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تمهيد

تؤمّن هذه الدراسة سلسلة من التوصيات إلصالح مؤسسات األمن والدفاع
األوكرانية .وأُطلق هذا البحث ر ّدًا على طلب من اإلدارة الرئاسية في أوكرانيا
وبمشاركة مجلس األمن والدفاع القومي ( )NSDCوبرعاية تحالف االستثمار
األوكراني ( )Ukraine Investment Allianceالذي هو مؤسسة من فئة .)c) (4(501
وقد اس ُتكمل البحث لهذه الدراسة في خريف العام  .2015وبالرغم من إجراء
بعض التحديثات الطفيفة ،يعكس التحليل بشكل أساسي الوضع كما كان ح ّتى هذا
التاريخ.
تهمّ هذه الدراسة المعنيّين في شأن إصالح قطاع األمن في أوكرانيا وكل
من يدعم هكذا نوع من اإلصالح في أوكرانيا من ضمن المجتمع الدولي .وقد
تكون هذه الدراسة مفيدة ً
أيضا للمهتمّ ين بالمساعدة في إصالح قطاع األمن في
بلدان أخرى.
الدولي التابع لمعهد أبحاث
أجري البحث في مركز سياسات الدفاع واألمن
ّ
 RANDلألمن القومي ( .)NSRDيجري معهد أبحاث  RANDلألمن القومي
البحث والتحليل حول مواضيع الدفاع واألمن القومي للدفاع األمريكي والحليف
والسياسة الخارجية واألمن القومي ومجتمعات ومؤسسات االستخبارات
ومنظمات أخرى غير حكومية تدعم التحليل بشأن الدفاع واألمن القومي.
للحصول على المزيد من المعلومات حول معهد أبحاث  RANDلألمن
القومي ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني  www.rand.org/nsrd/أو االتصال
بالمدير (المعلومات متوفرة على الصفحة اإللكترونية).
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الملخص

خلقت ثورة الميدان األوروبي في أوكرانيا فرصة للتغييرات واإلصالحات في
نظام قاومها لربع قرن من الزمن .وقد ألقت الحرب في المنطقة الشرقية من
وتستمر ح ّتى يومنا هذا ،الضوء على الحاجة
دونباس ،والتي اندلعت عام 2014
ّ
ّ
الماسّ ة إلى اإلصالحات في داخل القوّ ات المسلحة األوكرانية وفي قطاع األمن
بشكل عام أكثر.
ّ
نواح عدة من قطاع األمن األوكراني .ونقيّم ما
في هذه الدراسة ،ننظر إلى
ٍ
تحتاج إليه مختلف المؤسسات وأماكن وجود الفجوات التي تحول دون تحقيق
هذه المؤسسات للفعالية والكفاءة والشفافية والمحاسبة .ونؤمّن في وقت
تحسن الممارسات
الحق توصيات للتغيير قد تستطيع أوكرانيا تحقيقها وقد
ّ
القائمة بالتوافق مع المعايير والمقاربات األوروبية األطلسية .ونؤمّن توصيات
ّ
للتحديات السياسية الكامنة في هكذا
نظرا
ال تستلزم تغييرات دستورية
ً
ّ
إصالحات .غير أنّنا نشير إلى أن التغييرات الدستورية قد تكون مستحسنة
لتضمن قدرة أوكرانيا على بناء الهيكل األمني األفضل لها.

توضيح األدوار والمسؤوليات
ّ
إن أدوار الرئيس ومجلس الوزراء ومسؤولياتهما هي
الوزراء هو صعب المراس .فثمة فجوات وتداخالت
وزير الدفاع ورئيس األركان .وتبقى الرقابة المدنية
دون الرئيس ومجلس الوزراء .أمّا قائد قوّ ات الدفاع

xi

مبهمة ،كما ّ
أن مجلس
في المهام التي يؤ ّديها
ضعيفة في المستويات
ً
مباشرة
فيرفع تقاريره
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ً
مضعفا بالتالي وزير الدفاع 1 .وتميل اللوائح والثقافة التنظيمية
إلى الرئيس،
ً
إلى الدفع بالقرارات الروتينية إلى األعلى وصول إلى مستوى نائب الوزير ،ما
يساعد على تعزيز ثقافة تفادي المسؤوليات.
ّ
بغياب إصالح دستوري مهمّ قد يتبيّن أنه غير قابل للتطبيق سياس ًيا،
نوصي بتوضيح األدوار والمسؤوليات لقيادة أوكرانيا من خالل وثائق التشريع
والسياسات .وعلى وجه الخصوص ،نوصي باألدوار والمسؤوليات التالية
المعلنة:
الرئيسّ :
إن الرئيس بصفته القائد األعلى يتحمّ ل مسؤولية األمن والدفاع
في أوكرانيا ّ
ضد التهديدات على سيادتها واستقاللها .يعكس هذا الوصف لدور
بأن الرئيس “يدير أمن الدولة ودفاعها القوميين”2 .
الرئيس مطلب الدستور ّ
ً
ومسؤولية على
ويكون للرئيس مسؤولية قيادة العمليات العسكرية وإدارتها
ّ
المسلحة في أوكرانيا عبر
وزارة الدفاع في إدارة السياسات ،وعلى القوّ ات
وزير الدفاع.
رئيس الوزراء /مجلس الوزراء :يوجّ ه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء
وينسقان كل الوزارات ويبدآن عملية وضع الميزانية ويضمنان تنفيذ القوانين
ّ
األوكرانية .ومن خالل وظائف مجلس الوزراء كحكومة أوكرانيا ،يتم ّتع
بالسلطة التشغيلية والسياسية على كل الوزارات باستثناء وزارة الدفاع ،إلى
جانب إدارة األنشطة المالية وتلك المرتبطة بالموظفين واألنشطة ذات الصلة
في كل الوزارات بما فيها وزارة الدفاع.
ّ
وزارة الدفاع :تكون وزارة الدفاع مسؤولة عن إدارة القوّ ات المسلحة
األوكرانية ،إلى جانب قيادة وإدارة الجيش ،بما في ذلك قيادة كافة القوّ ات
المنتشرة لحاالت الطوارئ العسكرية على أراضي أوكرانيا .ويكون رئيس
ّ
المسلحة األوكرانية
هيئة الدفاع ( )CHoDورئاسة األركان ( )GSوالقوّ ات
تابعة لقيادة العمليات المشتركة ( .)JOCوتكون الق ّوات التابعة لوكاالت أخرى
ّ
المسلحة األوكرانية تحت
منتشرة ألي عملية عسكرية حالية تقودها القوّ ات
القيادة واإلدارة الحصري َتين لقائد العملية ذات الصلة في ظل قيادة العمليات
المشتركة ( ،)JOCبالرغم من أنّه تبقى القوّ ات من وكاالت أخرى جز ًءا من
وكاالتها من الناحية اإلدارية.

