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 التعريف:

ألول مرّة يف وثائق وزارة الخارجية األمريكية التي  covert operationورد مصطلح العمليات املستورة 

إلجراء  cia وّجه مجلس األمن القومي وكالة املخابرات املركزية حين�، 1947عام  عنها الرسيّة رفعت

 . موجهة ضد االتحاد السوفيتي عمليات "مستورة" بدالً من مجرد عمليات "نفسية"

يوضح مارك لوينثال يف كتابه، الذكاء: من األرسار إىل السياسة، أن مصطلح "اإلجراء املستور" غامض عن 
وذلك بقصد إخفاء دور الواليات ، الواليات املتحدة لتغطية مجموعة من األنشطة قصد يف قانون

 املتحدة.

  :1تأيت هذه العمليات عىل شكل

 الحرب االقتصادية  -

العنارص و ، واملسلح� املشاغب�مبا يف ذلك مساعدة  ضد الدول املعادية أو دعم التخريبالتخريب  -

 املعارضة.

 دعم االنقالبات -

 واإلخالءالهدم  -

 االغتياالت -

 التضليل  -

 لعمليات املستورة:ا مربرات

 .وتحقيق األهداف عرب عمليات محدودة املخاطر ع تصعيد النزاعات إىل حروب شاملةمن -

  الدول. بسبب تدخلهم يف شؤون عن الضغوط املحلية األمريكي� عزل القادة -

 :يف إيرانأمثلة عن العمليات املستورة 

 الربنامج النووي اإليرا�عملية مرل� ضد  -

 األمريكي� لتهريب الرهائن الفيلم الفضايئ -

 م املعارض� للجمهورية اإلسالميةدع -

 إثارة االحتجاجات اإليرانية عىل خلفية قضية مهسا أميني -

  :2عالقتها بالسياسة

 " من دون اللجوء لحملة عسكرية. العدو"نزع سالح  -

 .ما منطقة عىلالهيمنة  -

 .حسابات صنع القرار يف الدولةالتأث� عىل  -

                                                   
1 national security,  d WarmUnderstanding the CIA: How Covert (and Overt) Operations Were Proposed and Approved during the Col

archive. 
2  Adam Elkus , military strategy magazine,Covert Operations and Policy 

 مخترص مفيد

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/intelligence/2019-03-04/understanding-cia-how-covert-overt-operations-proposed-approved-during-cold-war
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/intelligence/2019-03-04/understanding-cia-how-covert-overt-operations-proposed-approved-during-cold-war
https://www.militarystrategymagazine.com/article/covert-operations-and-policy/
https://www.militarystrategymagazine.com/article/covert-operations-and-policy/
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 ، القوان�، عالقتها بالسياسة، التأث�، التعريف، األنشطة، اإلدارةأوًال: املنشأ

 3:املنشأ

مجلس  ،ترومان جراء "الحرب النفسية" السوفيتية رئيس الواليات املتحدة األمريكية السابق هاريدفع قلق 

، 1947الصادر يف ديسمرب  A-4األمن القومي إىل الترصيح، يف املذكرة الصادرة عن مجلس األمن القومي رقم 

يف وقت السلم. حدّدت املذكرة مدير املخابرات املركزية مسؤوالً عن الحرب  مستورةبإطالق عمليات 

ظيفة الفرع التنفيذي فقط. كانت النفسية، ووضع يف نفس الوقت املبدأ القائل بأن العمل املستور هو و 

ألن  بالتأكيد خياًرا تلقائيًّا وطبيعيًا، حيث تم تكليفها بهذه الوظيفة) CIAوكالة االستخبارات املركزية (

ألد� ، والتي �كن من خاللها متويل العمليات مع الحد ااإلعالن عنهامل يتم الوكالة تتحكم يف األموال التي 

 تتعرض لها واشنطن.  من املخاطر التي �كن أن

خارجية استياء املسؤول� يف وزاريت السبَّب االستخدام املبكر لوكالة املخابرات املركزية للعمليات املستورة 

مسؤولية أنشطة  اي يجب أن تقع فيهتال الجهةإلعادة فتح قضية  وزارة الخارجيةضغطت والدفاع. 

