تجمع مستهليك
اإلنتاج وفنيِّي االستعالمات ،إضاف ًة إىل فاعلني أمنيني آخرين.
من جانب آخر ،يؤكد الكاتبان الطبيعة املحرجة للعمليات الرسية
بالنسبة إىل ال ُنظم الدميقراطية؛ بسبب ما تثريه من إشكاليات الرشعية
والفعالية .فهي أفعال تقع بني الدبلوماسية والعمل العسكري،
تستهدف التأثري يف األوضاع السياسية والعسكرية واالقتصادية،
والتأثري يف مجرى األحداث ،من دون بروز دور الحكومات فيها ،كام

يعالج الكتاب يف هذا املقام بعض أبرز مجاالت الفعل االستعالمي بد ًءا
من قضايا الدفاع وخطر اإلرهاب ،وصولً إىل تحديات الفضاء السيرباين.
ففي عرضهام ملا يسميانه "طفرة االستعالم ملصلحة شؤون الدفاع"،
مهم يف رسم اإلسرتاتيجيات
يشري املؤلفان إىل أ ّن االستعالم ال يؤدي دو ًرا ًّ
الدفاعية ،عىل خالف دوره يف التكتيكات واملفاوضات العسكرية .وقد
ظهرت كثري من نقائص االستعالم العسكري يف الحروب ،بل إ ّن بعض
تحليالت االستعالم كانت كارثي ًة يف حاالت كثرية ،ومع ذلك قد يكون
حاسم يف إطالق مسلسل القرار السيايس العسكري.
دوره
ً
مس طبيعة االستعالم العسكري ،متاش ًيا مع
ويالحظ الكاتبان ً
تحول َّ
التطور يف طبيعة العمليات العسكرية؛ من ذلك أنّه أضحى أكرث
انفتا ًحا واندما ًجا يف مك ّونات مجتمع االستعالم كلّه ،معززًا حضور
العسكريني داخل هذا املجتمع .وبوجه عا ّم ،سيكون عىل االستعالم
ملصلحة الدفاع الوطني ،بحسب الكتاب ،أن يوفق بني متطلبات
االستعالم اإلسرتاتيجي واحتياجات القوات املسلحة للمعلومات .فهو
إنتاج من طبيعة خاصة يساهم فيه عدد من الفاعلني االستخباريّني؛
لذلك فإ ّن املسافة بينه وبني صانع القرار ال ت ُطرح بالطريقة نفسها
التي تخص االستعالم اإلسرتاتيجي واالستعالم املتعلق باألمن الداخيل.
من جهة أخرى ،يرى املؤلفان أ ّن الدول الدميقراطية ت َ ُع ّد اإلرهاب
العابر للحدود ،املعقد يف فعله واملتسع يف انتشاره والصعب يف
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توقّع رضباته ،أح َد أكرب التهديدات غري العسكرية املحدقة بأمنها
القومي وبأمن مواطنيها ،سواء كان ذلك يف الداخل أو الخارج ،وهو
ما يجعل الحرب عىل اإلرهاب حربًا تجاه أجهزة االستعالم بامتياز.
وإ ّن االستعالمات ،بحسب الكتاب ،ستكون منوط ًة بأداء دو ٍر ر ٍ
ائد يف
التكريس والتنفيذ للتوجهات الرامية إىل التأثري يف السياقات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية والثقافية املواتية لتفيش الظاهرة اإلرهابية،
وليس يف ما يتعلّق مبقاومة اإلرهاب فقط عرب املقاربات األمنية
الخالصة التي ت ُثبت عدم فاعليتها ،يف ظل انبثاق العمل اإلرهايب من
قلب املجتمعات الغربية وتنامي خطورة عمليات "الذئاب املنفردة".

املنافسة والحركة والفوز بالصفقات ،يف منا ٍخ من احتدام التنافس
االقتصادي والتجاري الدويل ،بعد انتهاء الحرب الباردة ،إضاف ًة إىل
ما يستدعيه تزايد خطر اإلرهاب من تتبعٍ ملنابعه املالية وأنشطته
التجارية غري املرشوعة .ويرى املؤلفان أ ّن املظاهر الدفاعية لالستعالم
االقتصادي أضحت تدخل ،بالفعل ،ضمن اإلطار العا ّم لتدابري األمن
الوطني .عىل أ ّن املناحي الهجومية لهذا املجال ،وهي تعمل أحيانًا
ملصلحة املقاوالت والرشكات الوطنية ،تثري إشكاليات جدي ًة من قبيل
املهمت السيادية للدولة وتشويه القواعد التنافسية
التأثري يف طبيعة ّ
القتصاد السوق.

