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دا
أجهزة االستخبارات :األدوار واملسؤوليات استنا ً
إىل الحوكمة الرشيدة لقطاع األمن*
Intelligence Services: Roles and Responsibilities in
Good Security Sector Governance
تفرس هذه الورقة املرجعية املهامت واملسؤوليات التي تقوم بها أجهزة االستخبارات بحسب الحوكمة
الرشيدة لقطاع األمن .تقوم أجهزة االستخبارات مبهمة أمنية أساسية عرب تزويد الحكومات باملعلومات
وبناء عليه فإن تطبيق مبادئ الحوكمة
ذات الصلة بحامية أمن الدول ومجتمعاتها ،يف التوقيت املناسب.
ً
فعالة وخاضعة للمساءلة ،يف إطار الحكم
الرشيدة لقطاع األمن عىل أجهزة االستخبارات يجعلها
ّ
الدميقراطي ،وسيادة القانون ،واحرتام حقوق اإلنسان.
كلامت مفتاحية :أجهزة االستخبارات ،مجتمع االستخبارات ،الرقابة الدميقراطية ،األمن ،دورة االستخبارات،

الحوكمة الرشيدة.

This SSR Backgrounder explains the roles and responsibilities of intelligence services in good
security sector governance (SSG). Intelligence services perform an essential security function by
providing governments with timely and relevant information necessary to protect the security
of states and their societies. Applying the principles of good SSG to intelligence services makes
them both effective and accountable within a framework of democratic governance, the rule of
law and respect for human rights.

Keywords: Intelligence Services, Intelligence Community, Democratic Oversight, Security,
Intelligence Cycle, Good Governance.
*
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ما أجهزة االستخبارات؟
ُتع ّد أجهزة االستخبارات  Intelligence Servicesوكاالت حكومية متخصصة مسؤولة عن إنتاج املعلومات
االستخبارية ذات الصلة بأمن الدولة وشعبها .وعادة ما يكون لدى الدولة جهازٌ ،أو أكرث ،متخصص يف عمل
معي.
استخبارايت تقني ،أو يف موضوع ،أو نطاق جغرايف ّ
حرصا عىل مجال واحد مثل االستخبارات املحلية ،أو األجنبية ،أو العسكرية،
وقد تُر ّكز أجهزة االستخبارات ً
واحد بالعمل يف مجاالت متعددة ،مثل مراقبة األمن الخارجي
أو الجنائية ،أو املالية .وميكن أن ُيك َّلف جها ٌز ٌ
والداخيل م ًعا .وقد تجمع بعض الدول مهامت استخبارية من أجهزة حكومية مختلفة ،وذلك لتشكيل وحدات
استخبارية مشرتكة ومتخصصة تغطي مجاالت خاصة ،مثل مكافحة اإلرهاب أو الجرمية املالية .ويتشكل من
مجموع هذه األجهزة االستخبارية املدنية والعسكرية وأجهزة إنفاذ القانون ،إىل جانب كل الوحدات املد َمجة
يف املؤسسات األمنية األخرى" ،مجتمع االستخبارات" ( Intelligence Communityالشكل .)1
يضمن تعدد أجهزة االستخبارات قد ًرا أكرب من التخصص داخل كل وكالة ،ويوفر عد ًدا متنو ًعا من التحليالت
املتعلقة بالتهديدات .بيد أن هذا األمر ميكن أن يؤدي إىل تفاقم مشكالت التنسيق بني هذه الوكاالت ،أو
املنافسة بينها؛ ما قد يؤدي بدوره إىل عمليات غري مكتملة لتقييم التهديدات .فإذا كان وجود جهاز واحد
لالستخبارات يعترب أقل تكلفة ،وأقل ُعرضة ملشكالت التنسيق ،فإنه يخاطر برتكيز قد ٍر كبري من الصالحيات
داخل مؤسسة واحدة .وأ ًّيا كان الشكل الذي تختاره الدولة ،فإنّ وجود منط قابل للتك ّيف مع عملية الرقابة
الدميقراطية  ،Democratic Oversightعىل نحو جيد ،أم ٌر رضوري من أجل أن تلتزم أجهزة االستخبارات
بحدود املهامت التي تُوكل إليها ،وتحرتم القانون وحقوق اإلنسان(((.

