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تتواصــل العمليــات العســكرية الروســية علــى األراضــي األوكرانيــة
تقـ ّـل أهميــة ،تجــري بيــن أطــراف األزمــة
بالتزامــن مــع حــرب إعالميــة ال ِ
فــي الفضــاء اإلعالمــي واإللكترونــي ،بــكل منافــذه اإلعالميــة ومنصات
التواصل االجتماعي .أظهرت هذه األزمة أن الكلمة والصورة واألرقام
فعـ ًـااًل يدعــم المعــارك التــي تجــري علــى األرض،
ـاحا ّ
يمكــن أن تكــون سـ ً
البنْ يــة الذهنيــة والنفســية للمدنييــن والعســكريين،
ولهــا تأثيرهــا فــي ِ
علــى حـ ٍّـد ســواء .شــاهدنا فــي هــذه الحــرب كيــف جــرت قرصنــة البيانــات
وتشــويهها والتعديــل عليهــا ،إلظهــار الخصــم فــي أســوأ صــورة ،وكســر
صمــوده النفســي وروحــه الوطنيــة ،بــل وصــل الحــد إلى اســتدعاء التاريخ
اآلخــر.
ـزءا مــن الحــرب النفســية ضــد َ
والديــن والــروح القوميــة ،باعتبــاره جـ ً
تُ عتبــر عمليــات المعلومــات إحــدى أدوات الحــرب الحديثــة ،المعروفــة
تتضمــن هــذه
أيضــا باســم «عمليــات التأثيــر» أو «حــرب المعلومــات».
ً
َّ
العمليــات جمــع المعلومــات حــول الخصــم ،ثــم إدارتهــا وإعــادة تحليلهــا
ـلبا فــي
ونشــرها
إعالميــا بطريقــة مشـ َّـوهة ومضلِّ لــة ،بهــدف التأثيــر سـ ً
ًّ
الصــورة الذهنيــة للخصــم ،وبنــاء رأي عــام داخلــي وخارجــي يعــارض
توجهاتــه ومصالحــه .فــي الحــرب األوكرانيــة الحظنــا عمليــات ســيبرانية،
ُّ
روج لهــا الالعبــون
وإغــراق بيئــة الفضــاء اإللكترونــي بمعلومــات مضلِّ لــة َّ
فــي األزمــة والمنخرطــون فيهــا ،بهــدف توصيــل رســائل معينــة للتأثيــر
وخارجيــا.
داخليــا
فــي الــرأي العــام ،بمــا يخــدم مصالــح األطــراف
ًّ
ًّ
الحــرب األوكرانيــة أظهــرت لنــا أن مفهــوم «حــرب المعلومــات» يتنامــى
وظــف بطريقــة غيــر مســبوقة .هــذا المفهــوم قــد يكــون
وي َّ
َّ
ويتعقــدُ ،
دفاعيــا ،وتنــدرج تحتــه الحــرب اإللكترونيــة ،وحــرب القيــادة
هجوميــا أو
ًّ
ًّ
والســيطرة ،وحــرب قرصنــة المعلومــات ،وحــرب العمليــات النفســية،
وحــرب المعلومــات االقتصاديــة .وهكــذا أصبحــت حــرب المعلومــات
متعــددة المســتويات واألهــداف واألدوات والمجــاالت ،وتخضــع
ّ
إلســتراتيجيات مثلهــا مثــل إســتراتيجيات الحــرب.
ســنرى فــي هــذه الدراســة كيــف أن عمليــات المعلومــات ،التــي صاحبــت
نتصور ،وســنحلِّ ل
الحــرب األوكرانيــة منــذ انطالقهــا ،أعقــد بكثيــر مما كنا
ّ
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ـودا كبيــرة فــي توظيــف الحــرب
بتركيــز كبيــر كيــف أن الــروس بذلــوا جهـ ً
ـواز مــع العمليات العســكرية .وفي
ـكل متـ ٍ
المعلوماتيــة والســيبرانية بشـ ٍ
المقابــل ،ســندرس كيــف اســتطاع األوكرانيــون تجميــع قدراتهــم فــي
أيضــا ضد الســردية الروســية.
حــرب المعلومــات وتوظيفهــا بشــكل ناجــح ً
موحـ ًـدا،
ـنعرج علــى الخطــاب اإلعالمــي الغربــي ،وكيــف ظهــر
َّ
وأخيـ ًـرا ،سـ ّ
وداعمــا ألوكرانيــا.
تقريبــا ،فــي مواجهــة الروايــة الروســية
ً
ً

أواًل :عمليات المعلومات من الجانب الروسي
ً

لعقود من الزمن وبالعودة إلى الحقبة السوفييتية ،كانت المعلومات
الفعالــة» ()measures active
ســمى بـ«اإلجــراءات
ّ
المضلِّ لــة ومــا ُي َّ
ـزءا أساسـ ًّـيا مــن إســتراتيجية السياســة الخارجيــة لروســيا .تُ َعـ ّـد الجهــات
جـ ً
توظيفــا للعمليــات النفســية ،ونشــر
ً
الفاعلــة الروســية مــن أقــوى الــدول
الدعايــة والمعلومــات المضلِّ لــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،الذي
يســميه الــروس «التحكُّ ــم االنعكاســي» (.)control reflexive
بالعــودة إلــى الحــرب البــاردة ،وكجــزء مــن أنشــطة الحــرب النفســية
بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي ،لِ عبــت اللجنــة الســوفييتية ألمــن
دورا رائـ ًـدا فــي حمــات التضليــل بالمعلومــات ،فــي مــا
الدولــة (ً )KGB
كان ُيعـ َ�رف علـ�ى نطـ�اق واسـ�ع باسـ�م «عمليـ�ة إنفكشـ�ن الثانويـ�ة»( (�Op
 .)Infektion Secondary erationعلــى ســبيل المثــال ،فــي منتصــف
دوليــا أطروحــة بــأن فيــروس نقــص المناعــة
الثمانينيــات نَ َشــر الــروس
ًّ
طورتــه «البنتاغــون» باعتبــاره
معــد ًاًل
المكتســب (اإليــدز) كان
وراثيــاَّ ،
ًّ
َّ
جــزءا مــن أبحاثهــا المزعومــة فــي األســلحة البيولوجيــة ،فــي معهــد
ً
البحــوث الطبيــة لألمــراض المعديــة التابــع للجيــش األمريكي في فورت
ديتريــك بواليــة ماريالنــد ،وأن الفيــروس خــرج عــن نطــاق الســيطرة فــي
النهايــة ،وانتشــر فــي العالــم(((.
(1) Wilson center, Douglas Selvage & Christopher Nehring , Operation «Denver»:
KGB and Stasi Disinformation regarding AIDS, , 22 July 2019, Accessed: 29 May
2022, https://bit.ly/3lRLESP
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مــن  2014إلــى 2020م قامــت روســيا بسلســلة مــن عمليــات
المعلومــات ( )Infektionعلــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،تُ ــدار مــن
روســيا بواســطة كيــان مركــزي .علــى ســبيل المثــال ،عمليــات التزويــر
ُ
الحملــة،
والتدخــل والهجمــات ضــد منتقــدي الكرمليــن .اســتخدمت
ّ
رة ،إلثــارة
ـزو ً
ـزو ً
ـدد مــن التقاريــر ،حسـ ٍ
رة ،ووثائـ َـق مـ َّ
ـابات مـ َّ
كمــا ذكــر عـ ٌ
الصــراع بيــن الــدول الغربيــة ،واســتهدفت فــي أغلــب األحيــان أوكرانيــا.
وحتــى قبــل تســعة أشـ ُـهر فقــط مــن انطــاق الغــزو الروســيُ ،أنتِ ــج مــا
منصــة(((.
ال يقـ ّـل عــن  2500محتــوى بســبع لغــات ،عبــر أكثــر مــن ّ 300
 .1أهداف حرب المعلومات الروسية:
بتحليــل روايــات الحــرب المواليــة لروســيا ومحتواهــا مــن المعلومــات
تصورات
الحظ أنها تحاول تشــكيل
ّ
المنســقة ،التي يجري الترويج لهاُ ،ي َ
َّ
الغــزو والســياق الجيوسياســي األوســع المحيــط بــه ،لتحقيــق كل ،أو
بعــض ،األهــداف التاليــة:
أ .إضعــاف معنويــات الســكّ ان األوكرانييــن :جــرى تحديــد روايــات
روســية متعـ ّـددة ،يبــدو أنهــا تهدف إلى إضعــاف معنويات األوكرانيين،
والتحريــض علــى االضطرابــات داخــل أوكرانيــا ،واالنقســام بيــن تيــارات
وحظــت
المجتمــع ،وبينــه وبيــن قيادتــه .مــن بيــن هــذه الروايــات لُ ِ
الحقــا ،باستســام الحكومــة
ً
صحتهــا
تثبــت ّ
االدعــاءات ،التــي لــم ُ
ّ
األوكرانيــة والجيــش األوكرانــي .ففــي مــارس نشــرت روســيا مقطــع
يوضــح أن أوكرانيــا استســلمت لروســيا،
فيديــو علــى مواقــع أوكرانيــة ِّ
إن الخبــر ظهــر علــى الشــريط اإلخبــاري فــي بــث تليفزيونــي
حتــى ّ
نجاحــا روسـ ًّـيا فــي اختــراق القنــاة
لموقــع قنــاة «أوكرانيــا  ،»24مــا ُي َعـ ّـد
ً
األوكرانيــة(((.
�(1) GRAPHICA, Ben Nimmo and others, Exposing Secondary Infektion,2021, Ac
cessed: 29 May 2022, https://bit.ly/38WLmaj
�(2) MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Op
erations Surrounding the Russian Invasion of Ukraine,19 may 2022, Accessed 29
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ذكرت شبكة « »CNNفي مارس الماضي أن عمالء اإلنترنت الموالين
لروســيا ّادعــوا أن الرئيــس زيلينســكي ( )Zelenskyyانتحــر فــي المخبــأ
زاعمــا
العســكري فــي كييــف ،حيــث كان يقــود المعركــة ضــد الغــزو،
ً
أنــه كان يفكِّ ــر فــي االنتحــار بســبب اإلخفاقــات العســكرية ألوكرانيــا(((.
وتبيــن أن هــذه كانــت معلومــات مضلِّ لــة.