زية ال �كن تركه لوكالة املخابرات املركو تعتقد أن هذا الدور مهم للغاية ، ألنها كانت العمليات املستورة

وبالتايل،  .من أن الجيش قد ينشئ مكتب عمل مستور منافًسا جديًدا يف البنتاغونألنها كانت قلقة وحدها و 

 . A-4 ، محل 10/2، حّل القرار الجديد ملجلس األمن القومي رقم 1948يونيو  18يف 

 

 :التعريف

وكالة املخابرات املركزية إلجراء عمليات "مستورة" بدالً من مجرد  10/2القومي وّجه مجلس األمن 

"التي تجريها أو ترعاها هذه الحكومة ضد دول أو عرّفها بأنها جميع األنشطة و عمليات "نفسية"، 

ا وتنفيذها ة صديقة والتي تم التخطيط لهمجموعات أجنبية معادية أو لدعم دول أو مجموعات أجنبيّ 

ل الحكومة األمريكية املسؤولية عن تلك األنشطة أمام األشخاص غ� املرصح لهم، وإذا تم ال تتحمّ  يك

  .4ل من أي مسؤولية"الكشف عنها، �كن للحكومة األمريكية أن تتنّص 

غامض عن " املستوريوضح مارك لوينثال يف كتابه، الذكاء: من األرسار إىل السياسة، أن مصطلح "اإلجراء 

 5ذلك بقصد إخفاء دور الواليات املتحدة.و  .قصد يف قانون الواليات املتحدة لتغطية مجموعة من األنشطة

 املستورةمن الخيارات  . يتدرج هذا السلّم"ستورم العمل املمن خالل "سلّ  التعريف يوضح لوينثال هذا

 يب واالنقالبات الحكومية تصادي والتخرمن خالل النشاط السيايس والنشاط االق والتدخلبدًءا من الدعاية 

 يف نهاية املطاف بالعمليات شبه العسكرية. و 

 

 

                                                   
 املجلد السابع والعرشون ، جنوب رشق آسيا ؛ الشؤون اإلقليمية ، 1968-1964العالقات الخارجية للواليات املتحدة ، من وثائق  3
4 , history.state.govInsurgency Programs-U.S. Covert Actions and Counter 

5Lowenthal, Intelligence, Mark Lowenthal , p:187. 
 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v27/actionsstatement
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v27/actionsstatement
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v27/actionsstatement
https://www.defence.lk/upload/ebooks/Mark_M_Lowenthal-Intelligence_From_Secrets_to_Poli%20(1).pdf
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 األنشطة:

نت: تضمّ  10/2القومي  يف وثيقة رفع عنها الرسية صادرة عن مجلس األمن وردتاألنشطة املستورة التي 

التخريب و اإلجراءات الوقائية املبارشة، مبا يف ذلك إجراءات التخريب والهدم واإلخالء و الحرب االقتصادية، 

ضد الدول املعادية، مبا يف ذلك مساعدة حركات املقاومة الرسية، واملسلح� ومجموعات تحرير الالجئ�، 

قة أن العمليات وذكرت الوثيودعم العنارص األصلية املناهضة للشيوعية يف البلدان املهددة يف العامل. 

، والتجسس، املستورة ال يجب أن تشمل عمليات النزاع املسلح من قبل القوات العسكرية املعرتف بها

 .ء والتضليل يف العمليات العسكريةمكافحة التجسس، والغطاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة:

، 1948سبتمرب  1املركزية يف ، الذي تم إنشاؤه يف وكالة املخابرات (OPC) مكتب تنسيق السياسات توّىل 

ات املستورة. وهذا املكتب، ، املسؤولية عن تنظيم وإدارة العمليّ 10/2وفًقا لـقرار مجلس األمن القومي رقم 

الجيش يف زمن الحرب يف ة يف وقت السلم ومن ر أن يأخذ توجيهاته من وزارة الخارجيّ الذي كان من املقرّ 

ع بإمكانية الوصول املبارش إىل وزارة الخارجية والجيش دون االضطرار إىل امليض قدًما من خالل متتّ البداية، 

التسلسل الهرمي اإلداري لوكالة املخابرات املركزية، برشط إبالغ مدير املخابرات املركزية بجميع قرارات 

لسياسة إىل مكتب تنسيق ، تم تعديل هذا الرتتيب لض�ن وصول توجيه ا1950املشاريع املهمة. يف عام 
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وبعد عّدة أعوام أصبحت االستخبارات األمريكية هي شبه  السياسات من خالل مدير املخابرات املركزية.

ة يف سلطتها يف مجال العمل الرسي، بالرغم من تعديالت القوان� ووضع قوان� جديدة منذ عهد مستقل

  ترومان، حتى عهد بايدن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأث�:

 املستورة، قد يكون للعمليات 2018عة شيكاغو أوسنت كارسون عام لدراسة أجراها عامل السياسة بجاموفًقا 

 :تأث� يف

 تصعيد النزاعات إىل حروب شاملة. منع   -

 .الحد من ديناميكيات التصعيد -

 .عزل القادة عن الضغوط املحلية  -

 هم يف الحفاظ عىل احتواء الحرب. يف نفس الوقت بإبالغ الخصم مبصالح للقادةالس�ح   -

إىل تنفيذ سياسات قد تنتهك و تجنب التدخل املفتوح أو املواجهة التي قد تؤدي إىل تدخل مضاد  -

 القانون املحيل أو الدويل، مع تعزيز األمن القومي للواليات املتحدة.