مث ّة رضورة ،إذن ،لوضع نُظم وطنية مضادة لإلرهاب قوامها تعزيز
االستعالم البرشي ،والتعاون األمني ،وتكثيف العمليات العسكرية
بالخارج .عىل أ ّن هذه النظم يجب أن تنشد فعاليتها عرب الحفاظ عىل
الحريات العامة ،وتقليص مستويات القلق والتخوف يف املجتمعات
الغربية ،وال سيام أ ّن االحتياجات االستخبارية أضحت أكرث ارتباطًا
بسلوكيات األفراد وهوياتهم ومواقفهم وعالقاتهم وتحركاتهم .ولك ّن
طرائق االستجابة ومناهجها ستبقى ،مع ذلك ،مثا ًرا للتساؤل حول
رشعية وسائلها وأخالقيتها يف ضوء تورط االستعالمات يف اختطافات
واعتقاالت وإعدامات خارج إطار القانون ،وتعاونها مع حكومات
وأطراف تنتهك حقوق اإلنسان.

ويشري الكاتبان إىل عدد وافر من تداعيات االستعالم االقتصادي،
وتجسس األصدقاء الغربيني بعضهم
بد ًءا من خطر القوى الصاعدة
ّ
عىل بعض ،وتورط الـ "يس آي إي" ،وغريها ،يف البحث عن معلومات
اقتصادية ومالية ،بذريعة تت ّبع املصادر املالية لإلرهابيني ،إىل جانب
الخشية من عالقات مشبوهة بني االستعالمات واملقاوالت الخاصة،
فضل عن املشكالت التي يخلقها تكاثف حضور رشكات االستعالم
ً
الخاصة؛ من قبيل "بوز ألن هاملتون" وعالقاتها التنظيمية املريبة
برجاالت االستعالمات الرسمية يف أمريكا.

ويف معالجته لـ "الدبلوماسية االستعالمية" ،يشري الكتاب إىل أ ّن
املمثليات الدبلوماسية ووزارات الخارجية ،تظل متصلة ،بل مؤطر ًة
ملهامت االستعالم؛ عرب االمتداد اإلقليمي والغطاء الرشعي الذي تَفي
به لألنشطة الرسية ،وهو ما تنتج منه مشكالت عملية حقيقية
متس العالقات السياسية والدبلوماسية .وعىل الرغم من ذلك ،يعرف
ّ
مهم يف ضوء تنامي املحاذير
تحولً
والدبلوماسية
االستعالم
من
كل
ٌّ
ًّ
والفرص ،ما يتطلب تعزي ًزا للتكامل والتداخل بينهام.
فاالستعالم يبقى رضوريًا للدبلوماسية؛ ذلك أنّه يز ّود السلطات
مساهم يف تحليل األوضاع والوقائع وتقديرها ،ويع ّزز
باملعلومات،
ً
فعالية السياسة الخارجية بإيجاد القنوات البديلة ،وإمكانية استباق
النيّات ،وإدراك هوامش املواقف التفاوضية ،كام أنّه يؤدي دو ًرا يف
حامية الجاليات والبعثات الخارجية ،ويُجري املفاوضات الخاصة ،أو
غري املعلنة ،مع أطراف متنوعة ،ويكشف عمليات التضليل السيايس
وميارسها ،إىل جانب قيامه بتنفيذ اتفاقات التعاون األمني ،وأدائه
ملهامت دبلوماسية رسية ،كث ًريا ما تفيد يف الوساطة بني أطراف
متعارضة ،أو يف تأسيس مفاوضات رسية بينها ،وهو دو ٌر أ ّدته عدة
استعالمات غربية يف مناطق توتر مختلفة ،مبا فيها املنطقة العربية.