ماذا تعمل أجهزة االستخبارات؟
تتمثل املهمة الرئيسة لكل أجهزة االستخبارات يف تزويد الحكومات مبعلومات موثوقة عن التهديدات
املحتملة للدولة وسكانها .وهي بذلك تعطي معنى للقضايا املعقدة ،وتلفت االنتباه إىل املشكالت الناشئة
والتهديدات التي تواجه املصالح الوطنية واملخاطر والفرص املرتبطة بها.
وتساعد تحليالت أجهزة االستخبارات ص ّناع القرار السيايس عىل القيام مبا ييل:

ـ ـتعريف املصالح الوطنية.
ـ ـوضع اسرتاتيجيات أمنية وعسكرية وطنية ،ووضع سياسة أمنية مناسبة.
ـ ـتحديد مهمة القوات املسلحة وعقيدتها واسرتاتيجياتها ،وكذلك األمر بالنسبة إىل املؤسسات
األمنية األخرى.
ـ ـاالستعداد لألزمات الوطنية واالستجابة ملقتضيات التعامل معها.
ـ ـاالستعداد للتهديدات التي تتعرض لها الدولة وسكانها ،والعمل عىل منع حدوثها.

 1املقصود يف هذا السياق:
DCAF, Intelligence oversight: ensuring accountable intelligence within a framework of democratic governance, SSR
(املرتجم) Backgrounder Series (Geneva: DCAF, 2017), accessed on 28/2/2022, at: https://bit.ly/3iQcCsp

136

تاسايس قاروأو ريراقت
أجهزة االستخبارات :األدوار واملسؤوليات استنادًا إىل الحوكمة الرشيدة لقطاع األمن

وتحول االستخبارات املضادة  ،Counterintelligenceأيضً ا ،دون التجسس ،أو التخريب الذي تقوم به
أجهزة االستخبارات األجنبية ،أو جامعات سياسية أجنبية؛ ما يوفر الحامية للمصادر واألساليب االستخبارية
يف الداخل والخارج .وتعتمد التدابري الدفاعية  Defending Measuresلالستخبارات املضادة عىل التحريات
والتدقيق واملراقبة ،يف حني تشمل التدابري الهجومية  Offensive Measuresاملتعلقة بهذه االستخبارات
عمليات اخرتاق املنظامت األخرى ،وخداعها ،وتعطيلها ،والتالعب بها.
ُيعد العمل الرسي  ،Covert Actionsاملعروف أيضً ا بـ "اإلجراءات السياسية الخاصة" ،Special Political Actions
أو "التدابري الناشطة"  ،Active Measuresنو ًعا من العمليات الرسية التي تهدف إىل التأثري يف األوضاع السياسية،
أو العسكرية ،أو االقتصادية ،يف بلد أجنبي .وتراوح أنواع األعامل الرسية بني الدعاية والنشاط السيايس يف الخارج
وتقديم املساعدة إىل الحكومات األجنبية ،أو تعطيل األنشطة غري املرشوعة عىل األرايض األجنبية .ويوفر العمل
الرسي للدول ً
بديل من العمل العسكري املبارش؛ وذلك عندما تفشل الدبلوماسية وغريها من التدابري السياسية .ويف
الدول التي لديها وكاالت استخبارات متعددة ،عادة ما تشارك أجهزة االستخبارات الخارجية فقط يف العمل الرسي.

(الشكل )1
الوظائف االستخبارية ملؤسسات الدولة
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧًﺎ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺪدة،
ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺮميﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻻﺗﺠﺎر واﻹرﻫﺎب
اﻟﻮزارات
ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

وزارات اﻟﻌﺪل أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع
ﻣﺤﺪد ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪود
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻳﺠﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ داﺧﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎمئﺔ

دواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺮميﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
واﻻﺣﺘﻴﺎل وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪود

ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰﻛﺔ أو اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻫﻲ
ﺗﻨﺴﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ ﻛﻠﻬﺎ
وزارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو
ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ
أﺟﻬﺰة
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﳌﺤﻠﻴﺔ

أﺟﻬﺰة
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻷﻏﺮاض ﻣﺪﻧﻴﺔ

وزارة اﻟﺪﻓﺎع
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
ﰲ اﻟﺸﺆون
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮات،
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﱪﻳﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ

كيف يجري إنتاج االستخبارات؟
تُنتج االستخبارات يف عملية تُعرف بـ "دورة االستخبارات" ( Intelligence Cycleالشكل  ،)2وف ًقا ملا ييل:

ـ
ـ

ـمرحلة التخطيط والتوجيه  :Planning and Directionتحدد أهداف دائرة االستخبارات يف إطار
السياسة العامة للدولة ،وكذلك املوارد الالزمة لها ،تب ًعا لتقييم التهديدات.
ـمرحلة جمع املعلومات  :Information Collectionتجري من خالل استخدام مصادر معلنة ورسية
لجمع املعلومات عن األشخاص واألماكن واألحداث واألنشطة.
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ـ ـمرحلة املعالجة  :Processingتجري عن طريق متحيص املعلومات التي ُجمعت ،والتحقق من
مصادرها والغرض منها ،ووضعها يف سياقاتها استعدا ًدا لتحليلها.
ـ ـمرحلة اإلنتاج والتحليل  :Production and Analysisتتحول املعلومات يف هذه املرحلة إىل منتوجات
استخبارية  Intelligence Productsتُق ّدم إىل صناع القرار الرؤى املتعمقة ،والدقيقة ،واملوضوعية،
القابلة للتنفيذ يف التوقيت املناسب .وينبغي أن يشمل التحليل الحقائق واملصادر واالفرتاضات الرئيسة،
والسيناريوهات البديلة ،والعوامل املؤثرة املحتملة التي عاد ًة ما تكون غري معروفة.
ـ ـمرحلة النرش والتوزيع  :Disseminationيجري من خاللها توزيع املنتوجات االستخبارية عىل صناع
عد
القرار ،مبا يف ذلك تقارير اإلنذار وتقدير املوقف ،والتقييامت ،والتقديرات ،واإلحاطات املخترصة .و ُي ُّ
تحديد من يستطيع الوصول إىل كل نوع من املنتوجات االستخبارية قرا ًرا محور ًّيا يف عملية الرقابة
الدميقراطية عىل االستخبارات ،ويف دورة االستخبارات.
ـ ـمرحلة االستخدام والتغذية املرتدة  :Consumption and Feedbackتجري هذه املرحلة حني
يستخدم صناع القرار السيايس التقارير االستخبارية يف اتخاذ القرار .أ ّما التغذية املرتدة ملجتمع
االستخبارات ،فتشمل التوجيهات التي ُيع ّدها صناع القرار بشأن االحتياجات االستخبارية يف املستقبل؛
ما يغذي عملية التخطيط والتوجيه ،و ُيعيد إطالق الدورة من جديد.

(الشكل )2
دورة االستخبارات

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﺳﺘﺨﺪام
اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة

ﺟﻤﻊ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻨﴩ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

ما الصالحيات القانونية الخاصة التي متلكها أجهزة االستخبارات؟
ُتنح أجهزة االستخبارات صالحيات وقدرات قانونية خاصة Intrusive Legal Powers؛ وذلك من أجل
الوفاء مبهامتها .وتتوقف هذه الصالحيات عىل الوظائف الوطنية ا ُمل ْسن َدة إىل أجهزة االستخبارات وسياقاتها،
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وينبغي أال تنتهك هذه الصالحيات والقدرات القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان .وعىل الرغم من ذلك،
فإن القانون يسمح ألجهزة االستخبارات بتقييد حقوق اإلنسان والحقوق املدنية يف بعض املناطق.
وقد يشمل هذا األمر ما ييل:

ـ ـأساليب جمع املعلومات االستخبارية التي قد تنتهك الحق يف الخصوصية ،مثل الرصد ومراقبة
االتصاالت واعرتاضها.
ـ ـاستخدام البيانات الشخصية وتبادلها بني الوكاالت الحكومية ،مثل سلطات إنفاذ القانون.
ـ ـإنفاذ القانون وصالحية االعتقال واالحتجاز؛ ما يرتتب عليه تقييد حرية التنقل يف بعض الدول.
ـ ـالعمليات الرسية التي تتعامل مع التهديدات التي يتع ّرض لها األمن الوطني ،ويجري هذا أحيانًا من
خالل خرق القانون.
ميكن ،أيضً ا ،توجيه السلطات الخاصة الواسعة ضد سكان الدولة نفسها .وعىل هذا ،فإنّ أجهزة االستخبارات
تحتاج إىل ضوابط صارمة لضامن سيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك املساواة بني الجنسني
(ينظر الورقة املرجعية املتعلقة بالرقابة عىل االستخبارات) .ويف الدميقراطيات ،يجب أن تستند التدابري
التي تُق ّيد الحقوق املدنية وحقوق اإلنسان إىل القانون ،وأن يجري تدقيقها بعناية؛ للتأكد من هدفها،
ورضورتها ،ومدى تناسبها مع هدفها املقصودً ،
فضل عن اتساق هذه التدابري مع االلتزامات الوطنية والدولية
األخرى يف مجال حقوق اإلنسان ،ويجب أن تسمح لألفراد بتقديم شكاوى إىل مؤسسة مستقلة والتامس
ُسبل إنصاف فعالة.
وعاد ًة ما تحظر الدميقراطيات عىل أجهزة استخباراتها جمع املعلومات املتعلقة بـ:
ـ ـاألفراد ،واألنشطة التي ال تُش ّكل تهدي ًدا للدولة وسكانها.
ـ ـاألنشطة السياسية واالجتامعية املرشوعة.
ـ ـتعزيز مصالح معينة.
إضافة إىل ذلك ،ميكن حامية بعض املهنيني ،مثل األطباء أو املحامني أو الصحافيني ،استنا ًدا إىل الخدمات التي
يقدمونها إىل املجتمع.

وال تتمتع أجهزة االستخبارات عاد ًة بسلطات إنفاذ القانون ،مثل سلطات االعتقال أو االحتجاز ،ما مل
تكن تعمل يف مجال محدد من االستخبارات الجنائية لدعم إنفاذ القانون .وتختلف االستخبارات األمنية
 ،Security Intelligenceيف عدد من الجوانب ،عن االستخبارات العامة يف السياقات املتعلقة بإنفاذ القانون
(الشكل .)3
وكث ًريا ما تز ّود الحكومات غري الدميقراطية دوائر االستخبارات بسلطة واسعة النطاق إلنفاذ القانون؛ وذلك
لتعزيز قدرات تلك الحكومات عىل القمع السيايس .وللحد من إساءة استخدام تلك السلطات الواسعة،
تعمل بعض الدول عىل التمييز األخالقي والقانوين بني العمل االستخباري وإنفاذ القانون .وعندما يتطلب
ً
العمل االستخباري إنفا ًذا للقانون ،فإنّ
ضباطا من خارج مجتمع االستخبارات يقومون باتخاذ اإلجراء مبارشة.
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(الشكل )3
االستخبارات األمنية يف مقابل استخبارات إنفاذ القانون
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣﻨﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺒﺎرات إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ اﻟﺨﺎرﺟني ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﳌﻬﻤﺔ

ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻮﰲ اﳌﻌﺎﻳري اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ

اﳌﻌﻴﺎر

ﺳﻠﻴام ﻟﻠﻌﻤﻞ
أﺳﺎﺳﺎ ً
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ً

ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪث :ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﺮميﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﱰاق اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ

ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪث :اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺣﺪاث وﻣﻨﻌﻬﺎ

ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻮاﺟﺐ متﺤﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﻮارد

ﴎﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛ ﺑﺬل أﻗﴡ ﺟﻬﺪ ﻟﺘﺠ ّﻨﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ّ

مصادر االستخبارات
االستخبارات هي معلومات يجري جمعها من مصادر مختلفة ،يكون بعضها فقط غري متاح للجمهور،
وهي تشمل ما ييل:

ـ ـاستخبارات املصدر املفتوح  :OSINTتتعلق باستخدام معلومات املصدر املفتوح لالستخبارات.
ـ ـاالستخبارات البرشية  :HUMINTتُجمع من خالل أشخاص مثل العمالء والنافذين وغريهم من
املصادر البرشية للمعلومات.
ـ ـاستخبارات اإلشارات  :SIGINTتعرتضها أنظمة االتصاالت واإلشارات اإللكرتونية ،من بني
مصادر أخرى.
ـ ـاستخبارات الصور  :IMINTتتعلق بتقنيات التقاط الصور من األرض أو السامء أو الفضاء.
ـ ـاستخبارات القياس واإلشارات  :MASINTهي البيانات التقنية والعلمية التي يجري الحصول عليها
من خالل الرصد النووي والبرصي والرتددات الالسلكية والصوتية والسمعية واالهتزازية ،وغريها.
وال تصبح املعلومات والبيانات معلومات استخبارية ّإل بعد معالجتها وتحليلها.

كيف ميكن أن متتثل أجهزة االستخبارات للحوكمة الرشيدة
لقطاع األمن؟
إن وظائف أجهزة االستخبارات وهياكلها ومهامتها يحددها القانون والرؤية الوطنية للتهديدات املرتبطة
بكل سياق عىل حدة .ففي السياقات االستبدادية ،تحمي أجهزة االستخبارات الحكومة ،وقد تشارك يف
القمع السيايس وانتهاكات حقوق اإلنسان .أما يف الدميقراطيات ،فتشكل أجهزة االستخبارات جز ًءا من
ثم إنّ الصالحيات الخاصة التي تتمتع بها أجهزة
املؤسسات العامة؛ ومن ثم تخدم املصلحة العامةّ .
االستخبارات ،والتي تكون غري متاحة ألي وكالة حكومية أخرى أو لألفراد بصفتهم الشخصية ،قد تنتهك
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القيم الدميقراطية .ولذلك ،فإن املبادئ التي يتعني أن تتبعها املؤسسات العامة األخرى كث ًريا ما ال تنطبق عىل
أجهزة االستخبارات بالدرجة نفسها.
غري أن مبادئ الحوكمة الرشيدة رضورية لضامن بقاء العمل االستخباري يف إطار سيادة القانون واحرتام
حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك املساواة بني الجنسني .ويتطلب ذلك أن يحدد القانون بوضوح والية أجهزة
االستخبارات ودورها ومسؤولياتها.
وعندما تلتزم أجهزة االستخبارات مببادئ الحوكمة الرشيدة ،فإنها:
ـ ـتخضع للمساءلة أمام السلطات املختارة دميقراط ًيا ،والتي ترشف عىل كل عنارص عملية االستخبارات.
ـ ـتقوم مبهامتها بشفافية؛ وذلك يف إطار نظام الرقابة الدميقراطية الذي يحمي املعلومات الحساسة،
ويخدم املصلحة العامة يف الكشف عن البيانات.
ـ ـتحرتم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف إطار قانوين رصيح.
ـ ـتتسم بالشمول وتنفذ السياسات واإلجراءات بطريقة غري متييزية ،مبا يف ذلك التمييز عىل أساس
الجندر؛ يف عملية اإلدارة ،ويف كل عملياتها األخرى.
ـ ـتكون ف ّعالة يف الوفاء مبهامتها يف مجال أمن الدولة واألمن اإلنساين.
ـ ـتتسم بالكفاءة يف تحقيق أهداف السياسة العامة ،مع االستفادة من املوارد العامة عىل أفضل وجه ممكن.
وقد يؤدي تجاهل مبادئ الحوكمة الرشيدة إىل نتائج سلبية ،منها ً
مثل ما ييل:
ـ ـعدم كفاية الرقابة؛ إذ إنها تُق ّوض صدقية أجهزة االستخبارات ورشعيتها.
فرصا إلساءة استخدام الصالحيات ،ومن ثم تُع ّرض أمن الدولة واألمن
ـ ـالرسية املفرطة؛ فهي تخلق ً
اإلنساين للخطر.
ـ ـالنشاط غري القانوين؛ فهو ُيع ّرض أمن الدولة واألمن اإلنساين للخطر ،وهو ما تلتزم أجهزة االستخبارات
بحاميته يف األساس.
ـ ـقد متيل أجهزة االستخبارات إىل قمع فئات من السكان ،أو قد تفتقد القدرة عىل الوصول إىل معلومات
عن مجموعات مه ّمشة Excluded؛ فتخفق يف تقييم وجهات النظر املتباينة.
ـ ـاالستخبارات املس ّيسة؛ وهي غري فعالة ،ألنها تُهمل التهديدات األمنية الحالية واملستقبلية وأكرث اهتام ًما
باالنشغاالت السياسية املبارشة للحكومة.
ـ ـأجهزة االستخبارات غري الفعالة؛ وهي تهدر املوارد ،أو تخفق يف تربير استخدامها تلك املوارد.
ويف أقىص الحاالت ،قد يؤدي االفتقار إىل الحوكمة الرشيدة إىل ظهور رشطة سياسية  Political Policeتخدم
مصالح سياسية معينة ،وقد تُستخدم أيضً ا يف القمع السيايس.