 واالجت�عي. �كن لفشل العملية أن تؤدي اىل خسائر كب�ة عىل الصعيد السيايس واالقتصاديو 
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  بالسياسة:عالقتها 

" من دون اللجوء لحملة عسكرية، عىل سبيل املقال نزع سالح حزب الله يف العدو"نزع سالح  -

 لبنان.

  وذلك عرب إحكام السيطرة عىل أنظمة الدول. ،منطقة عىلالهيمنة  -

 األمرييك ألعضاء يف منظ�تالدعم ، عىل سبيل املثال، حسابات صنع القرار يف الدولةالتأث� عىل  -

ة املجتمع املد� يف لبنان للوصول اىل الحكومة والوزارات للتحكم يف القرارات الحكومية والوزاري

 يف لبنان.

 

 :القوان�

. به رسغالكون برشط إبالغ وكالة املخابرات املركزيةل سلطة تنفيذ العمل املستور مرييكالقانون األ  أعطى

. أصدر الرئيس رونالد ريغان األمر التنفيذي  1947عام  املذكور األمن القومي قرارهذا القانون من  أيتيو

عىل أنه  املستوروقد حدد هذا األمر العمل  6،بعنوان أنشطة املخابرات األمريكية يف عام 12333رقم 

تعي� ، �كن للحكومة األمريكية أن تنكرها قانونًا. تم اء، سياسية وعسكرية عىل حد سو "أنشطة خاصة"

مبوجب قانون  التي يسمح لها بتنفيذ العمل املستور وكالة املخابرات املركزية باعتبارها السلطة الوحيدة

ويحدد القانون  7(هـ). 413من قانون الواليات املتحدة القسم  50ويف العنوان  1991 تفويض االستخبارات

يجب أن يكون لدى وكالة املخابرات املركزية "تقرير رئايس" صادر عن رئيس الواليات املتحدة من أجل  أنه

. ثم تتم مراقبة 1991رايان لقانون تفويض االستخبارات لعام -مبوجب تعديل هيوزالخاصة األنشطة بالقيام 

، كتب نتيجة لهذا اإلطاركي�. هذه النتائج من قبل لجان الرقابة يف كل من مجليس الشيوخ والنواب األمري

رس أكرث من أي وكالة أخرى يف غويليام ج. دوج�يت أن وكالة املخابرات املركزية "تتلقى إرشافًا من الكون

، يات يف وكالة املخابرات املركزيةهو قسم من مديرية العمل الحكومة الفيدرالية". قسم األنشطة الخاصة

نشطة الخاصة". وتشمل هذه األنشطة الخاصة التأث� السيايس الرسي "األ و املستوروهو املسؤول عن العمل 

 والعمليات شبه العسكرية.

 

 

 

                                                   
6 Covert Communication Support System –Centre  Steath Network Operations 
7 "r response, and News Coverage , Spreadsheet, Rep. Wexle902 MI Group TALON Project Summary -Big Brother is Watching You Part 1 

collection 

https://archive.ph/20110724191036/http:/snoc.shacknet.nu/#selection-300.0-309.33
https://archive.ph/20110724191036/http:/snoc.shacknet.nu/#selection-300.0-309.33
https://web.archive.org/web/20070707201837/http:/thewall.civiblog.org/rsf/big_brother_talons_on_you.html
https://web.archive.org/web/20070707201837/http:/thewall.civiblog.org/rsf/big_brother_talons_on_you.html
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 يزداد مستوى اإلنكاراملستور،  مستوى العنف يف العمل ل� زادك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستورة العمليات املثانًيا: 

أثناء الحرب الباردة ضد االتحاد السوفييتي، بدأت املخابرات األمريكية أبحاثها لتطوير تكنولوجيا التحكم 

سنوات، تركزت  10خالل أكرث من . MK-Ultraبالدماغ وغسل املخ، فأطلقت برنامجها الخاص تحت اسم 

قد أنه تم استخدام مادة ثنايئ أبحاث املخابرات األمريكية عىل إيجاد عقار كيميايئ للتحكم بالدماغ، ويعت

كانت جرعة صغ�ة جداً منها،  إذ، والتي تعترب من "املهلوسات القوية"، LSDإيثيل أميد حمض الليرسجيك 

 تكفي إلحداث اضطرابات يف الرؤية، وردود فعل نفسية سلبية حادة مثل القلق، وجنون العظمة، واألوهام.

تطبيق واختبارات ذلك الربنامج، داخل الواليات املتحدة  جرىاألمريكية،  Smithsonianووفقاً ملجلة 

باحثاً، مل يكن يعلم الكث� منهم أنهم يعملون لصالح املخابرات  185مؤسسة و 80وخارجها وشملت 

أما األشخاص الذين تم إجراء التجارب عليهم فلم يعلموا ما هي تلك املادة التي يتعاطونها، وتم  األمريكية.