ويف ما يتعلق بالجوانب االقتصادية لالستعالم ،يربز الكتاب حقيق ًة
مفادها ظهور الحاجة إىل تطوير قدرات املقاوالت الوطنية عىل

ويــرى الكاتبان رضورة القبول ببعض الرباغامتية يف ما يتعلّق
بالتعاطي مع االستعالم االقتصاديّ ،إل أ ّن ذلك يجب ألّ يؤ ّد َي إىل
خلْق سوق رمادية قد ت ُلحق األذى مبرشوعية االستعالمات الرسمية
وسمعتها ،أو تؤدي إىل تخلّيها التدريجي عن مهامتها السيادية
األصلية .فحينئذ ،يجب وضع ضوابط واضحة ودقيقة بشأن دعم
أمن املقاوالت الوطنية وتنافسيتها ،إىل جانب التأطري القانوين الصارم
مهمتها،
لرشكات االستعالم الخاصة من حيث الرتخيص لها ،وتحديد ّ
ومراقبتها ،ووضع مبادئ تؤطر االستعانة بها.
ويف ما يتعلق بتفاعل السياسة االستعالمية مع مجالب الفضاء
السيرباين ،فإ ّن األمر يتعلق ببُعد جديد يتضمن البحث عن املعلومات
يف الفضاء االفرتايض ،والدفاع والحامية ضد الهجامت املعلوماتية
املعادية ،فالقيام بالهجوم املعلومايت والعمليات املعلوماتية الرسية.
وإ ّن مواجهة مخاطر الفضاء السيرباين ،بحسب الكاتبني ،هي أكرب
من أن تتحملها أجهزة االستعالم وحدها .فهي متثل أخطا ًرا عالية
الدرجة ،كام أنّها قوية االحتامل وعميقة األثر .وبنا ًء عىل ذلك ،يجب
تقسيم مسؤوليات حامية األمن الوطني بني ما هو جنايئ وأمني
وعسكري ،وبني القطاعني العا ّم والخاص .ولك ّن أسئل ًة كثري ًة تُثار حول
مدى خضوع االستعالمات يف مهامتها املذكورة للسلطة التنفيذية،
وحول كيفية تجاوز املشكالت التنظيمية بني األجهزة ،وطرائق
معالجة مشكالت املساس باملعطيات الشخصية ،والحسابات البنكية،
واملراسالت اإللكرتونية ،يف ظل تنامي مخاطر اإلرهاب وتح ّول الفضاء

مراجعات وعروض كتب
استعالم للديمقراطيات ،استعالم بالديمقراطية

وفضل عن ذلك ،يؤث ّر البعد
ً
املعلومايت إىل ميدان لحرب غري متاثلية.
السيرباين لالستعالم يف التعاون األمني الدويل بسبب حساسية تبادل
املعلومات وسهولة انكشافها ،أو ترسبها ،وبسبب قصور القانون
الدويل يف معالجته للظواهر السيربانية؛ من أجل ذلك تنشأ رضورة
إلعادة متوقع االستعالم داخل مؤسسات األمن والدفاع.
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واألساليب املستخدمة والحقوق والحريات املحميّة .يف حني يتعلق
ثالثها باحرتام االستعالمات لرشوط االنضباط وقواعد السلوك
املهمت ،واملحافظة
املطلوبة يف إطار الوالء للوطن ،والتجرد يف أداء ّ
عىل االستقاللية إزاء املواقف السياسية .فاالستعالم يجب ّأل يكون يف
مواجهة السياسة ،بل ينبغي أن يعمل بوصفه مشتقًّا منها يف نظام
متوازن يحفظ له استقالليته ويتيح مراقبته.

ً
ثالثا :متطلبات تنفيذ السياسات
االستعالمية
مثة متطلبات موضوعية يجب أخذها يف الحسبان يف السياسات
االستعالمية بالدول الدميقراطية ،حسب الكاتبني؛ وهي متطلبات
تالمس قضايا القيادة والتحكم السيايس ،كام أنّها تقع تحت رضورة
التعاون االستعالمي والرقابة عىل االستعالمات.