كيف يُفيد إصالح قطاع األمن أجهزة االستخبارات؟
يهدف إصالح االستخبارات إىل تقليل تلك املخاطر املذكورة عرب تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة عىل
االستخبارات ،بوصف ذلك جز ًءا من إصالح قطاع األمن ،من خالل عملية الرقابة الدميقراطية التي تضمن
احرتام حكم القانون وحقوق اإلنسان.
ويفيد إصالح قطاع األمن أجهزة االستخبارات لألسباب اآلتية:
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ـ ـإن الرقابة الدميقراطية القوية تحمي أجهزة االستخبارات من إساءة السلطات السياسية استخدا َم
السلطة ،وتع ّزز صدقيتها ورشعيتها.
ـ ـيستفيد العاملون يف مجال االستخبارات من املعاملة العادلة وظروف العمل عندما يعملون داخل
مؤسسات ميكن محاسبتها عىل سلوكها ،وعىل استخدامها للموارد.
ـ ـتضمن أجهزة االستخبارات الشاملة  - Inclusiveالتي تتمتع بقوة عاملة متوازنة تضم النساء واألقليات -
قد ًرا أكرب من التنوع يف األفكار وتجنب التحيزات االجتامعية؛ ما يؤدي إىل تحليالت استخباراتية أفضل.
ـ ـميكن أن تستجيب أجهزة االستخبارات الشاملة لالحتياجات املتباينة ملختلف الفئات السكانية ،وال سيام
األقليات ،وأن تعزز جودة التقييامت التي تق ّدمها ،استنا ًدا إىل مصادرها املتنوعة.