نها عالجات طبية لعالج الرسطان أو األمراض النفسية، أو حتى للمساعدة عىل التخلص من خداعهم عىل أ 

للسجناء ومدمني املخدرات والعامل� يف عامل الجنس ومرىض   LSDوتم إعطاء عقار  اإلدمان عىل املخدرات.

الرسمية  التولكن تفاصيل ذلك الربنامج ضاعت بعد إتالف معظم السج الرسطان يف مراحله النهائية.

وكالة املخابرات املركزية استخدمت هذا العقار إلنشاء داعش اإلرهايب، وما . يبدو أن 1973الخاصة به عام 

يؤكد ذلك هو حاالت الهلوسة القصوى التي كانت تسيطر عىل املقاتل� أثناء الهج�ت يف السورية وأثناء 
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ن دول أوروبية للقتال يف سوريا من أجل "قيام قتل األبرياء بالطرق اإلجرامية، كذلك انض�م املسيحي� م

 دولة إسالمية"!!!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، إيران �وذًجاإلسقاط األنظمة املستورةا: تجارب عن العمليات ثالثً 

العامل، عىل سبيل  ءيف كل أنحا املستورةنفذت الواليات املتحدة األمريكية مجموعة كب�ة من العمليات 

عندما   Underworldعملية، تزييف هج�ت إرهابية لتربير الحرب مع كوبا Northwoods عمليةاملثال 

عندما دبّرت  PBSuccess عمليةثناء الحرب العاملية الثانية، أ  تعاونت الحكومة األمريكية مع املافيا

يف غواتي�ال، كذلك دعم الجهادي�  رشكة الفواكه املتحدةللسيطرة عىل  باً عسكرياً املخابرات األمريكية انقال 

 سوفييتي. يف أفغانستان ضد االتحاد ال

يف إيران، فنفذت العديد من العمليات املستورة قبل الثورة اإلسالمية وبعدها، واليوم وعىل خلفية وفاة  أّما

ا". والجدير يران وإسقاط نظامهإ مهسا أميني، �كننا تلّمس هذا النوع من العمليات بهدف "زعزعة استقرار 

 بالذكر أن أغلب هذه العمليات بائت بالفشل ومل تحقق أهدافها.
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صانع يؤثر عىل التقيي�ت املستقبلية ل التايل، م� املستورلعمل لمدخالً هو  مستور ناتج كل إجراء إن

 جدوى استخدامه. القرار حول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرش جيمس رايزن محرر شؤون األمن القومي واالستخبارات ضد الربنامج النووي اإليرا�:  عملية مرل�

حالة الحرب: التاريخ الرسي لوكالة "بصحفية نيويورك تا�ز، الخطة ضمن كتابه الحرب عىل اإلرهاب: 

التي سميت مرل� والتي وافقت  املستورة. ويورد الكتاب بأن العملية 8"املخابرات املركزية وإدارة بوش

عليها إدارة الرئيس األم�يك آنذاك بيل كلينتون کانت لها أهداف متنوعة ومتعددة ولكن الهدف الرئييس 

األكرث أهمية فيها يتمثل يف إحداث سلسلة من ردود األفعال والتفاعالت الكهرومغناطيسية داخل شبكات 

هرومغناطييس مبا يرتتب عليه يف نهاية األمر تعطيل شبكات إمداد الطاقة الكهربائية وشبكات البث الك

الكومبيوتر العمالقة التي تزود بخدماتها الحاسوبية املواقع النووية اإليرانية وبذلك يضيع سنوات من 

أقنعت وكالة املخابرات املركزية عامل نووي  2000عام  یف العمل والجهد ويتأخر املرشوع النووي اإليرا�.

بت فيها ، التي تالعTBA 480بتسليم معلومات نووية وتصاميم فنية معروفة باسم  "قمنش"رويس 

يراني�. كانت تلك املخططات تتضمن معلومات خاطئة أملت الوكالة يف أن املخابرات األمريكية، لإل 

يم ملن بتمثيل دور عامل نووي يريد بيع التصام "مرل�"العامل الرويس اسمه الرمزي  متستعملها إيران. فقا

 وبحسب رايزن، يدفع أكرث. ثم ذهب إىل فيينا لعرضها عىل ممثل إيران يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ا فاكتشفها املهندس فشلت عملية مرل� ألن املعلومات الزائفة التي ألحقت باملخطط كانت واضحة جدً 

ذلك عن سوء نية أو رغبة يف تشويش  وسارع يف تصحيحها ثم سلمها لإليراني�. ومل يفعل املهندس الرويس

ثقة اإليراني� به وتشجيعهم عىل االتصال معه.  نالعملية بل فعلها ألنه كان يأمل بهذه الطريقة سيزيد م