َّ
زعمــت عمليــة أخــرى فــي أبريــل أن كتيبــة آزوف ،التــي يطلــق عليهــا
الــروس اســم «عصابــة آزوف» ،ســعت لالنتقــام مــن زيلينســكي لتخلِّ يــه
عــن مقاتليهــم ليموتــوا فــي ماريوبــول ،وزعمــوا أن قــادة «آزوف»
حاولــوا الفــرار مــن المدينــة بالتظاهــر بأنهــم مدنيــونُ .يذكَ ــر أن كتيبــة
متطرفــة تتبنَّ ــى الخطــاب
«آزوف» األوكرانيــة هــي حركــة قوميــة
ِّ
تضــم عديـ ًـدا مــن مؤيــدي النازيــة مــن أكثــر مــن 22
القومــي األبيــضُ ،
دولــة مختلفــة مــن الــدول األوروبيــة والواليــات المتحــدة((( .هــذا مــا
كثيــرا الــروس فــي تأييــد روايتهــم ،التــي تســعى إلــى تصويــر
ســاعد
ً
الحكومــة األوكرانيــة واألوكرانييــن الذيــن ال يؤيدون روســيا على نطاق
أوســع علــى أنهــم نازيــون.
ب .إبقــاء أوكرانيــا وحيــدة دون دعــم غربــي :يســعى كذلــك الــروس
إلــى زرع االنقســام بيــن أوكرانيــا والحلفــاء الغربييــن وباقــي دول العالــم،
العالقــة بيــن أوكرانيــا وبولنــدا ،بنشــر
فمثـ ًـا اســتهدفت روســيا ضــرب َ
يدعــون أنهــم ينتمــون
مقــاالت رأي لكُ تّ ــاب شــبحيين (ّ ،)Ghostwrite
رو َجــت هــذه المقــاالت
إلــى الحــزب الوطنــي الديمقراطــي فــي روســياَّ .
إن عصابــة إجراميــة بولنديــة كانــت تمــارس االتّ جــار غيــر
للســرد القائــل ّ
المشــروع بالالجئيــن األوكرانييــن ،وإن هــذه العمليــة يقــف وراءهــا
may 2022, https://bit.ly/3NFa8KP
(1) CNN, Sean Lyngaas, Pro-Russia online operatives falsely claimed Zelensky
committed suicide in an effort to sway public opinion, cybersecurity firm says,19
may 2022, Accessed: 29 May 2022, https://cnn.it/3N1jLDB
((( إندبندنــت العربيــة ،إنجــي مجــدي ،مــا كتيبــة «آزوف» ذات الشــعار النــازي الــذي أحــرج «الناتــو}؟،
 08أبريــل 2022م ،تاريــخ االطــاع  30مايــو 2022م3t4aCSG/ly.bit//:https ،
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مســؤولون بولنديــون رفيعــو المســتوى .ســعت هــذه الروايــات كذلــك
ثقلــون االقتصــاد البولنــدي ونظــام
إلــى تصويــر الالجئيــن علــى أنهــم ُي ِ
يضمــون «نازيين
الرعايــة الصحيــة بشــكل ُمفـ ِـرط ،وأن هــؤالء المهاجريــن
ُّ
جــددا» ،يســتغلُّ ون المعابــر الجماعيــة للحــدود لتنفيــذ هجمــات علــى
ً
تضمنــت إحــدى العمليــات المعلوماتيــة
األراضــي البولنديــة .فــي حيــن
َّ
فــي أوائــل فبرايــر أن الحكومتيــن األوكرانيــة والبولنديــة ســعتا إلــى
تمكيــن القـ ّـوات البولنديــة مــن االنتشــار فــي غــرب أوكرانيــا ،ونشــرت
القــوات المســلحة
توضــح المواقــع التــي ســتتمركز فيهــا
ِّ
خريطــة
ّ
ً
ســتحتل مســاحات شاســعة مــن أوكرانيــا،
ّ
زاعمــة أنهــا
البولنديــة،
ظروفــا تاريخيــة ســابقة
ً
وســتبقى لســنوات((( ،واســتعادت موســكو
مــرت بهــا بولنــدا وأوكرانيــا.
ضخمــت الدعايــة الروســية نقــاط الخــاف األوروبيــة حــول كيفيــة
كذلــك َّ
التعامــل دبلوماسـ ًّـيا مــع روســيا ،وحــول فــرض العقوبــات االقتصاديــة،
وقبــول بعــض الــدول كالمجــر بإعــان اســتعدادها لدفــع ثمــن الغــاز
الروســي بالروبــل ،عكــس بقيــة دول االتحــاد األوروبــي .تحــاول روســيا أن
خصوصــا بيــن فرنســا وألمانيــا مــن جهــة أنهمــا ال تــزاالن
تــزرع الشــقاق،
ً
دبلوماســيا مــع موســكو ودول أوروبــا الشــرقية التــي
متواصلتيــن
ًّ
تعــارض هــذا التقــارب الدبلوماســي مــع روســيا وترفــض اســتمرار الحــوار
معهــا .وأعـ َّـدت الدعايــة الروســية حملــة معلوماتيــة خاصــةَّ ،بينــت مــن
خاللهــا فشــل القمــة األوروبيــة التــي انعقــدت فــي العاصمــة البلجيكيــة
بروكســل ،فــي مــارس ،فــي االتفــاق علــى فــرض عقوبــات إضافيــة ضــد
روســيا ،وأبــرزت وجــود مواقــف مختلفــة بين أعضــاء االتحــاد األوروبي ،إذ
أصبحــوا قلِ قيــن بشــكل متزايــد مــن عواقب مثــل هذه اإلجــراءات عليهم.
تضمنــت الروايــات التــي لوحظــت علــى قنــوات «تليغــرام» تحليــات
َّ
جزئيــا
قريبــا أوكرانيــا ويتخلَّ ــى عنهــا ،ويرجــع ذلــك ًّ
بــأن الغــرب سينســى ً
((( المرجع السابق.
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إلــى تحويــل انتباهــه إلــى صراعــات وشــيكة فــي أماكــن أخــرى ،مثــل
الحــرب المحتملــة التــي يمكــن أن تشــنّ ها الواليــات المتحــدة ضــد إيــران،
أو تحـ ِّـول إســتراتيجيتها إلــى المحيطيــن الهنــدي والهــادي.
التصــورات اإليجابيــة عــن روســيا ومكافحــة الســرد
جـــ .تعزيــز
ّ
المتعــددة التــي جــرى رصدهــا
الغربــي :يبــدو أن الروايــات الروســية
ّ
التصــورات اإليجابيــة عــن روســيا ،وتلميــع
تهــدف كذلــك إلــى تعزيــز
ّ
صورتهــا الذهنيــة لــدى الجماهيــر ،وإظهــار عملياتهــا العســكرية بأنهــا
جرائــم الحــرب،
ومبــررة .تدحــض موســكو مــن جانــبٍ
عادلــة وشــرعية
َ
َّ
إن الجيــش الروســي ارتكبهــا فــي أوكرانيــا ،ومــن
التــي يقــول الغــرب ّ
توجــه باتّ هامــات مضــادة للقـ ّـوات األوكرانيــة .مــن األمثلــة
جانــبٍ َ
آخــر ِّ
روجــت لفكــرة
علــى ذلــك أن قنــاة « »Z Front Cyberعلــى «تليغــرام» َّ
أن «النازييــن» األوكرانييــن أجبــروا المدنييــن علــى دخــول مســرح فــي
فجــروه بعــد ذلــك ،وأن القـ ّـوات األوكرانيــة اســتخدمت
ماريوبــول ،ثــم َّ
أســلحة كيميائيــة((( .كذلــك اتّ همــت روســيا أوكرانيــا بالشــروع فــي
تنفيــذ خطــة الســتخدام «القنبلــة القــذرة» ،وهــو اتّ هــام رفضتــه كييــف
وحلفاؤهــا الغربيــون ،قائليــن إنــه ليــس ســوى ذريعــة للتصعيــد ،وليــس
مبــرر لروســيا الســتخدام القنابــل النوويــة التكتيكيــة ،تحــت
ّإاّل خلْ ــق ِّ
بــادرة.
الم ِ
ذريعــة أن أوكرانيــا هــي ُ
المؤيدة لروسيا تجري ترجمتها إلى  6لغات
حملة عمليات المعلومات
ِّ
تقريبــا ،وتســتهدف جماهيــر فــي الصيــن وأمريــكا الالتينيــة وفــي الشــرق
ً
إن
األوســط ،مــن خــال حســابات حقيقيــة أو وهميــة .يمكــن القــول ّ
موقفــا محايـ ًـدا بشــأن الحــرب ،أو يدعمون
ً
أغلــب ُســكّ ان العالــم يتّ خــذون
صوتــت  141دولــة فــي األمــم المتحــدة
الموقــف الروســي .فبينمــا َّ
إلدانــة العــدوان الروســي فــي أوكرانيــا ،فإنــه ال توجــد دولــة واحــدة مــن
آســيا وإفريقيــا والشــرق األوســط فرضــت عقوبــات ضــد روســيا.
�(1) MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Op
erations Surrounding the Russian Invasion of Ukraine, lbid.
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يعــود الســب إلــى أن روســيا اســتهدفت فــي الســنوات األخيــرة الفضــاء
اإللكترونــي فــي تلــك المناطــق ،مــا مكَّ نهــا مــن نشــر ســرديتها الخاصــة
حتــى أصبحــت هــذه الجماهيــر ال تــرى الحــرب التــي يراهــا الغــرب.
هدفــا
ً
فمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا طالمــا كانــت
لعمليــات المعلومــات الروســية ،فمنــذ عــام 2007م بــدأ الكرمليــن
التواصــل مــع الجماهيــر الناطقــة بالعربيــة مــن خــال إطــاق قنــاة
والتدخــل الروســي فــي ســوريا
ّ
«روســيا اليــوم» ،وكان الربيــع العربــي
عــام 2015م حدثيــن رئيســيين فــي تعزيــز وســائل اإلعــام الروســية
وســرديات الكرمليــن فــي المنطقــة.
فعلــى ســبيل المثــال ،تنتــج قناتــا «روســيا اليــوم» و«ســبوتنيك عربــي»
محتــوى علــى «تويتــر» أكثــر مــن «بــي بــي ســي عربــي» ،فبينمــا كانــت
يوميــا
معدلــه  180و 87تغريــدة
القناتــان الروســيتان تنشــران مــا
ًّ
َّ
بمجــرد  32تغريــدة.