فمن مالحظتهام لالندماج الكبري بشأن أنشطة االستعالم يف مختلف
قضايا الواقع السيايس ،يشري الكاتبان إىل أ ّن االستعالم والسياسة
مجاالن مختلفان محكومان مبفاهيم الرسية والشفافية .وبنا ًء عىل
ذلك ،يُطرح تساؤل عن ماهية املامرسات الفُضىل التي ميكنها أن
ت ُتيح تأطري إدارة تلك األجهزة ومراقبتها من جهة السلطات السياسية،
وال سيام أ ّن االستعالم دخل عرب هياكله إىل هيئات التخطيط العا ّم
للسياسات األمنية .ومن ث ّم ،قد يربز أحد أسوأ مظاهر االختالل يف
السياسة االستعالمية ،وهو متمثل يف "تسييس االستعالمات".
يبدأ تسييس االستعالم من تعيني مسؤوليه ،وفقًا ملعايري االنتامء
السيايس ،ث ّم إنّه قد يتجه نحو السعي للتأثري يف التحليالت والتقديرات
االستخبارية ،تب ًعا إلرادة مسؤولني سياسيني ،أو ملصلحة مقاوالت لهم
بها عالقة ،إضاف ًة إىل أنّه قد يت ّم إدماج بعض عمليات االستعالمات يف
شامل ،كام هو الشأن بالنسبة
قلب الشأن السيايس الداخيل إدما ًجا ً
إىل الدميقراطيات ذاتها .وبوجه عا ّم ،ينتج من ذلك إثارة للمسؤوليات
وفضل عن ذلك ،توجد حاالت تدفع أجهزة االستعالم إىل
ً
السياسية.
مهمتها الخاصة بها؛ كاملراقبة وتتبع الخصوم
أداء مهامت تخرج عن ّ
مثل ،كام أنّه قد يت ّم رفع
السياسيني والصحافيني واألحزاب املعارضة ً
التصنيف عن معلومات رسية بغية إثبات موقف سيايس.
إ ّن العالقة بني االستعالمات والقيادة السياسية تحكمها حساسيات
كثرية وعوامل مادية وفنية ،عالو ًة عىل أنها تتأثر بطبيعة النظامني
السيايس والقانوين ،والثقافات االجتامعية السائدة ،ومصالح
املسؤولني السياسيني .من أجل ذلك يرى املؤلفان وجوب أخذ ثالثة
مبادئ أساسية يف الحسبان؛ يتمثل أ ّولها يف تأسيس ثقة متبادلة بني
القيادات السياسية ،واالستعالمات والعمل عىل تعزيزها .أ ّما ثانيها،
يصب يف البحث عن التوازن بني السياسة وموضوعية التحليالت
فهو ّ

ويف معرض معالجتهام ملوضوع التعاون االستعالمي كبُعد متصاعد يف
العالقات الدولية ،يوضح الكاتبان أنه ميثّل طريقًا ال غنى عنها بالنسبة
إىل وكاالت االستعالم ،عىل الرغم من أنّه يتسم بكثري من التشابك
والتعقيد .فهو قد يجمع بني أطراف غري متامثلة (دول ،وتنظيامت،
وحركات تحرر ،ومنظامت دولية حكومية وغري حكومية ...إلخ) ،وقد
ينشأ عرب اتفاقات رسمية أو غري رسمية ،كام أنه قد يتخذ أبعا ًدا
إسرتاتيجي ًة أو عملياتي ًة أو فنيةً ،وقد يكون مطلوبًا يف إطار منظامت؛
كاألندية األمنية ،واليوروبول ،والناتو ،واألمم املتحدة.
ويؤكد الكاتبان أ ّن التعاون االستعالمي ،عىل الرغم من تكاثفه ،يبقى
يف حاجة إىل مزيد من الهيكلة والتلبس بالطابع الجامعي الدويل
يف إطار نُظم األمن الجامعي ،مع أنه ّأسس دبلوماسي ًة استعالمي ًة
تستفيد من عنرص الرسية ،لتعمل يف وقت تكون فيه االتصاالت
الرسمية غري ُمرخصة أو ُمتاحة.