                                                   
8 State of war : the secret history of the CIA and the Bush administration, by Risen, James  

https://web.archive.org/web/20200301015758/https:/archive.org/details/stateofwarsecret00rise
https://web.archive.org/web/20200301015758/https:/archive.org/details/stateofwarsecret00rise
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فحسب يف منع اإليراني� يف جهودهم لتعزيز برنامجهم النووي، بل مكنتهم  وكالة املخابراتفلم تفشل 

كتابه بإن هذه العملية الفاشلة ساهمت يف ترسيع  یمعلومات هامة. ويعتقد رايزن ف یمن وصول إل

  أكرب عملية خداع يف التاريخ املعارص ليس آي أيه. تكونتطوير إيران لربنامجها النووي ورمبا 

يات بعد اقتحام اإليرايني� السفارة األمريكية عىل خلفية تهريب الوال  الفيلم الفضايئ لتهريب الرهائن:

أمريكي� تبّ� الحًقا أنهم تابع� لوكالة املخابرات املركزية. لجأ هؤالء الفارين  6املتحدة الشاه بهلوي، فّر 

ا يف منزله. أرسلت وكالة املخابرات ضابط استخبارايت أمرييك اىل إيران و اىل السف� الكندي يف إيران واختبؤ 

والذي يسعى اىل تصوير مشاهد يف ايران. زّورت  ةيحمل جنسية كندي بصفة مخرج فيلم "رواد الفضاء"

اليس آي ايه باسبورات للفارين الستة وانتحلوا شخصيات مصّور، كاتب، ممثل، منتج، وماكياج. ومبساعدة 

 السف� الكندي استطاعوا تهريبهم. 

ا بً طل 2007رسل نهاية أن الكونغرس أ نرشت مجلة "ذي نيو يوركر"  دعم املعارض� للجمهورية اإلسالمية:

ىل الرئيس جورج بوش حول إ

يران إ يف  املستورةتوسيع العمليات 

ات تقوم هذه العمليّ  بشكل كب�.

جلها بوش مبلغ أ التي طلب من 

مليون دوالر، عىل دعم  400

ة يف ات العربية والبالوشيّ قليّ األ 

ع�ل أ مناطق يواجه فيها الحكم 

عنف وكذلك دعم منظ�ت 

سالمي، حسب معارضة للنظام اإل 

ما نقلت املجلة عن مخربين عملوا 

او يعملون يف الجيش 

 و يف الكونغرس.أ واالستخبارات 

ن هذه أ ىل إشارت املجلة أ و 

ىل جمع إ أيًضاالعمليات تهدف 

معلومات حول النشطات النووية 

 .يف الجمهورية االسالمية

 مهسا أميني: قضية إثارة االحتجاجات اإليرانية عىل خلفية

 29كشف البيان التوضيحي املشرتك لوزارة االعالم وجهاز االستخبارات التابع للحرس الثوري، الصادر يف 

جنبية لخلق أرضية جاهزة ألع�ل قامت بها أدوات التجسس األ ، بعًضا من اإلجراءات التي 2022األول 

مسؤويل النظام واالستدالل  نشاء شبكة من "املنظ�ت املتواطئة"؛ ربط األزمة بعدم كفاءةإ الشغب، منها: 

بعدم رشعيتهم عىل الساحة املحلية والدولية؛ الرتكيز عىل ما يسمى بالفئات املهّمشة؛ تنظيم دورات 

مارات العربية املتحدة وأرمينيا تدريبية عىل الحرب املشرتكة والتخريب الناعم يف دول مثل تركيا واإل 

فريقيا وإيطاليا وجزيرة سيشيل؛ تنظيم أ ية التشيك وجنوب وجورجيا وماليزيا واندونيسيا وتايالند وجمهور
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و وهمية مثل االتحاد إليران، العدالة إليران، ايركس، أ منظ�ت املجتمع املد� دورات تحت عناوين حقيقية 

خانه ى ازادي، اس�ل مديا، بنياد س�يك بورزند، تحالف التاث� اإليرا�، توانا تك، بنياد عبد الرح�ن 

مركز املدافع� عن حقوق االنسان برئاسة ش�ين عبادي، معهد يلدا، وافراد مبراكز أبحاث الرشق  برومند،

، بدعم من 2022األوسط؛ الرتكيز األمرييك عىل املجاالت الثقافية واالجت�عية كاجت�ع أوسلو، حزيران 

حمالت الدعم "دعم حقوق اإلدارة االمريكية واملنظ�ت الصهيونية، والهادف إىل توسيع تغطية ما يسمى ب

املرأة واألقليات يف إيران". وقد عقدت مفاوضات رسية عىل هامش هذا االجت�ع ملسؤويل وكالة 

باإلضافة  االستخبارات املركزية مع احدى سيدات "مازدور" التي كانت احدى املتحدثات يف هذا االجت�ع.