منــذ إنشــائهما ،تحتفــظ «بــي بــي ســي عربــي»
ّ
ـام ،واصلــت القناتــان تأكيــد أن الواليــات المتحــدة وأوروبــا
وبشــكل عـ ّ
ترســخان
مســؤولتان عــن عــدم االســتقرار فــي الشــرق األوســط ،فيمــا ِّ
صــورة موســكو بوصفهــا قــوة اســتقرار((( .وبالنظــر إلــى االســتياء الــذي
يشــعر بــه كثيــرون فــي المنطقــة بشــأن سياســات الغــرب فــي الشــرق
األوســط ،فــإن هــذه الروايــة تحظــى بصــدى واســع .ويبــدو أنــه أصبــح
مطلقــا لروســيا بقــدر
ً
حبــا
هنــاك مقتنعــون كُ ُثــر بالروايــة الروســية ،ليــس ًّ
مــا هــو كُ ــره للغــرب وللواليــات المتحــدة.
صممــت موســكو إســتراتيجية قائمــة علــى مكافحــة
مــن جانــب آخــرَّ ،
الروايــات الغربيــة حــول أوكرانيــا مــن خــال إنشــاء مجموعــة مــن برامــج
والمنظمــات ،لتقويــض أي أخبــار تتعــارض مــع ســردها الخــاص.
َّ
التحقــق
ُّ
وأنشــأت «القنــاة األولــى» فــي روســيا ،أكبــر قنــاة رســمية فــي البــاد،
حقــا فــي حــرب المعلومــات؟  27مايــو 2022م ،تاريــخ االطالع
((( إندبندنــت عربيــة ،هــل انهــزم بوتيــن ًّ
 01يونيو 2022م3GBRHV3/ly.bit//:https ،
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برنامجــا بعنــوان «مكافحــة التزييــف» ( ،)AntiFakeيدحــض مــا ُيقــال
ً
وتوظــف أدوات تدقيــق
ِّ
إنهــا قصــص كاذبــة عــن الحــرب فــي أوكرانيــا.
الحقائــق ،اإلحصائيــات ،وتحليــل الطــب الشــرعي ،والفيديــو باألبيــض
االدعــاءات حــول العنــف الروســي ُمختلَ قــة،
واألســود ،إلثبــات أن
ّ
وتتضمــن مقاطــع فيديــو قصيــرة تدحــض المزاعــم الغربيــة حــول
َّ
العمليــة العســكرية الروســية.
بينمــا كانــت وســائل اإلعــام فــي الغــرب تشــكِّ ك فــي تحقيــق الجيــش
أرقاما عن الخســائر الروســية ،فإن
وتقدم
الروســي انتصارات عســكرية،
ً
ِّ
القنــاة األولــى الروســية تدحــض المعلومــات الغربية ،وتصـ ِّـور العمليات
الروســية علــى أنهــا ناجحــة للغايــة .ذكــرت تقاريــر إخباريــة لهــذه القنــاة
أن أكثــر مــن  1100منشــأة للبنيــة التحتيــة العســكرية األوكرانيــة جــرى
ود ِّمــرت مئــات القطــع مــن المعـ ّـدات .ولــم يـ ِـرد ذكــر لوقــوع
تعطيلهــاُ ،
خسائر في األرواح في صفوف الروس((( .نشرت وزارة الدفاع الروسية
ـحابا كبيـ ًـرا للجيــش الروســي مــن
خرائــط لمنطقــة خاركيــف ،أظهــرت انسـ ً
هــذه المنطقــة ،التــي يتواصــل فيهــا هجــوم أوكرانــي مضــاد واســع
النطــاق ،مــع عــدم اعتــراف موســكو بحجــم الخســائر التــي تتحــدث عنــه
تراجــع الجيــش الروســي فــي األراضــي الواقعــة
كييــف .كذلــك ورغــم ُ
فــإن المتحــدث باســم
شــرق منطقــة خاركيــف خلــف نهــر أوســكول،
ّ
قواتــه الموجــودة فــي
الجيــش الروســي تحــدث فقــط عــن «ســحب» ّ
منطقتَ ــي باالكليــا وإيزيــوم (شــرق أوكرانيــا) ،بهــدف «إعــادة تجميعها»
بالقــرب مــن دونيتســك (إحــدى عواصم االنفصاليين الموالين لروســيا)،
فــي محاولــة لتضليــل الــرأي العــام بأنهــا ليســت خســارة عســكرية.
قبــل ذلــك ،ومــع انطــاق العمليــات العســكرية ،ومــن أجــل خلــق
الذريعــة والمبـ ِّـرر للغــزو ،خاطــب الرئيس الروســي فالديميــر بوتين ُ
األمة
(1) BBC NEZS , Simona Kralova & Sandro Vetsko , Ukraine: Watching the war on
Russian TV-a whole different story, 2 mars 2022, Accessed: 2 June 2022, https://
bbc.in/3aiGLzn
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إن «الغــرب
ً
الروســية صبــاح يــوم العمليــة 24 ،فبرايــر 2022م،
قائــا ّ
يتحمــل المســؤولية الكاملــة لألحــداث المأســاوية» التــي حصلــت فــي
َّ
منطقــة الدونبــاس شــرق أوكرانيــا خــال األعــوام الماضيــة ،وإنــه اتّ خــذ
قــرار الغــزو خيـ ًـارا ألجــأه إليــه الغرب ،وال يوجد بديل عنه اآلن .يرى بوتين
أن السياســيين غيــر المســؤولين فــي الغــرب ســعوا خــال الســنوات
الماضيــة إلــى إجبــار روســيا علــى هــذا الخيــار ،بســبب توســيعهم لـ«حلف
وبنيتهــا
شــمال األطلســي (الناتــو)» إلــى الشــرقِّ ،
مقربيــن جيوشــهم ِ
التحتيــة أقــرب وأقــرب إلــى الحــدود الروســية .حســب بوتيــن ،فــإن مــن
عاما الوصول إلى اتفاق
المعــروف أن روســيا حاولــت بصبــر َ
وطــوال ً 30
ـاو بيــن األمــم
مــع «الناتــو» ،يضمــن أمــن أوروبــا بشــكل كامــل ومتسـ ٍ
المختلفــة ،لكــن «الناتــو» لــم يقابــل روســيا إال بـ«الخــداع واألكاذيــب،
ومحــاوالت الضغــط واالبتــزاز» ،مــع شــرح مســتفيض للظــرف التاريخــي
المــؤدي إلــى اللحظــة الحاليــة(((.
ـإن أهـ ّـم معركــة يجــب تحقيق النصــر فيها اآلن
بالنســبة إلــى الكرمليــن فـ ّ
بتعاطــف وتأييــد الشــعب الروســي،
ُ
هــي المعركــة الداخليــة ،أي الفــوز
تمامــا .وحتــى يجــري
والتشــويش علــى المعارضيــن ،أو حتــى إســكاتهم
ً
ضبــط إيقــاع النشــر اإلعالمــي ،فرضــت الســلطات الروســية غرامــات
مغلَّ ظــة علــى أي وســيلة إعــام أو صحفــي ينشــر األخبــار عــن الحــرب،
معتمــدا علــى مصــادر غيــر تلــك التــي تصــدر عــن الكرمليــن أو وزارة
ً
الدفــاع الروســية ،أو تصويــر الحــرب علــى أنهــا غــزو وليســت مجــرد
عمليــات عســكرية .لقــد وصلــت هــذه الغرامــة إلــى الســجن لمــدة 15
ووفقــا لمركز «ميبــورو» لألبحاث،
ً
ســنة لمــن يخالــف هــذه السياســة(((.
(1) The print , Full text of Vladimir Putin’s speech announcing ‘special military
operation’ in Ukraine, 24 February 2022, Accessed: 2 June 2022, https://bit.
ly/3z9Szi0
(((  TRTعربــي ،بشــار زعيتــر ،حــرب المعلومــات ..الجبهــة التــي يتفـ ّـوق بهــا األوكرانيــون علــى الــروس،
 10مــارس 2020م ،تاريــخ االطــاع 07 :يونيــو 2020م3NvfZCM/ly.bit//:https ،
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يحصــل  85%مــن الــروس علــى غالبيــة معلوماتهــم مــن وســائل
اإلعــام الحكوميــة الروســية ،فيمــا يشــير مركــز «ليفــادا» فــي روســيا،
منظمــي اســتطالعات الــرأي المســتقلِّ ين ،إلــى أن أكثــر مــن نصــف
أحــد ِّ
الــروس يـ َـر ْون أن «الناتــو» والواليــات المتحــدة همــا ســبب الصــراع فــي
أوكرانيــا ،و 7%فقــط يلومــون الكرمليــن(((.
لذلــك يســعى الغــرب مــن خــال التأثيــر اإلعالمــي لتشــويه ســمعة
الرئيــس الروســي مــن خــال التعويــل علــى إمكانيــة قيــام معارضــة
روســية للحــرب ،وربمــا إمكانيــة أن تســتطيع هــذه المعارضــة بمســاعدة
العقوبــات االقتصاديــة الغربيــة إســقاط ُحكــم بوتيــن فــي روســيا .لكــن
ظهــره اســتطالعات الــرأي يؤكــد أن شــعبية بوتيــن فــي ازديــاد منــذ
مــا تُ ِ
ـددا أكبــر مــن الــروس يدعــم عمليــات
بــدء العمليــة العســكرية ،وأن عـ ً
فضــا عــن أن المظاهــرات الروســية ال تــزال
ً
الدولــة فــي أوكرانيــا،
ضعيفــة ،وغيــر قــادرة علــى التأثيــر أو الصمــود.
دوليــا :تســتهدف
د .تشــويه الصــورة الذهنيــة األمريكيــة والغــرب
ًّ
حمــات التأثيــر اإلعالميــة الروســية كذلــك إضعــاف المكانــة العالميــة
ـعيا إلقنــاع
للواليــات المتحــدة والغــرب ،وإدارة التصـ ّـورات العالميــة ،سـ ً
الجماهيــر بعدالــة مــا تقــوم بــه روســيا مــن دور للحــد منهــا ،وهــو مــا
عبــر عنــه وزيــر خارجيــة روســيا ســيرغي الفــروف خــال االجتمــاع الــوزاري
َّ
المشــترك الخــاص للحــوار اإلســتراتيجي بيــن مجلــس التعــاون الخليجــي
وروســيا ،بقولــه« :نعمــل لوضــع حـ ّـد للهيمنــة الغربيــة علــى العالــم».
صم َمــت روســيا حمــات عمليــات معلوماتيــة
ولتحقيــق هــذا الهــدف َّ
تُ ــدار مــن جهــات فاعلــة روســية وبيالروســية ومواليــة لروســيا،
باســتخدام مجموعــة واســعة مــن التكتيــكات والتقنيــات واإلجــراءات،
ارتباطــا مباشـ ًـرا
ً
لدعــم األهــداف التكتيكيــة واإلســتراتيجية المرتبطــة
بالنــزاع نفســه.