الحوكمة الرشيدة لقطاع األمن وإصالح القطاع األمني
تصف الحوكمة الرشيدة لقطاع األمن  Security Sector Governance, SSGكيفية تطبيق مبادئ
هذه الحوكمة الرشيدة عىل خدمة توفري األمن العام ،وإدارتها ومراقبتها .وتتمثل مبادئ هذه الحوكمة
يف املساءلة ،والشفافية ،وحكم القانون ،واملشاركة ،واالستجابة ،والفعالية ،والكفاءة.
وال ُيع ّد القطاع األمني مجرد مؤسسة لتقديم الخدمات األمنية ،بل إنه يشمل كل املؤسسات،
واملوظفني املسؤولني عن إدارة األمن واإلرشاف عليه عىل الصعيدين الوطني واملحيل.
إن إقامة الحوكمة الرشيدة لقطاع األمن هو الهدف من وراء إصالح قطاع األمن .وإصالح قطاع األمن
هو العملية السياسية والتقنية التي تهدف إىل تعزيز أمن الدولة واألمن اإلنساين عن طريق جعل
خدمة توفري األمن وإدارتها واإلرشاف عليها أكرث فعالية وأكرث قابلية للمساءلة ،وذلك يف إطار عملية
املراقبة املدنية الدميقراطية ،وحكم القانون ،واحرتام حقوق اإلنسان .وقد يركز إصالح قطاع األمن عىل
جزء واحد فقط من خدمة توفري األمن العام ،أو قد يركز عىل الطريقة التي يعمل بها النظام بأكمله،
ما دام الهدف دامئًا هو تعزيز الفعالية واملساءلة م ًعا.
وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن هذه التعريفات األساسيةُ ،يكن النظر يف األوراق املرجعية
إلصالح قطاع األمن بشأن "حوكمة قطاع األمن"  (((Security Sector Governanceو"إصالح قطاع
األمن"  (((Security Sector Reformو"قطاع األمن" .(((The Security Sector
1 DCAF, Security sector governance: applying the principles of good governance to the security sector, SSR
)املرتجم( Backgrounder Series (Geneva: DCAF, 2015), accessed on 28/2/2022, at: https://bit.ly/3udVuSx
2 DCAF, Security sector reform: applying the principles of good governance to the security sector, SSR
)املرتجم( Backgrounder Series (Geneva: DCAF, 2015), accessed on 28/2/2022, at: https://bit.ly/3lkw95o
3 DCAF, The security sector: roles and responsibilities in security provision, management and oversight, SSR
)املرتجم( Backgrounder Series (Geneva: DCAF, 2015), accessed on 28/2/2022, at: https://bit.ly/3L1BlWy
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كيف ميكن أن تكون الرسية االستخبارية موامئة للحوكمة الرشيدة؟
ثم ميكن
تعتمد أجهزة االستخبارات عىل الرسية ،ولكنّ أعاملها ال تتسم ك ّلها بهذه الصفة بالقدر نفسه؛ ومن ّ
أن تكون خاضعة لقوانني الحصول عىل املعلومات .ويف سياق الرقابة عىل االستخبارات ،عاد ًة ما تكون لدى
هيئات املراقبة وأمناء املظامل وهيئات االستئناف ،مبا يف ذلك املحاكم والهيئات القضائية ،إمكانية الوصول
ولكن بنا ًء عىل مهامت أجهزة
إىل جميع املعلومات ،بغض النظر عن مستوى تصنيف املعلومات نفسهاْ .
االستخبارات ،تتطلب ُ
بعض جوانب االستخبارات الرسي َة ،حتى بالنسبة إىل هيئات الرقابة الخارجية؛ وذلك
لحامية األفراد واألجهزة والدولة من الرضر .وميكن أن تشمل هذه الجوانب ما ييل:

ـ ـاملعلومات املتعلقة باملصادر ،والعمليات الجارية ،واألساليب ،واإلجراءات.
ـ ـ ُهويات املوظفني التنفيذيني ومعارفهم.
ـ ـمصادر املعلومات االستخبارية وتفاصيلها ،املقدمة من الدوائر األجنبية ،التي تتسم بالرسية.
وميكن أن تكون األنشطة رسية بطرائق مختلفة؛ ففي عملية التجسس عىل سبيل املثال ،تظل عملية الحصول
عىل املعلومات مجهولة ،وكذلك يكون األمر مع الفاعلني الذين يقومون بها .أما يف العمل الرسي ،فتكون ُهوية
رسية ،يف حني ال يكون النشاط كذلك .وهذا يوفر سياسة اإلنكار Plausible Deniability؛
الفاعل املسؤول ّ
فبوسع الحكومة أن تُنكر ،بشكل موثوق ،املعرف َة بـ /أو املسؤولية عن أي نشاط يجري الكشف عنه عل ًنا يف
وقت الحق .و ُيع ّد هذا اإلنكار املمكن وسيل َة عملٍ تتجاوز الدبلوماسية ،ولكنها ال تتطلب القوة العسكرية.