ث مبا يف ذلك حادثة " ابادان مربوبول" لتشكيل اىل موضوع املرأة، تم التأكيد عىل رضورة استخدام أي حاد

احتجاجات واسعة، باالستفادة من دور مؤسسات الفكر والرأي االمريكية (ثينك تانك)، مثل املعهد 

الجمهوري الوطني والدويل، املعهد الوطني للتربع للد�قراطية واملؤسسات التابعة له مثل املعهد 

ن الع�يل؛ مؤسسة املجتمع املفتوح، بيت ازادي، صندوق مارشال األملا� الد�قراطي، املركز األمرييك للتضام

 األمرييك، مؤسسة الد�قراطية يف إيران، واملركز الدويل للتحول الد�قراطي.

أشخاص مرتبط� بـ"املوساد اإلرسائييل"، للقيام  10لقاء القبض عىل إومؤخرًا، أعلنت السلطات اإليرانية   

تيال عنارص أمنية  يف اذربيجان الغربية، املتاخمة للحدود الرتكية والعراقية وذات بأع�ل تخريبية واغ

األغلبية من األقلية الكردية، وطهران العاصمة، وهرمزغان جنوب رشقي البالد بقومياتها املتنوعة ما ب� 

بارات األمريكية واستخدمت االستخ .العرب والفرس والبلوش، وذلك إلشعال نار الفتنة أكرث وإثارة النعرات

 التكتيكات التالية ضمن عملياتها املستورة: 

 تحريض املناطق األقليات العرقية يف خوزستان، وكردستان، وسيستان، وبلوجستان -

دعم وتدريب عرشات األالف من الناشط� اإليراني� تحت مسميات "التنمية والتمك�" وتلقوا  -

برامج الحرب الناعمة باالستفادة من وسائل التواصل التدريبات يف الدول األوروبية، وخضعوا اىل 

 اإلجت�عي.

سنة اىل تنفيذ اع�ل شغب لعدم محاسبتهم يف الرشطة  18دعم وتحف� املراهق� ما دون  -

 اإليرانية، بل استجوابهم فقط وترحيلهم بتعهد الوالدين.

قدرة الرشطة اإليرانية التظاهرات من الشارع اىل داخل الجامعات لعدم  مدبرو أع�ل الشغب نقل -

 من الدخول اىل الجامعة، وتفرّد املشاغب� بالطالب.

 

 ملاذا تختار الدول التدخل يف الخفاء بدالً من التدخل العلني رابًعا: 

: ملاذا إىل سؤال�، الحروب الرسية: الرصاع الرسي يف السياسة الدولية يف كتاب تطرق الربوفيسور كارسون

دخل العلني يف النزاعات العسكرية، وملاذا من األحيان التدخل يف الخفاء بدًال من التتختار الدول يف كث� 

"تواطؤ")؟ باستخدام أربع  ام الصمت حيال ذلك (أو ك� يسميه، التز يختار خصومهم، بعد اكتشاف التدخل

. يف أفغانستان) والحرب السوفيتية ،ت حالة (الحرب األهلية اإلسبانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنامدراسا

 كارسون بأن الحفاظ عىل الطابع املحدود للحرب يوفر الدافع لهذا التواطؤ يف الرسية. يعترب 
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يتجنب الطرف  -أو من خالل عدم اإلعالن عن التدخل الرسي للخصم  -من خالل التدخل ًرسا  -

العامة بـ "كسب إثارة الرأي العام املتشدد، محليًا ومن جانب الخصم. من خالل تجنب املطالب 

الحرب" بأي وسيلة رضورية واملخاطرة بتسوية غ� مواتية تفقد ماء الوجه، تحافظ كلتا القيادت� 

 عىل مساحة مناورة.

من خالل تقليل العواقب السياسية، �كن للطرف� اإلشارة إىل رغبته� يف إبقاء النزاع محدوًدا.   -

والتعاون يف تجنب  -راء مصالح كل منه� مع السعي و  -من حيث الجوهر، يتفاوض الجانبان 

  التصعيد. 