حقا في حرب المعلومات؟ مرجع سابق.
((( إندبندنت عربية ،هل انهزم بوتين ًّ
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فمثــا ،نُ ِشــرت تقاريــر وصــور روســية عديــدة علــى وســائل التواصــل
ً
االجتماعــي وعلــى الفضائيــات الروســية وبعـ َّـدة لغــات ،وروايــات مثــل
ً
أبحاثــا عــن
االدعــاء بوجــود مختبــرات مرتبطــة بـ«البنتاغــون» تُ جــري
ّ
األســلحة البيولوجيــة فــي أوكرانيــا .ففــي  06مــارسّ ،ادعــى المتحــدث
باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن العملية العسكرية
الروســية فــي أوكرانيــا كشــفت عــن أدلــة علــى قيــام مختبــرات مرتبطــة
بـ«البنتاغــون» فــي أوكرانيــا بإجــراء أبحــاث حــول األســلحة البيولوجيــة.
االدعــاء ،بمــا فــي
ً
قامــت حســابات تابعــة لروســيا
الحقــا بتضخيــم هــذا ّ
ممولــة مــن الواليــات المتحــدة،
إن المختبــرات البيولوجيــة
ذلــك القــول ّ
َّ
وجــد فــي أوكرانيــا فحســب ،بــل فــي جميــع أنحــاء العالــم
وإنهــا ال تُ َ
أيضــا((( .وروســيا ال تــزال تُ جــري تحقيقــات حــول ذلــك ،وتزعــم أنها بصدد
ً
تقديــم إثباتــات أكثــر حــول هــذا الموضــوع ،لذلــك فحتــى اآلن لــم يظهــر
االدعــاء الروســي.
مــا يؤكــد ّ
كمــا يبــدو أن رســائل حملــة « »DRAGONBRIDGEبشــأن الغــزو
وعالقاتهــا مــع
تســتهدف السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة َ
االدعــاءات بــأن الواليــات المتحــدة ال تســعى
الــدول األخــرى ،مــن خــال ّ
ّإاّل لمصالحهــا ،وأنهــا شــريك غيــر موثــوق بــه فــي تحالفاتهــا ،وأنهــا
تســعى إلــى تأجيــج نيــران الصــراع فــي كل مــكان فــي العالــم ،مــن أجــل
زيــادة مبيعــات أســلحتها .هــذه الحملــة اإلعالميــة الروســية شــكَّ كت
كذلــك فــي التوافــق بيــن سياســة الواليــات المتحــدة وأوروبــا حــول
مشــيرة إلــى أن الواليــات المتحــدة
ً
إجــراءات العقوبــات ضــد روســيا،
أرهبــت وأجبــرت أوروبــا علــى فــرض تلــك العقوبــات ،علــى الرغــم مــن
مشــكالت الطاقــة المتفاقمــة فــي القــارة األوروبيــة(((.
الموجهة إلى جمهور الناطقين
أيضا ،يالحظ المتابع للرســائل الروســية
ً
َّ
�(1) MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Op
erations Surrounding the Russian Invasion of Ukraine, lbid.
((( المرجع السابق.
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باللغــة العربيــة ترديــد أن الواليــات المتحــدة هربــت مــن أفغانســتان فــي
ـتحق مصيرهــا بســبب
2021م ،وأنهــا تخلَّ ــت اآلن عــن أوكرانيــا التــي تسـ ّ
ضحــى بأوكرانيــا
تحالفهــا مــع «محــور الشــر األمريكــي» ،وأن «الناتــو» َّ
لتجنُّ ــب االنخــراط فــي حــرب مــع روســيا ،واتّ هــام الغــرب بالنفــاق فــي
تعامالتــه مــع الســعودية مقارنـ ًـة بروســيا ،مــن خــال عــدم وضــع الحرب
ـورد اتّ هامــات
جنبــا إلــى جنــب مــع الحــرب فــي اليمــن ،وتُ ـ َ
فــي أوكرانيــا ً
بالعنصريــة مــن جانــب الغــرب ضــد العــرب والمســلمين .حتــى إســرائيل
بــرزت فــي وســائل اإلعــام الروســية مــن خــال اتّ هــام المخابــرات
اإلســرائيلية بأنهــا كانــت تدعــم أوكرانيــا ضــد روســيا فــي األزمــة الحاليــة،
جنبــا إلــى جنــب
وأن إســرائيل دعمــت الثــورات
الملونــة فــي أوكرانيــاً ،
َّ
مــع المخابــرات األمريكيــة.
كامــا فــي حــرب
ً
نجاحــا
علــى الرغــم مــن أن بوتيــن قــد ال ينجــح
ً
المعلومــات فــي أوروبــا وأمريــكا ،نظـ ًـرا إلــى قــوة ســطوتها فــي عالــم
يحقــق نجاحــات فــي أماكــن ُأخــرى في الشــرق
تقنيــة المعلومــات ،فإنــه ِّ
خصوصــا فــي أكبــر دولتيــن مــن حيــث عــدد الســكان
األوســط وإفريقيــا،
ً
فــي العالــم ،الصيــن والهنــد .اســتثمرت الصيــن وإيــران والهنــد األزمــة
األوكرانيــة بشــكل انتهــازي لخدمــة أهدافهــم اإلســتراتيجية طويلــة
األمــدُ .و ِجــد أن نســبة كبيــرة مــن وســائل اإلعــام الحكوميــة الصينيــة
تضخــم الدعايــة الروســية ،بإنتــاج محتــوى إعالمــي
ِّ
واإليرانيــة والهنديــة
يوالــي فــي معظمــه روســيا.
تضـ ّـم اآلالف مــن الحســابات
قامــت حملــة إعالميــة فــي الصيــن ،التــي ُ
منصــات التواصــل االجتماعــي
غيــر األصليــة (الوهميــة) عبــر عديــد مــن ّ
والمواقــع اإللكترونيــة والمنتديــات ،بتحويــل رســائلها إلنتــاج محتــوى
ـروج لهــا وســائل
باللغتيــن اإلنجليزيــة والصينيــة يحاكــي الروايــات التــي تـ ِّ
اإلعــام الحكوميــة الروســية .وممــا تبنَّ تــه إحــدى الصحــف التابعــة
للحــزب الشــيوعي الصينــي األدلــة الروســية علــى أن مذبحــة بوتشــا
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كانــت خدعــة(((ُ .يذكَ ــر أن الــروس قامــوا بحملــة إعالميــة لتفنيــد ودحض
االتّ هامــات التــي ُو ِّجهــت مــن الغــرب بــأن القـ ّـوات الروســية المهاجمــة
ارتكبــت مجــزرة راح ضحيتهــا العشــرات مــن المدنييــن مــن أبنــاء بلــدة
بوتشــا الصغيــرة ،الواقعــة شــمال العاصمــة األوكرانيــة كييــف.
اهتمــت الدوائــر والمؤسســات الروســية بالعمــل علــى نشــر معلومــات
ّ
ــرة
ظه ً
علــى موقــع « »Weiboالصينــي ،فــي  24مايــو 2022مُ ،م ِ
العلَ ــم األمريكــي والوشــم
منشــورا لجنــدي أوكرانــي يرتــدي شــارة َ
ً
ظهــر الجنــدي نفســه وهــو
ً
النــازي.
الحقــا ،نشــر الموقــع نفســه صـ ً
ـورا تُ ِ
يشــارك فــي االحتجاجــات المناهضــة للصيــن فــي هونــغ كونــغ .بعــد
ذلــك ،اتّ همــت وســائل اإلعــام الصينيــة وأصحــاب النفــوذ علــى موقــع
نازي مدعوم
« »Weiboالجنــدي األوكرانــي ســيرهي فيليمونــوف بأنه ّ
مــن الغــرب ،للتحريــض علــى االحتجــاج فــي هونــغ كونــغ(((.
تضــم ُخمــس مســتخدمي
وحــظ أن شــبكة اإلنترنــت الصينيــة ،التــي ُ
لُ ِ
وج ّل مســتخدميها ُمتماهون مع
اإلنترنت في العالم ،داعمة لروســياُ ،
الحــر» فيحصلــون علــى
روايــة الكرمليــن .أمــا مســتخدمو «اإلنترنــت غيــر ُ
كثيــر مــن معلوماتهــم حــول الحــرب ،مــن وســائل اإلعــام الحكوميــة
مجــد الجنــود الــروس «النبــاء».
الروســية التــي تُ ِّ
تضــم إضافــة إلــى
وحــظ أن مجموعــة «البريكســت» ،التــي ُ
كذلــك لُ ِ
روســيا البرازيــل والهنــد والصيــن وجنــوب إفريقيــا وكذلــك دول جنــوب
شــرق آســيا ،تميــل إلــى تصديــق الســردية الروســية.
1.أدوات الحرب المعلوماتية الروسية:
اســتخدمت روســيا كل مــا تملــك مــن منافــذ إعالميــة تقليدية ورقمية،
ســواء الداخلية منها أو الخارجية ،قبل الغزو وفي أثنائه ،لشـ ّـن حمالت
التأثيــر فــي الجماهيــر بروايــات متعـ ّـددة ،منهــا مــا هــو حقيقــي ،وبعضها
((( المرجع السابق.
�(2) Doublethink Lab, Mandarin-language Information Operations Regarding Rus
�sia’s Invasion of Ukraine, 2 mars 2022. Accessed: 2 june 2022, https://bit.ly/3am
WaPh
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ملفــق ،بــل حتــى فــي أجــزاء مــن العالــم كان الروس نشــيطين برســائلهم
َّ
اإلســتراتيجية خــال األزمــة األوكرانيــة ،مــن خــال عمليــات المعلومــات
المتزامنــة مــع نشــاط التهديــد الســيبراني التخريبــي .تشــمل عمليــات
المعلومات الروســية والبيالروســية المصاحبة للغزو عمليات التمكين
اإللكترونــي ( ،)Operations Enabled-Cyberواســتخدام األصــول
الثابتــة ( ،)Asset Establishedوعمليــات االختــراق والتســريبات
( ،)operations leak-and-hackمســتخدمين فــي ذلــك ِبنيــة تحتيــة
متطـ ّـورة للحملــة ،ومجموعــة مــن النواقــل ( )Vectorsالتــي اســتعانت
بهــا الجهــات الفاعلــة المحـ ّـددة المتحالفــة مــع روســيا.