ويف حني ترى الدول أن األنواع املختلفة للنشاط الرسي مفيدة ،فإنّ الرسية املفرطة تقلل من رشعية
أجهزة االستخبارات يف الدول الدميقراطية؛ ذلك أنّ االنفتاح ،وكذلك الشفافية واملساءلة ،من ُأسس الحكم
الدميقراطي وحامية حقوق اإلنسان .ويقتيض ذلك أن تظل الرسية استثنا ًء ال يربره سوى وقوع رضر محدد
وجسيم يف حال اإلعالن عن املعلومات.
أساس قانوين واضح لجعل املعلومات رسية .فقواعد التصنيف
ومن حيث املبدأ ،يجب أن يكون مثة
ٌ
(رسية املعلومات أو عدم رسيتها) ،وحرية املعلومات ،وإتاحة املعلومات للهيئات الرقابية ،تحول دون مت ّتع أجهزة
االستخبارات بالرسية املفرطة .ويعمل االنفتاح عىل تعزيز الرقابة من أجل الكشف عن السلوكيات السيئة وغري
القانونية ،وهو أمر مينع أجهزة االستخبارات من خلق ثقافة اإلفالت من العقاب .وتوفر الورقة املرجعية املتعلقة
بـ "الرقابة االستخبارية" " Intelligence Oversightمعلومات عن إدارة الرسية يف عملية الرقابة الدميقراطية.

ما التعاون االستخباري الدويل؟
يشمل التعاون االستخباري الدويل االتصال ،أو التعاون ،بني الهيئات االستخبارية للدول املختلفة؛ وذلك
لتحقيق أهداف تشمل الدفاع ،واألمن الوطني ،ومنع /كشف الجرائم الخطِ رة والجرائم املنظمة.
ويفيد التعاون االستخباري عمل أجهزة االستخبارات ذاتها ،وهو يخدم ً
أيضا املصالح الوطنية لبلدانها.
مهم يف منع اإلرهاب .ويف بعض األحيان ،يهدف التعاون االستخباري الدويل
وميكن أن يكون تبادل املعلومات ًّ
أيضً ا إىل تحقيق غاية أكرث عاملية؛ مثل البحث عن مجرمي الحرب ،أو عدم انتشار األسلحة النووية ،أو مكافحة
الجرمية املنظمة العابرة للدول.
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وتقرر أجهزة االستخبارات مسائل متعلقة بدائرة االستخبارات األجنبية التي ميكن أن تتعاون معها ،وكيفية
هذا التعاون ،وزمنه؛ وذلك وف ًقا لإلطار القانوين لتلك األجهزة نفسها .وتشمل أسباب هذا التعاون ما ييل:

ـ ـالحصول عىل املعلومات التي يصعب جمعها ،لوال ذلك التعاون؛ إذ إنّ تقاسم العمل واألعباء يؤدي
إىل زيادة الكفاءة.
ـ ـجمع وجهات نظر بديلة ومتعددة بشأن التهديدات والقضايا املختلفة ،وهو ما يؤدي إىل تحسني
عملية صنع القرار؛ من خالل تحدي االفرتاضات الراسخة.
ـ ـالح ّد من /تجنّب أنشطة جمع املعلومات االستخبارية يف الدول األجنبية ،التي عاد ًة ما تكون شديدة
الخطورة .فأجهزة االستخبارات األجنبية تواجه خط ًرا أقل يف دول الرصاع ،ويكون لديها إمكانية أكرب
بشأن الحصول عىل املعلومات ،ألنها تتقاسم الخصائص ذاتها مع السكان املحليني.
وميكن أن يكون التعاون االستخبارايت الدويل مفي ًدا يف الحاالت املتعددة األطراف؛ أي مشاركة التقييامت
املشرتكة والتوقعات االسرتاتيجية ،والتفاوض بعي ًدا عن أعني الجمهور ،وتأكيد اسرتاتيجيات الدفاع السلمي،
أو دعم بعثات حفظ السالم.
ومع ذلك ،ميكن أن ينطوي التعاون الدويل يف مجال االستخبارات عىل بعض املخاطر ،ومنها عنرص عدم
اليقني بشأن االستخدام القصدي للمعلومات املتبادلة ،وصعوبة التحقق من املعلومات املستلمة ،أو من
كيفية الحصول عليها ،واملخاطر املتعلقة بالسمعة؛ وذلك من ج ّراء التعاون مع األجهزة األجنبية التي قد
أساليب تُعترب غري قانونية يف الدول املتلقية أو بحسب القانون الدويل.
تَستخدم لجمع املعلومات
َ
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