رث من رأي محيل ، أن تتبع مساًرا معتدًال يف النزاع، فلديها أكإذا أرادت الحكومة، ألي سبب كان  -

ون اعتدالها عىل ؛ ك� يجب أن تتأكد من أن خصومها أو أطراف ثالثة ال يفرس متشدد تقلق بشأنه

 ية كطريقة لتقليل مخاطر السمعة املتضمنة.، قد تستخدم الرسأنه ضعف. ومن ثم

مزايا دبلوماسية نفس املنطق يعمل مع الكاشف. بين� يش� كارسون إىل أن الكاشف قد يكتسب  -

، فإنه يقلل من التأكيد عىل الجانب اآلخر من العملة: الشكوى من تدخل من طرحه للجمهور

املرء. قد تتواطأ الحكومة أيًضا إذا الخصم يف النزاع وعدم رد الفعل قد يُعلن فقط عن ضعف 

إىل إثارة املخاوف من رصاع  كانت تخىش أن تؤدي معرفة الجمهور بالعمل العسكري للخصم

 ، وبالتايل زيادة املعارضة لتورطها يف الرصاع.أطراف ثالثةأو أوسع، م� يخيف جمهورها 

ألسباب دعائية. قد يتعارض  -به أو عىل األقل غ� معرتف  -قد تحتفظ الحكومة بتدخلها يف الخفاء  -

 التدخل املفتوح مع تصويره الذايت يف دعايته عىل أنه سلمي ومناهض للتدخل.
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 خامًسا: العمليات املستورة عرب اإلنرتنت

أهمّية كب�ة نظرّا لقلة املخاطر والتكلفة الضئيلة مقابل  ذاتعرب اإلنرتنت  املستورةأصبحت العمليات 

هل هناك أي طريقة يف "العامل الحقيقي"  املكاسب العالية، كذلك نظرًا لتعدد القدرة عىل اإلخفاء، فمثًال،

 13تبلغ من العمر  ذكرنجح يف انتحال شخصية تعاًما أن  40بلغ من العمر ت لضابطة يف املخابرات�كن 

فقط مع ظهور اإلنرتنت �كن إجراء مثل هذه  الشارع؟حفيز املراهق� عىل قيام أع�ل عنف يف لتعاًما 

 تنفيذالغرض من   ، إال أن املهارات متشابهة جًدا. صال قد ال يكون شخصيًا. عىل الرغم من أن االتالعمليات

 9أو تفاعلية هو: استباقيةعمليات مستورة عىل اإلنرتنت، 

تخبارية العامة، مبا يف ذلك إنشاء مصادر املعلومات، وتحديد املواقع ووجود جمع املعلومات االس -

 .املشكوك فيها عىل شبكة اإلنرتنت، ورسم خرائط للعالقات األنشطة

 تحديد العالقات ب� األهداف والضحايا واملوضوعات األخرى. -

 توف� معلومات املوقع لألهداف والعالقات والضحايا. -

 والضحايا. هدافلأل دحض األعذار املحتملة  -

 التخطيط والتواصل مع  األهداف. -

  الضحية.كسب ثقة  -

 تأليب الرأي العام ضد الهدف. -

 دعم وتحفيز الضحايا ذات مخاوف مشرتكة عىل التوحد وإسقاط الهدف. -

 نرش األكاذيب وتضليل الحقائق بأكرب قدر ممكن. -

ستورة أن اإلعالم الغريب واإليرا� املعادي قد تشاركا يف عملية م دابقضية مهسا أميني عىل سبيل املثال، يف 

 يس يبيوًما، وعرب استطالع الرأي التابع لوكالة أنباء فارس، فإن يب  47كذبة يف  38003مع اليس أي ايه لنرش 

يف  ة من وتوالفاريس احتل املرتبة األوىل يف أكرب قدر من األكاذيب امللفقة، وجاءت إيران أنرتناشونال وقنا

 املرتبة الثانية والثالة.

 

 

 

 

 

                                                   
1March 30, 201, Actions Timeline of US Covert 

https://www.voanews.com/a/us-covert-actions-119012884/174608.html
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  املستورةقامئة مرتبة ترتيًبا زمنًيا لبعض العمليات 

 202210حتى  التي دعمتها أو بدأتها الواليات املتحدة منذ أواخر األربعينيات

 

نسا األموال والدعاية ملنع األحزاب الشيوعية من تحقيق مكاسب انتخابية يف إيطاليا وفر  استخدام
 .بعد الحرب

 1948أوروبا، 

 

لشيوعية ا، لإلطاحة بالحكومة ةربيطانيملحاوالت وكالة املخابرات الل وكالة املخابرات املركزية يمتو
 .م فيلبي، كيMI-6 سوفيتي داخلتم اخرتاق العملية منذ البداية من قبل عميل  .يف ألبانيا

1949، ألبانيا
  

لتمرد تم توجيه األموال وأشكال الدعم األخرى إىل الفلب� لهز�ة حركة ايف حملة مكافحة التمرد، 
 .اليسارية هوك

1948، الفلب�
  

 دفعت املخاوف من قيام الحكومة املدنية اإليرانية بتأميم صناعة النفط يف البالد بالواليات
املتحدة وبريطانيا لالتفاق عىل خطة رسية (عملية أجاكس) لتنظيم انقالب عسكري لإلطاحة 

 .برئيس الوزراء محمد مصدق واستعادة النظام املليك يف إيران

1953، إيران
  

1954، جواتي�ال .انقالب مدعوم من وكالة املخابرات املركزية من خاللالرئيس جاكوبو جوزمان إطاحة 
  