كان موقــع تحليــل اســتخبارات التهديــدات «مانديانــت» ()Mandiant
يتتبــع تحــركات روســيا فــي المجــال الرقمــي لســنوات ،وأصــدر نظــرة
َّ
توصــل إليهــا .وتشــمل هــذه
عامــة شــاملة عــن أحــدث النتائــج التــي َّ
المتصيديــن ،وبوابــات األخبــار المزيفــة المرتبطــة بجهــاز
التحــركات
ِّ
المخابــرات الروســية ،فــي مــا يسـ ِّـميه مؤلِّ فــو التقريــر حملــة «معلومات
تروجهــا مجموعــة كاملــة مــن الجهات الفاعلــة» .ومن النواقل،
مضلِّ لــة ِّ
مــا يلــي(((:
أ :»APT28«.وهي قنوات «تليغرام» رصدتها دائرة األمن األوكرانية
وحكومتــا الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة ،ووصفتهــا بأنهــا
وســائط عمليــات المعلومــات التابعــة لمديريــة المخابــرات الرئيســية
يتضمن نشــاط القنوات الترويج
التابعة لهيئة األركان العامة الروســية.
َّ
لمحتــوى ُيســتنتَ ج منــه أنــه يهــدف إلــى إضعــاف ثقــة األوكرانييــن
أيضــا
بحكومتهــم ،وباســتجابتها للغــزو .يبــدو أن المحتــوى يهــدف ً
إلــى تقويــض الدعــم المقــدم ألوكرانيــا مــن شــركائها الغربييــن،
وإعطــاء المحتــوى مصداقيــة ،ويتخللــه مزيــد مــن المنشــورات التــي
تســرب محتــوى غيــر سياســي ،أو تقاريــر إخباريــة موثوقــة .ســلَّ طت
ِّ
�(1) MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Op
erations Surrounding the Russian Invasion of Ukraine, lbid.
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قنــوات « »Telegramبدعــم مــن االســتخبارات العســكرية الروســية
( )GRUالضــوء علــى الفســاد المزعــوم وعــدم الكفــاءة مــن جانــب
االدعــاءات بــأن أوكرانيــا لــم تكُ ــن مســتعدة
الحكومــة األوكرانيــة ،مثــل ّ
للصــراع ،وأن األوليغارشــية األوكرانيــة تدفــع بزيلينســكي لمغــادرة
البــاد .واســتطاعت قناتــا «روســيا اليــوم» و«ســبوتنيك» االلتفــاف
بــداًل مــن «تويتــر»
علــى الحظــر الغربــي ،عبــر البــث علــى «تليغــرام» ً
و«فيســبوك».
ــدت روســيا مجموعــة مــن
ب .الكاتــب الشــبح ( :)Ghostwriterجنّ َ
خترقــة ،وفــي عديــد حســابات
الكُ تّ ــاب للكتابــة فــي مواقــع ويــب ُم َ
ـتبه بهــا .ففــي شــهر أبريــل الماضــي
المشـ َ
وســائل التواصــل االجتماعــي ُ
ـرد يبــدو أنــه يهــدف إلــى إثــارة
ملفــق للترويــج لسـ ٍ
جــرى نشــر محتــوى َّ
أيضــا
عــدم الثقــة بيــن األوكرانييــن والحكومــة البولنديــة .اســتمرت ً
الشخصيات الشبحية هذه في نشر وترويج مقاالت الرأي ،التي تنتقد
حلــف الناتــو ووجــوده فــي دول البلطيــق ،مــع إشــارات متزايــدة إلــى
قيمــت شــركة ( )Mandiantأن بيالروســيا،
أوكرانيــا فــي هــذا الســياقَّ .
التجســس البيالروســية « ،»UNC1151كانــت
وبالتحديــد مجموعــة
ُّ
جزئيــا -عــن حملــة «الكُ تّ ــاب األشــباح» ،وأنهــا
المســؤولة -علــى األقــل ًّ
قامــت كذلــك بحمــات مماثلــة اســتهدفت البلــدان األوروبيــة.
المنصــات المعاديــة :جنّ ـ َـدت روســيا «قـ ّـوات إلكترونيــة»
جـــ .اختــراق
ّ
لمواجهــة روايــة الحــرب مــن الطــرف األوكرانــي .قالــت صحيفــة
منصــة
«فونتانــكا» الروســية إنهــا أرســلت أحــد مراســليها للتســلل إلــى ّ
هجــوم إلكترونــي أوكرانيــة تُ دعــى « ،»Z Front Cyberوتمكَّ نــت مــن
منصــات
لقــاء «القـ ّـوات اإللكترونيــة» ،واكتشــاف كيفيــة عملهــم عبــر ّ
التواصــل االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك «يوتيــوب» و«تيــك تــوك»
عديــدا مــن
و«تويتــر» .وقــال مراســل « »Fontankaإنهــم جمعــوا
ً
المراســلين والمعلقيــن ومحللــي المحتــوى والمصمميــن والمبرمجيــن،
لتكويــن جبهــة إلكترونيــة ضــد المواقــع اإللكترونيــة األوكرانيــة
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المدعومــة مــن الغــرب ،وكتابــة تعليقــات تدحــض الروايــة األوكرانيــة
للحــرب ،علــى كل هــذه المنصــات.
د .اإلنترنــت :حلــل المعهــد األســترالي للسياســة اإلســتراتيجية ()ASPI
عمليــات المعلومــات المرتبطــة بروســيا علــى شــبكة اإلنترنــت منــذ عام
ـتخداما
2018م ،فالحــظ أن أغلــب الهاشــتاغات والتغريــدات األكثــر اسـ
ً
كانــت تركِّ ــز بشــدة علــى نقــد وإثــارة القضايــا السياســية األمريكيــة
َّ
المرشــحين فــي االنتخابــات األمريكيــة
الســاخنة ،وتشــويه ســمعة
جهــودا لتقويــض «الناتــو»
تضمنــت التغريــدات كذلــك
واألوروبيــة.
ً
َّ
أمــام الجماهيــر األوروبيــة ،وتشــويه ســمعة الزعمــاء األوكرانييــن،
والترويــج للسياســة الخارجيــة والعســكرية الروســية فــي ســوريا((( .ربمــا
تأثيــرا في وســائل التواصل
حاليــا هــو الكيــان األكثــر ً
كان موقــع «تويتــر» ًّ
االجتماعــي مــن حيــث مشــاركته العامــة فــي عمليــات المعلومــات.
هـــ .الهجمـ�ات السـ�يبرانية  :حســب مجلــة «Mag� Cybercrime
 ،»azineكلَّ فــت هجمــات القراصنــة والجرائــم اإللكترونيــة بأنواعهــا
المختلفــة االقتصــاد العالمــي أكثــر مــن  6تريليونــات دوالر فــي عــام
ويتوقــع أن تكلِّ ــف هــذه الجرائــم االقتصــاد العالمــي نحــو
َّ
 2021فقــط،
ســنويا بحلــول عــام 2025م ،فهنــاك هجــوم
 10.5تريليونــات دوالر
ًّ
مــكان مــا فــي العالــم(((.
إلكترونــي يحــدث كل  11ثانيــة فــي
ٍ
ــده
جديــر بالذكــر أن مؤشــر القــوة الســيبرانية األمريكــي ،الــذي ُي ِع ّ
ٌ
مركــز «بلفــر» فــي الواليــات المتحــدة ،يضــع اإلمكانيــات الســيبرانية
لروســيا فــي مركـ ٍـز أقــل مــن الواليــات المتحــدة ،والصيــن ،والمملكــة
المتحــدة .مــع ذلــك ،اســتغلّ ت روســيا ســاح الهجمــات الســيبرانية فــي
نزاعاتهــا األخيــرة ،كغزوهــا لجورجيــا فــي 2008م ،وللقــرم فــي 2014م.
(1) ASPI, Jake Wallis, Albert Zhang and Ingram Niblock, Understanding global
disinformation and information operations, 11 Apr 2022,Accessed: 11 april 2022,
https://bit.ly/3w5znA9
(2) Cybercrime Magazine, Steve Morgan, Cybercrime To Cost The World $10.5
Trillion Annually By 2025, 13 November 2020., Accessed: 7 June 2022, https://
bit.ly/3ayjI43
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ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــت أوكرانيــا «ســاحة تدريــب» لعمليــات الحــرب
توقــع عديــد من
الروســية الســيبرانية .لكــن عندمــا غــزت روســيا أوكرانيــا َّ
المحلليــن األمنييــن مســتوى مــن الحــرب الســيبرانية تشــنّ ه روســيا لــم
يســبق لــه مثيــل ،بســبب تاريــخ روســيا فــي مــا يتعلــق بالهجمــات مــن
يتحقــق بالشــكل المؤثــر ،حتــى اللحظــة.
َّ
هــذا النــوع ،وهــذا مــا لــم
َّ
نــوع مــن البرامــج
تفشــى
مــع ذلــك ،فقبــل يــوم الغــزو بســاعات،
ٌ
ســمى «الماســح» ( )Wiperفــي األنظمــة الحوســبية
الخبيثــة ُي َّ
الخاصــة بالحكومــة األوكرانيــةُ ،متلِ ًفــا بياناتهــا .وقبــل الغــزو بأســبوع،
الموزَّ عــة للحرمــان مــن الخدمــات
ُشــنَّ ت حملــة ضخمــة مــن الهجمــات ُ
نســبها كثيرون إلى روســيا ،وأغرقت هذه الهجمات المواقع
َ ،))DDoS
تعذر
اإللكترونيــة للبنــوك األوكرانيــة بالبيانــات واإلشــارات ،مــا أدى إلى ُّ
الوصــول إلــى تلــك المواقــع .لــم تكُ ــن هــذه االعتــداءات مفاجئـ ًـة ،فقــد
واجهــت أوكرانيــا وابـ ًـا مــن الهجمــات الســيبرانية ،منذ احتـ َّـد النزاع بينها
وبيــن روســيا فــي 2014م ،لكــن علــى الرغــم مــن هــذا العــدد الكبيــر
فــإن البنــى التحتيــة
مــن الهجمــات الســيبرانية منخفضــة المســتوى،
ّ
األساســية فــي أوكرانيــا -مثــل خطــوط التليفــون واإلنترنــت والكهربــاء
وأنظمــة الرعايــة الصحيــة -ال تــزال ســليمة(((.