ولنئ ساد حديث يف الوقت الراهن عن عوملة االستعالم يف مواجهة
عوملة التهديدات ،فإ ّن قصور نُضج آليات التعاون قد يؤدي إىل
تشويه نُظم الرقابة الوطنية عىل االستعالمات ،كام أنه يخلق خشي ًة
لدى بعضهم من تح ّول النظام الجديد والشامل يف مجال مكافحة
اإلرهاب إىل شبكة من محرتيف تدبري الالأمن تستقل عن السياسات
فضل عن العوائق الفنية التي قد تؤدي إىل
الحكومية الوطنيةً ،
تخص طرفًا رشيكًا يف التعاون (ترسيبات
إفشاء معلومات مصنفة ّ
ويكيليكس ،وكشوف سنودن) ،أو معلومات من شأنها أن تش ّوه
تجسس بعض الحلفاء عىل بعضهم اآلخر ،أو وقوع
العالقات؛ بسبب ّ
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مشكالت تبادل املعلومات الرسية .إضاف ًة إىل ذلك ،يُ ّبي الكتاب أ ّن
روابط خطر ًة يف التعاون ميكن أن تنشأ عن توتّر العالقات السياسية
بني أطراف متعاونة ،كام أنّها قد تنجم عن عدم احرتام الضوابط
األخالقية التي تقيض ،يف الدميقراطيات ،عد َم التعاون مع نُظمٍ  ،أو
تنظيامت ،ال تحرتم بعض املبادئ اإلنسانية ،وهو أم ٌر تورطت فيه
كثري من االستعالمات الغربية ،ما يعزز رضور ًة تشديد مراقبتها.
يأيت طرح موضوع الرقابة عىل االستعالمات من طبيعتها الرسية
التي جعلتها تخرج عن الخطوط املرسومة يف الدميقراطيات ،لتمثّل
"رضورة غري ُمستساغة" ،ولتكون مراقبتها الجدية رشطًا من رشوط
مرشوعية أنشطتها .وإ ّن الدولة الدميقراطية ،بحسب الكتاب ،يجب
أن تنظّم بدقة  -ويف الوقت نفسه  -حامية أرسار الدولة ،ومجال
االستثناءات املمنوحة لالستعالمات؛ يف ما يخص التزامها بالشفافية،
والقواعد واإلجراءات املتعلّقة برفع التصنيف عن املعلومات الرسية،
لحق املواطنني يف املعرفة.
ً
إعامل ّ
وتخضع مصالح االستعالم بالدول الدميقراطية ،كقاعدة عامة،
لرقابة الربملان والقضاء وأنظمة الحسابات العامة ،ولرقابة إدارات
مختصة تحظى باالستقاللية؛ وذلك من مناحي الرشعية والفعالية
واملالءمة واالستقامة والرصامة املالية ،ومن حيث تناسب الوسائل
املستخدمة مع الحالة املستهدفة .عىل أنه يُالحظ أ ّن هذه الرقابة
تكون يف معظم األحيان الحق ًة بالفعل ،وال تكون سابق ًة له ّإل يف
حاالت نادرة .وال ّ
شك يف أ ّن للمجتمع املدين ولوسائل اإلعالم دو ًرا
مهم يف كشف تجاوزات االستعالمات.
ًّ
وال تُغني وسائل الرقابة السياسية والنظم القانونية عن املقاربة
األخالقية ،وال سيام يف حالة العمليات الرسية .فهل من األخالقي،
مثل ،اللجوء إىل التصفية الجسدية ،والتعذيب ،وتسليم املشتبه
ً
فيهم إىل أطراف تنتهك حقوق اإلنسان؟ إ ّن الرجوع إىل االستعالمات
لتحقيق األهداف املتوخاة ال ميكن استيعابه ،بحسب املؤلفني ،إال
ضمن األخالقيات املرتتبة عىل مسؤولية دولة ما تعمل عىل تنظيم
تحكّمها يف العنف املرشوع .ولعل اتصاف العاملني يف االستعالمات
بح ّد أدىن من قواعد األخالق ،إضاف ًة إىل تعزيز مستويات الشفافية،
ووضع مدونات السلوك ،وتدعيم دور املفتشيات داخل األجهزة،
وخضوع االستعالمات ملبدأ رشعية الوجود والفعل ،وخضوعها،
أيضً ا ،لنظم الرقابة واملسؤولية وقواعد القانون الدويل ،كلّها عوامل
متثّل ضامنات مه ّم ًة يف هذا اإلطار ،مع مالحظة أ ّن كث ًريا من الدول
الدميقراطية تأخرت يف وضع أُط ٍر قانونية متكاملة خاص ٍة بأجهزة
ومهمتها وأساليبها ،وهو أم ٌر انعكس
االستعالمات تؤطر وجودها
ّ
سلب ًّيا عىل أطوار بناء فعالية النظم الرقابية.