1960-1959كوبا ،  .، مبا يف ذلك مؤامرات الغتيال الزعيم الكويبررة لإلطاحة بالرئيس فيدل كاسرتوجهود متك
  

ولة نازير يف محاجيش متمرد دربته وكالة املخابرات املركزية األمريكية ومولته يف خليج الخ هبوط
 .لإلطاحة بكاسرتو

 1961، كوبا

964الوس ،  .وكالة املخابرات املركزية وتدريب رجال قبائل التالل ملحاربة الشيوعية باثيت الو تجنيد
  

نقاء" ، ، "عملية العيف فيتنام برنامًجا مث�ًا للجدليتضمن تورط وكالة املخابرات املركزية املطول 
 .لتحديد و "تحييد" أو قتل القادة الشيوعي� الرئيسي� يف جنوب فيتنام

-1945، فيتنام
1973  

1973، شييل عىل الرئيس التشييلنقالب دعم وكالة املخابرات ج�عات لال 
  

فوذ ناملرتزقة ملواجهة ما يُنظر إليه عىل أنه  تفاملتمردين ووظوكالة املخابرات املركزية  دربت
 يف أنجوال. سوفيايت وكويب

1975، أنجوال
  

سقاط إل  املتمردين املناهض� للحكومة، املعروف� باسم "الكونرتا"  وكالة املخابرات املركزية دعم
 .حكومة نيكاراغوا اليسارية

1981، نيكاراغوا
  

و برنامج كب� لتمويل وتدريب وتسليح املتمردين اإلسالمي� أ نفذت وكالة املخابرات املركزية 
 ."املجاهدين" ملحاربة قوات االحتالل السوفيايت

1979أفغانستان 
  

                                                   
10  2014Todd G. Shipley, Art Bowker, in Investigating Internet Crimes,  ,Covert Operations on the Internet 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/covert-operation
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/covert-operation
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وحدات املخابرات املركزية والقوات الخاصة العسكرية دورًا محوريًا يف دعم محاولة  تلعب
زية ، شاركت وكالة املخابرات املركمنذ ذلك الح� .املتمردين األفغان لإلطاحة بحكومة طالبان

 .بعمق يف العمليات املناهضة لطالبان

2001، أفغانستان
  

سنوات ماديًا  8صدام حس� والج�عات البعثية عىل مدار دعمت الواليات املتحدة األمريكية 
 ولوجستيًا لتنفيذ هجوم عسكري عىل إيران، وإسقاط نظامها.

 2003العراق 

دعمت الواليات املتحدة الج�عات اإلرهابية واملعارض� يف سوريا ماديًا ولوجسيتيًّا لالنقالب عىل 
كذلك نفذت الكث� من  رايض السورية.األ  الرئيس بشار األسد وتنفيذ عمليات إرهابية داخل

 .رثوات السوريةجل نهب الالعمليات املستورة من أ 

 2011سوريا 

 2013العراق،  .دعمت الواليات املتحدة وجنّدت داعش اإلرهايب يف املوصل لتنفيذ عمليات إرهابية

ة واإلمارات) دعمت الواليات املتحدة ماديًا ولوجيستيًا مبساعدة تحالف العدوان (السعودي
الج�عات املرتزقة وكذلك اإلرهابي� يف اليمن، ك� نفذت مثات من العمليات املستورة بهدف 

 االستيالء عىل مصادر النفط ونهب الرثوات.

 2015اليمن، 

نقالب عىل عهد الرئيس ميشال عون، ونزع سالح دعمت الواليات املتحدة املعارض� يف لبنان لال 
 منظ�ت املجتمع املد�.حزب الله مبساعدة 

 2019لبنان، 

نفذت الواليات املتحدة عمليات قتل مستورة خالل االحتجاجات الشعبية العراقية، كذلك دعمت 
 ثارة الفوىض واالنقالب عىل الحكومة العراقية.إل املعارض� 

 2019العراق، 

مجموعة من العمليات بدأت الواليات املتحدة بالحرب اإلقتصادية عىل لبنان عرب تنفيذها 
 .السياسية ومنظ�ت املجتمع املد� املستورة مبساعدة أذرعها الداخلية،

 2020لبنان، 

دعمت الواليات املتحدة املعارض� واألكراد لتنفيذ انقالب عىل النظام اإليرا� مبساعدة منظ�ت 
ن العمليات املستورة املجتمع املد� وخصوًصا املنظ�ت املعنية باملرأة، كذلك نفذت مجموعة م

بث األخبار الكاذبة واإلشاعات عرب قنواتها مثل قتل املتظاهرين واتهام النظام فيها، كذلك 
 اإلعالمية. 

 2022إيران، 
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