متوقعا،
إذا لم تســتخدم روســيا الهجمات الســيبرانية كما كان
فلماذا ً
ً
تجسســية
ً
وأنه حتى اللحظة تُ َع ّد الهجمات الســيبرانية الروســية
أعمااًل ُّ
أعمــال حــرب؟ يمكــن تفســير ذلــك بــأن
َ
أو تخريبيــة أكثــر مــن كونهــا
روســيا ال تــزال تــرى أنــه يمكــن أن تســيطر علــى أوكرانيــا ،فربمــا كان
ـداًل مــن
مــن مصلحتهــا الحفــاظ علــى أجــزاء مــن بنيــة أوكرانيــا التحتيــة بـ ً
مجددا .لكــن هناك فرضية أخرى
تدميرهــا واالضطــرار إلــى إعــادة بنائها
ً
مرجحــة ،وهــي أن روســيا ال تحــارب بكامــل قوتهــا الســيبرانية ،لتجنُّ ــب
َّ
أي تصعيــد أو تداعيــات خــارج نطــاق أوكرانيــا ،مــا قــد يدفــع الغــرب إلــى
�(1) Scientific American , Elizabeth Gibney, Where Is Russia’s Cyberwar? Re
searchers Decipher Its Strategy , 21 March 2022, Accessed: 7 juin 2022, https://
bit.ly/391YB9S
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أي هجــوم ســيبراني قــد يــؤدي إلــى تفعيــل المــادة الخامســة
ـردّ ،
ألن ّ
الـ ّ
مــن معاهــدة حلــف شــمال األطلســي (الناتــو) ،التــي تنُ ــص علــى أن
جميعــا .مــع
أي مــن الــدول األعضــاء ُي َعـ ّـد عدوانً ــا عليهــا
ً
الهجــوم علــى ٍّ
ذلــك فقــد تُ بقــي روســيا أســلحتها الســيبرانية األقــوى فــي جعبتهــا،
وقــد تزيــد وتيــرة هجماتهــا الســيبرانية فــي حــال ُّ
تعثــر الحــرب البريــة ،أو
تضررهــا مــن العقوبــات الماليــة.
ُّ
أظهــر الصــراع الحالــي فــي أوكرانيــا مــدى الســرعة ،التــي يمكــن بهــا
توظيــف المعلومــات عــن األحــداث اليوميــة مــن ِق َبــل مجاميــع
ومنفــذي حــرب المعلومــات وقلــب الحقائــق
ِّ
القرصنــة الروســية،
وتعديــل المعلومــات .فــي تحليــل لشــركة « »Mandiantالمتخصصــة
فــي مجــال اســتخبارات التهديــد واألمــن الســيبراني ،رصــدت الشــركة
عمليــات المعلومــات المتوافقــة مــع المصالــح السياســية الروســية،
والمدمر
التــي حدثــت بالتزامــن مــع نشــاط التهديد الســيبراني التخريبــي
ِّ
الــذي رعتــه روســيا فــي األســابيع التــي ســبقت الغــزو مباشــرة ،وبعــد
بــدء الغــزو ،فوجــدت عمليــات ســيبرانية تنطــوي علــى نشــر برمجيــات
ماســحة ( )malware wiperضــارة متخفيــة فــي شــكل برامــج فديــة
(.)ransomware

ثانيا :عمليات المعلومات األوكرانية
ً

1.حمالت التأثير األوكرانية:
منــذ انــدالع الحــرب فــي أوكرانيــا في  24فبراير رأينــا الجيش اإللكتروني
وينفذ
ِّ
حربــا معلوماتيــة ضد الرواية الروســية،
األوكرانــي كذلــك يخــوض ً
ملموســا فــي
نجاحــا
هجمــات إلكترونيــة علــى أهــداف روســية ،ويحــرز
ً
ً
حــرب الـــ«أون اليــن» .حققــت إســتراتيجية االتصــال والمعلومــات ،التــي
واســعا
نجاحــا
اتّ بعهــا األوكرانيــون ورئيســهم فوالدميــر زيلينســكي،
ً
ً
فــي جــذب ســيل مــن التعاطــف والدعــم الغربــي ،وهــي إســتراتيجية
عزَّ زتهــا واشــنطن والعواصــم األوروبيــة علــى مــدى الســنوات الثمانــي
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الماضيــة ،منــذ ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم فــي 2014م .تصـ َّـدرت
القصــص البطوليــة والمقاومــة العســكرية لجنــود الجيــش األوكرانــي
جنبا إلى جنب
فــي مواجهــة الهجــوم الروســي وســائل اإلعالم الغربيــةً ،
الفاريــن مــن منازلهــم ومدنهــم ،وهو
مــع القصــص اإلنســانية للمدنييــن
ّ
تعاطفــا مــع الشــعب األوكرانــي.
ً
مــا جعــل الــرأي العــام الغربــي ُيبــدي
ـإن أوكرانيــا نجحــت
ً
ووفقــا لصحيفــة «واشــنطن بوســت» األمريكيــة ،فـ ّ
فــي حــرب المعلومــات مــن خــال حملــة التواصــل القويــة ،التــي أدت
إلــى تبرعــات غربيــة كبيــرة باألســلحة ،ودعــم واســع النطــاق لعقوبــات
اقتصاديــة غيــر مســبوقة ضــد روســيا .جــاء خطــاب زيلينســكي أمــام
بليغــا ،إذ ركَّ ــز علــى توضيــح حقائــق ،وتأكيــد قيــم أوكرانيــة
الكونغــرس ً
مشــتركة مــع الغــرب ،بهــدف اســتمالتهم ،إلــى جانــب تحذيــرات مــن أن
تداعيــات الحــرب ســتطال الجميــع ،حــال عــدم االكتــراث للنتائــج .ركَّ ــز
زيلينســكي علــى بنــاء الشــعور بالهويــة بيــن األمريكييــن وأوكرانيــا ،ولــو
ردا علــى انتقــادات البعــض بــأن أوكرانيــا بلــد فاســد ال يشــترك
جزئيــاًّ ،
ًّ
فــي ِق َيمــه مــع الواليــات المتحــدة ،إذ كان أول مــا جــرى تناولــه هــو
تركيــزه علــى الديمقراطيــة واالســتقالل والحريــة ،وقارن الغزو الروســي
(((.
بمســتوى العــدوان النــازي الــذي شــهدته الحــرب العالميــة الثانيــة
وبالفعــل نجــح تأثيــره فــي انتــزاع موافقــة الواليــات المتحــدة بدعــم
أوكرانيــا بأســلحة متنوعــة بقيمــة  800مليــون دوالر ،حتــى شــهر مايــو،
بمــا فــي ذلــك صواريــخ أرض-جــو ،والطائــرات بــا طيــار ،التــي رفضــت
إدارة بايــدن تزويدهــا فــي الســابق .قــد تكــون تعليقــات زيلينســكي
أســهمت فــي اختــراق بعــض أولئــك الذيــن يميلــون إلــى الخــط الروســي
فــي واشــنطن ،وإقناعهــم بــأن الوضــع األوكرانــي ينطــوي فــي النهايــة
علــى خطــر أكبــر علــى الواليــات المتحــدة ،فــي حالــة عــدم االســتجابة(((.
لمــن الغلبــة؟19 ،
(((ســكاي نيــوز عربيــة ،حــرب المعلومــات واالتصــاالت بيــن روســيا وأوكرانيــاَ ..
مــارس 2022م ،تاريــخ االطــاع 01 :يونيــو 2022م3GBRHV3/ly.bit//:https ،
((( المرجع السابق.
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1.أدوات حرب المعلومات األوكرانية:
منصــة «تليغــرام» ســاحة
المشــفرة :أصبحــت
َّ
.أمنصــة «تليغــرام»
َّ
كل مــن
المعركــة الرقميــة الرئيســية فــي الحــرب المعلوماتيــة بيــن ِّ
األوكرانييــن والــروس .ويمتلــك زيلينســكي قنــاة علــى «تليغــرام»
يتحدث من خاللها مباشــرة إلى الشــعب الروســي باللغة الروســية .وما
المنصــات االجتماعيــة
ســاعد الحمــات اإلعالميــة األوكرانيــة هــو أن
ّ
«فيســبوك» و«تويتــر» و«يوتيــوب» تخلَّ ــت عــن الحيــاد وانحــازت إلــى
حظر الرســائل الروســية ووســائل اإلعالم
الجانــب األوكرانــي ،مــن خــال ْ
الروســية الرســمية ،كـ«روســيا اليــوم» و«ســبوتنيك»(((.
 .ب«ســايبر هنتــا :»Hunta  Cyber -مجموعــة قراصنــة مؤيــدة
ألوكرانيــا مؤلَّ فــة مــن عــدة متطوعيــن ،هدفهــم الكشــف عــن تــورط
موســكو فــي الصــراع فــي أوكرانيــا .يزعمــون أنهــم ليســوا علــى صلــة
بالحكومــة األوكرانيــة .تهــدف مجموعــة القرصنــة هــذه إلــى إزالــة
المؤيديــن لروســيا مــن المواقــع األوكرانيــة ،وحمايــة
المتصيديــن
ِّ
ِّ
المواقــع األوكرانيــة مــن المتســللين المواليــن لروســيا .ســبق أن
اخترقــت مجموعــة القراصنــة هــذه مواقــع إلكترونيــة حكوميــة روســية،
منهــا إدارة الرئاســة الروســية والبرلمــان ووزارة الخارجيــة ،وســبق أن
تسـ�للت إلـ�ى رسـ�ائل البريـ�د اإللكترونـ�ي المرتبطـ�ة بــ�Vladislav Yur
((( ،yevich Surkovأحــد مستشــاري الرئيــس بوتيــن.
ج« .ســايبر هنــدرد :»Hundred8Cyber -8تهــدف هــذه المجموعــة
المتصيدين
الناشــطة فــي مجــال القرصنــة اإللكترونيــة كذلــك إلى إزالــة
ِّ
المؤيديــن لروســيا مــن المواقــع اإللكترونيــة األوكرانيــة ،وحمايــة
ِّ
المواقــع اإللكترونيــة األوكرانيــة مــن المتســللين المواليــن لروســيا.
حقا في حرب المعلومات؟ مرجع سابق.
((( إندبندنت عربية ،هل انهزم بوتين ً
(2) Security Affairs, Pierluigi Paganini, Ukrainian hackers Cyber Hunta leaked
emails of Putin’s Advisor, 29 october 2016, Accessed: 7 June 2022, https://bit.
ly/3tfO8OH
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المتصيديــن ،ويســاعدون فــي
إنهــم يعلِّ مــون الســكان طــرق محاربــة
ِّ
عرف ســوى القليل
االنتقــام مــن الهجمــات اإللكترونيــة .ومــع ذلــك ال ُي َ
جـ ًّـدا عــن هيكلهــا أو أعضائهــا(((.