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يف خضم اإلشكاليات املعقدة التي تطرح عرب محاور الكتاب ،يخلص
الكاتبان إىل أ ّن االستعالم يبقى مفهو ًما صل ًباُ ،مق َّرين بأ ّن وضعه موضع
التنفيذ يف النظم الدميقراطية يتسم بكثري من التعقيد ،فهو يظل
محكو ًما بعوامل وطنية وثقافية وموضوعية ال ميكن تجاوزها .ويف
واقع األمر ،مييض املؤلفان يف متثّل االستعالم عىل أنّه "رش ال ب ّد منه"،
بوصفه رضوريًا لحامية الدميقراطيات ذاتها ،حتى يف حال اشتامله
عىل كثري من التجاوزات الالدميقراطية يف جوهرها .فرمبا كان املؤلفان،
وليسا من "الحقوقيني"،
بالنظر إىل أنّهام من مهن ِّيي االستعالماتَ ،
يبحثان عن معالجة "نطاقات ممكنة" من مشكالت املالءمة بني
االستعالم واملبادئ الدميقراطية ،وعن تجاوز بعض مشكالت الفعالية،
وال يناديان البتة بإعادة ترتيب االستعالم دميقراط ًيا وإنسان ًيا؛ من
ليعكسا بذلك
ومهمته ،ووسائله،
حيث كُنهه ،ورشعيته ،وتوجهاتهّ ،
َ
نظر ًة واقعي ًة تتجاوب ومنظورات التحديات ذات البعد التكنولوجي
الجيوسيايس واإلسرتاتيجي ،مؤيّ َدين ،يف اآلن نفسه ،فكر ًة مفادها أ ّن
االستعالم يشهد ثور ًة حقيقي ًة خاص ًة به.
وهكذا ،فإ ّن االستعالم لن يصبح متجاوزًا من جهة أنّه مفهوم،
وستظل االحتياجات االستخبارية موجود ًة يف عرص ت َعولَم فيه كل
يشء ،كام ستظل األسس السياسية لالستعالم قامئةً .تبقى ،إذن،
رضورة حسبان طبيعة مساهمته املرجوة يف النشاط العمومي ،مع
تحديد درجة استقالليته املقبولة تجاه سلطات الدولة ،وتوجيهه
متس املؤسسات
دميقراط ًيا ،وتكييفه مع التحوالت العميقة التي ُّ
األمنية والدفاعية واالقتصادية ،العامة والخاصة.
وإذا كان الكتاب يثري أسئل ًة مرشوع ًة حول مدى قدرة االستعالم
ومصالحه عىل تف ّهم التحوالت العاملية الجارية ،والتكيف معها،
واالستجابة لالحتياجات املطلوبة ،فإنّه يخلص يف األخري إىل وضع عدد
من الفرضيات املمكنة حول االستعالمات يف الدول الدميقراطية يف
املستقبل ،من أهمها أ ّن االستعالمات ستفقد احتكارها للمعلومات
الرسية بسبب مجالب العوملة ،مع أنها ستعرف ارتفا ًعا وتطو ًرا يف
رأس مالها البرشي ،عىل نح ٍو يرتافق مع نوع من التقليص يف وسائلها
املالية ،كام أنّها ستعرف تنو ًعا يف أولويات البحث االستخباري الذي
سيعتمد وسائل غري تقليدية متنوعة أيضً ا .إضاف ًة إىل ذلك ،ستسري
األمور نحو "تفجر" أو "انهيار" لدورة االستعالمات ،ما سيزيد -
بال ريب  -ضغط متطلبات الشفافية والرقابة يف بيئة يتق ّوى فيها
اللجوء إىل الرسية والنشاط الرسي .وسرتتبط االستعالمات "الجيدة"
مبدى تنوعها واالندماج الجيد لقدراتها وكفاءتها يف البحث واالستباق
واالستفادة من عنرص الرسية ،ويف نوعية ارتباطاتها بالسلطات
السياسية وطبيعتها .وبحسب الكتاب ،فإ ّن رهان املستقبل سيتمثل
يف املرور من "السياسة االستعالمية" إىل "السياسات االستعالمية".