د« .نَ ـ ّـل ســيكتور :»Sector Null -جــرى إنشــاء مجموعــة المتســللين
هــذه بعــد ســقوط الرئيــس األوكرانــي الســابق يانوكوفيتش فــي فبراير
الموزَّ عــة للحرمــان
وهــم يســتخدمون فــي الغالــب الهجمــات ُ
2014مُ .
مــن الخدمــات ( )DDoSضــد مواقــع الويــب الروســية ،إذ أغرقــت
الخــوادم بطلبــات غيــر مشــروعة مــن خــال تحميــل البنيــة التحتيــة
توقفهــا عــن العمــل(((.
للخــوادم بشــكل مرتفــع ،مــا أدى إلــى ُّ
هـــ .الجيــش الســيبراني األوكراني/الجيــش (Cyber Ukrainian
أسســها
 :)Army/Troopsتســتهدف مجموعــة القراصنــة هــذه ،التــي ّ
مستشــار األمــن الســيبراني الســابق يوجيــن دوكوكيــن والمبرمــج
ماهيشــواري ،االنفصالييــن المواليــن لروســيا والقـ ّـوات الروســية فــي
أوكرانيــا ،باإلبــاغ عــن حســابات المســؤولين المواليــن لروســيا بمختلف
المواقــع المصرفيــة ،وعلــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،مــن أجــل
إغــاق الحســابات(((.

ً
ثالثا :حمالت الدعاية الغربية المعارضة لروسيا

1.سلطة اإلعالم الغربي:
مــن المعــروف أن الغــرب وأوروبــا يتحكمــون فــي آلــة إعالميــة لــم
يســبق لهــا مثيــل ،جــرى توظيفهــا فــي الحــرب المعلوماتيــة ضــد
روســيا .منــذ بــدء الهجــوم العســكري الروســي علــى أوكرانيــا ،انطلقــت
�(1) MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Op
erations Surrounding the Russian Invasion of Ukraine, libd.
((( المرجع السابق.
�(3) Research Gate, Cyber and Information warfare in the Ukrainian conflict, Jan
uary 2018. Accessed: 1 June 2022, https://bit.ly/3azQtOe
حرب المعلومات في األزمة األوكرانية

24

حملــة إعالميــة غربيــة معارضــة للهجــوم الروســي ،إذ َح َظــر كُ ٌّل مــن
«فيســبوك» و«يوتيــوب» و«تويتــر» و«غوغــل» الرســائل الروســية
وقيــدت هــذه المواقــع الوصــول إلــى قنــوات
بشــكل أساســي،
َّ
المعلومــات الروســية الرســمية .وبتحليــل الحملــة اإلعالميــة الغربيــة
ضــد روســيا ،تتّ ِضــح المبالغــة الكبيــرة فــي وصــف األحــداث ،واالنتقائيــة
فــي تســليط الضــوء علــى بعــض الحــوادث دون غيرهــا ،متجنِّ بــة الحيــاد
والموضوعيــة فــي التحليــل فــي كثيــر مــن األحيــان .ســعت الدعايــة
الغربيــة إلــى وصــف العمليــات الروســية بأنهــا «غــزو غيــر مبـ َّـرر» ،وألقــت
الضــوء علــى أي مظاهــر معارضــة لغــزو أوكرانيــا داخــل روســيا ،وبالغــت
«المدمــر» للعقوبــات االقتصاديــة الغربيــة علــى روســيا.
فــي األثــر
ِّ
ـتدمر
ويسـ ِّـوق الغــرب صــورة قاتمــة عــن «الكارثــة االقتصاديــة» التي سـ ِّ
ُ
اقتصــاد روســيا وتشــلّ ه ،لكنهــم تغافلــوا عــن أن روســيا تمتلــك تدابيــر
احتياطيــة ،حتــى فــي مجــال البنــوك ،فهــي والصيــن ســعتا إلــى إقامــة
شــبكتَ ي تحويــل بيــن البنــوك بعيـ ًـدا عــن الشــبكة الغربيــة ،فضـ ًـا عــن
اعتمــاد موســكو نظــام «الصفقــات المتكافئــة» ،وبيــع النفــط بالروبــل
الروســي ،وغيرهــا مــن اإلجــراءات الحمائيــة التــي يبــدو أن موســكو
أعـ َّـدت لهــا بشــكل مســبق.
ســارعت وســائل اإلعالم الغربية ورســمت التقارير الغربية صورة معينة
ـعبا
لجــذور الصــراع الحالــي ،تقــوم بمجملهــا علــى ســردية أن هنــاك شـ ً
حصــل علــى اســتقالله عــام 1991م ،بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي،
وأصبحــت غالبيتــه المتحدثــة بـ«األوكرانيــة» (فــي غــرب البــاد) تريــد
الفــكاك مــن َعالقتهــا التاريخية بالشــرق (روســيا) ،واالتجــاه نحو الغرب،
أوروبــا تحديـ ًـدا ،وحلــف شــمال األطلســي (الناتــو) .بالتالــي فــإن الصــراع
علــى األرض ،حســب الخطــاب الغربــي ،يــدور بيــن ُ
«أمــة» أوكرانيــة
تصــارع للحفــاظ علــى ثقافتهــا واســتقاللها ووحدتهــا ،ضــد رغبة روســية
بالهيمنــة علــى كييــف وإعــادة «أشــباح» ماضــي االتحــاد الســوفييتي.
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ـب المجهــود الدعائــي الغربــي علــى تفنيــد كل مــا يقولــه الرئيــس
وانصـ َّ
مبــررات للعمليــة العســكرية فــي
الروســي فالديميــر بوتيــن مــن
ِّ
أوكرانيــا ،للوصــول إلــى النتيجــة الوحيــدة الممكنــة ،وهــي أن العمليــة
إطالقــا ،بــل علــى
ً
العســكرية «غــزو غيــر مبـ َّـرر» لدولــة ال تهـ ِّـدد روســيا
العكــس روســيا هــي التــي تهـ ِّـدد هــذه الدولــة وغيرهــا مــن الــدول التــي
كانــت تابعــة فــي الســابق لالتحــاد الســوفييتي .أمــا «الناتــو» ،حســب
شــرقا إال ألن دول
ً
يتوســع
المقاربــات اإلعالميــة الغربيــة ،فإنــه لــم
َّ
االتحــاد الســوفييتي الســابقة هــي التــي طرقــت بابــه وطلبــت الحمايــة
مــن روســيا (الجــارة المخيفــة التــي تهـ ِّـدد أمنهــا)(((.
موحد ضد روسيا:
غربي
إعالمي
2.خطاب
َّ
ّ
ّ
الحــظ فيــه وحــدة
بتحليــل الخطــاب اإلعالمــي الدعائــي الغربــي ،تُ َ
الخطــاب ،وال نــكاد نســتطيع رؤيــة روايــة أخــرى تحلِّ ــق خــارج هــذا
الخطــاب .لــذا ،يقــول األكاديمــي اللبنانــي أســعد أبــو خليــل ،أســتاذ
العلــوم السياســية فــي جامعــة واليــة كاليفورنيــا ستانيســاوس ،فــي
مقالــة بصحيفــة «األخبــار» اللبنانيــة« :ليســت مقــاالت األمــن القومــي
والسياســة الخارجيــة فــي صحــف الغــرب إال منابــر لدوائــر االســتخبارات
خصوصــا
الغربيــة ،وهــي جــزء مــن اآللــة الحربيــة الغربيــة ضــد أعدائهــا،
ً
عندمــا تجــد اإلعــام الغربــي يتطابــق فــي نقــل روايــة واحــدة ال خــاف
تقريبــا» .ويعـ ِّـدد أبــو خليــل أمثلة كثيرة علــى طريقة عمل اإلعالم
فيهــا
ً
الغربــي ،مــن أزمــة القــرم إلــى حــروب الشــرق األوســط ،ومــن فلســطين
حضــر للحــرب الحاليــة ،وأن
إلــى العــراق وســوريا ،ويــرى أن هــذا اإلعــام َّ
مثــل هــذا التحضيــر ال يمكــن أن يكــون قــد حصــل دون تنســيق مــع
أجهــزة أمنيــة واســتخباراتية غربيــة(((.
(((  ،news Iconهنــا موســكو ..مــا ال يخبــرك بــه اإلعــام الغربــي عــن حــرب روســيا فــي أوكرانيــا24 ،
مــارس 2022م ،تاريــخ االطــاع 01 :يونيــو 2022م3x6tSl7/ly.bit//:https ،
((( جريــدة األخبــار اللبنانيــة ،أســعد أبــو خليــل ،حــرب البروباغانــدا العالميــة :غــرب الــرأي الواحــد05 ،
مــارس 2022م ،تاريــخ االطــاع  08يونيــو 2022م3amWaPh/ly.bit//:https ،
حرب المعلومات في األزمة األوكرانية

26

ـام علــى أن العمليــة
فــي الحقيقــة ،يوجــد فــي اإلعــام الغربــي اتفــاق عـ ّ
العســكرية الروســية فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا ،وال تــكاد تجــد
فــي الصحافــة الغربيــة تغطيــة مختلفــة عــن هــذا التحليــل االنحيــازي.
مــن أبــرز جوانــب التغطيــة الغربيــة اإلعالميــة ،التــي فقــدت كثيـ ًـرا مــن
تصــدت
الحياديــة ،تضخيــم المقاومــة األوكرانيــة التــي يزعمــون أنهــا
َّ
لـ«الغــزو الروســي» ،وأنهــا كانــت أكفــأ بكثيــر مــن التوقعــات ،وأن
فشــل المخططــات الروســية ،وأنهــا ســتنجح
هــذه المقاومــة هــي مــا ُي ِ
بالتأكيــد فــي النهايــة.
ـب التحليــات اإلعالميــة الغربيــة علــى أن الجيــش الروســي
كذلــك تنصـ ّ
وضخمــت مشــكالته اللوجســتية ،مــن
َّ
ال يتّ ِســم بالكفــاءة القتاليــة،
نقــص قطــع الغيــار وإمــدادات الطعــام والوقــود ،فــي إشــارة إلــى
المشــكالت التــي تعـ َّـرض لهــا الرتــل العســكري الكبيــر الــذي أراد دخــول
كييــف .وال نــكاد نــرى فــي اإلعــام الغربــي تغطيــة إعالميــة محايــدة
خصوصــا فــي
للنجاحــات المعتبــرة ،التــي يحققهــا الجيــش الروســي،
ً
الجنــوب األوكرانــي.
إن معنويات الجيش الروســي
إضافــة إلــى ذلــك ،تقــول المصادر الغربية ّ
منخفضــة جـ ًّـدا نتيجــة لعــدة أســباب ،أهمهــا أنــه مــن الممكــن أال يكــون
الجنــود الــروس يعرفــون مــا ينبغــي فعلــه فــي أوكرانيــا بالضبــط ،أو
خبــروا مــن
أنهــم لــم يتوقعــوا كل هــذه المقاومــة األوكرانيــة ،وربمــا ُأ ِ
قيادتهــم بــأن األوكرانييــن سيستســلمون بشــكل ســريع ،وستســقط
طبعــا ال يغفــل
كييــف فــي غضــون أيــام ،وهــو مــا لــم يحصــل حتــى اآلنً .
اإلعــام الغربــي عــن تغطيــة الدعــم العســكري ألوكرانيــا ،الذي أســهم،
حســب الدعايــة الغربيــة ،فــي صـ ّـد الهجــوم الروســي بكفــاءة(((.
مــع ذلــك ،تظهــر أحيانً ــا وجهــات نظــر مســتقلة فــي بعــض المنافــذ
(((  ،news Icon news Iconهنــا موســكو ..مــا ال يخبــرك بــه اإلعــام الغربــي عــن حــرب روســيا فــي
أوكرانيــا ،مرجع ســابق.
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قــدم
ً
اإلعالميــة الغربيــة ،تفنِّ ــد الســردية الغربيــة لألحــداث.
فمثــاَّ ،
ضابــط متقاعــد مــن الجيــش األمريكــي ومحاضــر فــي التاريــخ فــي
«إن
ً
جامعــة المارينــز ،هــو د .إدوارد إريكســون ،وجهــة نظــره
قائــاّ :
حصــرا علــى المســتوى التكتيكــي
التغطيــة اإلعالميــة الغربيــة تركِّ ــز
ً
تعاطــف
ُ
مــن الحــرب ،وال تــرى إال الجانــب األوكرانــي مــن القتــال ،مــع
مــن ِق َبــل المراســلين مــع الجانــب األوكرانــي» ،وهــو ال يصـ ِّـدق أن أداء
الجيــش الروســي بالســوء الموصــوف مــن طــرف اإلعــام الغربــي.
فعلــى مســتوى عملياتـ ّـي ،يــرى إريكســون أن الــروس يقومــون بحملــة
جي ًدا ،وعلى الرغم من
متكاملة ،وحتى اآلن يبدو األداء الروسي فيها ِّ
يتقدمــون علــى أكثــر مــن محــور ،ويحــرزون
االنســحابات األخيــرة فإنهــم
َّ
نتائــج مهمــة ،وينجحــون فــي حصــار المــدن فــي إقليــم الدونمبــاس.
أيضــا أن الجيــش الروســي لــم يســتخدم حتــى
ويؤكــد الخبيــر األمريكــي ً
خصوصــا مدفعيتــه القويــة ،وأننا
اآلن قدراتــه الناريــة الكاملــة وبكثافــة،
ً
القــوات الجويــة الروســية بعمليــات
لــم نشــهد ،حتــى اللحظــة ،قيــام
ّ
ضخمــة(((.

الخالصة

الحكمة العسكرية التي تقول« :أول ضحية في الحرب هي الحقيقة»،
ســتبقى قائمــة .حــرب المعلومــات ســتظل واحــدة مــن األدوات
الرئيســية المســتخدمة فــي الحــروب القادمــة .عمليــات المعلومــات
محوريــا مــن مشــهد األزمــة
ـزءا
ًّ
والدعايــة والدعايــة المضــادة شــكَّ لت جـ ً
األوكرانيــة الجاريــة ،وكشــفت عــن صــراع محتــدم حــول ســردية األزمــة
بيــن روســيا مــن جانــب ،وأوكرانيــا ومعهــا القــوى الغربيــة األخــرى مــن
جانــب آخــر ،فــي محاولــة مــن هــذه األطــراف إلعــادة صياغــة مشــهد
األزمــة األوكرانيــة ،علــى النحــو الــذي يتســق مــع مصالــح ورؤيــة كل
((( المرجع السابق.
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طــرف .نتوقــع أن مثــل هــذه العمليــات ،بمــا فيهــا تلــك التــي تنطــوي
والمدمــرة
علــى نشــاط التهديــد الســيبراني والهجمــات التخريبيــة
ِّ
األخــرى المحتملــة ،ستســتمر مــع تقـ ُّـدم النــزاع في أوكرانيــا ،وأن حروب
«حروبــا هجينــة»،
المســتقبل ستســتمر وبشــكل أكبــر فــي أن تكــون
ً
وهــي مزيــج مــن حــروب النيــران وحــروب المعلومــات .فلــم تقتصــر حــرب
المعلومــات فــي األزمــة األوكرانيــة علــى منافــذ اإلعــام التقليــدي،
بــل ذهبــت إلــى اإلعــام الرقمــي ،وإلــى الحــرب الســيبرانية.
منصــات وســائل التواصــل االجتماعي ســتقوم
أظهــرت هــذه الحــرب أن ّ
خصوصــا أنهــا تُ عتبــر
بــدور رئيســي فــي حــروب المعلومــات القادمــة،
ً
هامــا لتدويــر المعلومــات دون التحقــق منهــا ،وبتكلفــة قليلــة.
مجـ ًـااًل ًّ
ـتعارا،
يمكن ألي شــخص أن ينتحل شــخصية وهمية أخرى أو اسـ ًـما مسـ ً
ويقــول وينشــر أي شــيء ،والنتائــج هــي مزيــج مــن الحقيقــة والخيــال،
اللذيــن يتطـ ّـوران بســرعة كبيــرة للغايــة ،إذ يصبــح مــن شــبه المســتحيل
حتــى علــى المحترفيــن التحقــق مــن هــذه النتائــج ،ومعرفــة الصحيــح
مــن الخطــأ ،فــي كل هــذه المعمعــة .تأتــي بعــد ذلــك الفوضى والشــك
وعــدم اليقيــن ،واختــاط الحقيقــة بالخيــال.
كذلــك فالحــرب الســيبرانية ،كأحــد أنــواع حــرب المعلومــات ،شــكَّ لت
هامــا مــن عمليــات المعلومــات فــي هــذه األزمــة ،ومــن شــبه
جــزءا ًّ
ً
ـتتضمن
ـاويا مــن حــروب المســتقبل .سـ
َّ
ـزءا مأسـ ًّ
المؤكــد أنهــا ســتكون جـ ً
محاربــة األعــداء عــن ُبعــد ،باســتخدام فئــات جديــدة مــن األســلحة ،مثــل
تغيــر هــدف تشــغيل
الفيروســات ،والبرامــج الضــارة ،والبرامــج التــي ِّ
النظــام ،أو حتــى توقــف تشــغيل النظــام بالكامــل ،وســتكون الهجمــات
اإللكترونيــة ســاحة المعركــة الجديــدة غيــر المرئيــة ،التــي ال يمكن التنبؤ
بهــا ،إذ ســيتنافس المتســللون والقراصنــة مــن مختلــف الــدول لتعطيل
عجلــة االقتصــاد ومختلــف مجــاالت الحيــاة فــي الدولــة المســتهدفة.
ال شــيء يمنــع ذلــك ،إذ يمكــن ألي شــخص يملــك جهــاز حاســوب
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فــي منزلــه والخبــرات التقنيــة الكافيــة أن يشـ ّـن مثــل هــذه الهجمــات،
مدمـ ًـرا فــي بعــض األحيــان ،إذ بإمــكان هــذا
ـررا قــد يكــون
ِّ
ويشــكِّ ل ضـ ً
يعطــل شــبكات بأكملهــا ،بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تدعــم
الفــرد أن ِّ
البنيــة التحتيــة الحيويــة.
مــن أهــم مالمــح الحــرب الســيبرانية أنــه ال يمكــن ألحــد أن يتوقعهــا،
متجــددة ومفتوحــة لإلبــداع واالبتــكار وإنتــاج األفــكار
فاألســاليب
ِّ
وصــراع العقــول .مــن المؤكــد أننــا أمــام حــروب جديــدة ليــس لهــا
ســوابق فــي التاريــخ ،وفــي بدايــة عصــر جديــد لــن يكــون فيــه مــكان
إال لمــن يبحــث ويبتكــر فــي مجــال الفضــاء الســيبراني ،إمــا للدفــاع عــن
بنيتــه المعلوماتيــة وفضائــه اإللكترونــي ،وإمــا للهجــوم علــى األعــداء
المحتمليــن حــال اقتضــت الضــرورة.
كثيــر مــن الــدول بــدأ يفكــر فــي إنشــاء جيــش تكنولوجيــا المعلومــات
«جيــوش رقميــة» ،مــن خــال تأهيــل أكبــر عــدد مــن الكــوادر القــادرة
علــى اإلبــداع فــي هــذا الفضــاء الواســع .العقــول المبدعــة هــي التــي
انتصــارا بتكاليــف
تغيــر قواعــد حــروب المســتقبل ،وتنتــزع
ً
يمكــن أن ِّ
لحــق
أقــل مــن تكلفــة األســلحة التقليديــة ،وأســلحة الدمــار الشــامل ،وتُ ِ
تتغيــر موازيــن القــوى
ـدو المحتمــل .قــد
َّ
أكبــر األضــرار غيــر المرئيــة بالعـ ّ
العســكرية فــي المســتقبل ،إذ يمكــن لدولــة ال تمتلــك الكفايــة مــن
القــوة الصلبــة (العســكرية) أن تســتخدم قوتهــا العقليــة واإلبداعيــة
فــي الفضــاء المعلوماتــي والســيبراني ،لتتفـ َّـوق علــى أعدائهــا.
لكــن مــع ذلــك ،فمن الضروري توليد تشــريعات دولية لضبط العمليات
الســيبرانية ،ألن الحــرب الســيبرانية يمكــن أن تــؤدي إلــى انهيــار العالــم
وتفجــر صراعــات جديــدة أكثــر
كلــه ،وتعيــده مئــات الســنين إلــى الــوراء،
ِّ
خطــورة مــن كل الصراعــات ،التــي شــهدتها البشــرية حتــى اآلن.

حرب المعلومات في األزمة األوكرانية

30