 1نستخدم قائد قوّات الدفاع كلقب لرئيس األركان .يُطلق على هذا المنصب اليوم في أوكرانيا اسم رئيس األركان
العامة.
Constitution of Ukraine, Article 106, Kyiv: Supreme Council of Ukraine, 1996. 2
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تحسين التنسيق عبر قطاع األمن
ّ
مستقل بوجود القليل من
في أوكرانيا ،تعمل الوزارات والوكاالت بشكل
المحاسبة والتنسيق .وتتم ّتع بمواردها الخاصة وتقوم باتخاذ قراراتها الخاصة
وتحدد مهامها الخاصةُ .
وت ّ
عد مشاطرة المعلومات عملية غير متناسقة .إذ تفشل
الوزارات الفردية أو الوكاالت في التخصص وتستثمر بدل ذلك في مجموعات
واسعة من القدرات .وغال ًبا ما يُحال صنع القرار إلى أعلى المستويات ،ما يفوق
قدرة المسؤولين الكبار .أمّا التنظيمات المصممة لتنسيق الوزارات والوكاالت
فهي ضعيفة أو غير فعّالة .ويفتقر مجلس األمن والدفاع القومي إلى سلطة
الموازنة وسلطة ضمان تنفيذ قراراته المرتبطة بالسياسات.
لتنسيق أنشطة الوزارات والوكاالت الرئيسية بشكل أفضل ،نوصي بتوسيع
سلطات مجلس األمن والدفاع القومي وقدراته للحرص على ّ
تمكنه من تأمين
ليس منتدى للتنسيق فحسب بل القدرة ً
أيضا على الحرص على تنفيذ قرارات
الرئيس بشكل يومي .على أوكرانيا تغيير الممارسات غير الرسمية وخلق
ثقافة تعاون أكبر بين اإلدارات والوكاالت .وعلى كبار القادة إيضاح رغباتهم
بضرورة تبادل المعلومات وبأنه يتوجب على اإلدارات والوكاالت التعاون
وبوجوب إيكال صنع القرار إلى أدنى مستوى ممكن.
على اإلدارة الرئاسية رفع مرتبة اللجنة المشتركة لالستخبارات
( )JCOIفي ظل مجلس األمن والدفاع القومي وإنشاء منصب رئيس اللجنة
المشتركة لالستخبارات كمستشار االستخبارات الرئيسي للرئيس ومجلس
الوزراء ومجلس األمن والدفاع القومي .وتخدم اللجنة المشتركة لالستخبارات
كرئيس عام لمجتمع االستخبارات األوكراني المسؤول عن تنسيق أدواره
ومهامه وميزانياته وأنشطته.
نوصي بإنشاء لجنة تنسيق إلكتروني جديدة بين الوكاالت ،وهي اللجنة
المشتركة لألمن اإللكتروني تحت إشراف مجلس األمن والدفاع القومي،
ّ
ومشكلة وف ًقا لتوصيتنا للجنة المشتركة لالستخبارات .وتكون اللجنة
المشتركة لألمن اإللكتروني مسؤولة عن تنسيق أنشطة أوكرانيا المرتبطة
باألمن اإللكتروني ،بما في ذلك تطوير إستراتيجية ومفهوم لألمن اإللكتروني
القومي ومراجعتهما بانتظام.
وتبرز مشكلة أساسية في نظر مزوّ دي المساعدة ألوكرانيا وهي النقص
في التنسيق .نوصي على المدى القصير بإنشاء “مجلس لتنسيق مساعدة الدفاع
الخارجية” مؤقت كجزء من مجلس األمن والدفاع القومي.
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إجراء تغييرات في الهيكليات والمنظمات
نوصي بعدد من اإلصالحات الهيكلية للمهام والوظائف داخل الوزارات والوكاالت
القائمة ،تهدف إلى إيضاح األدوار والمسؤوليات والتخفيف من االزدواجية
والتكرار وتحسين المحاسبة وزيادة التنسيق داخل المنظمات وفي ما بينها
(الجدول .)S.1

الجدول S.1

اإلصالحات الهيكلية الموصى بها
التغيير الموصى به

قطاع األمن

•

إعادة تحديد مهام جهاز األمن في أوكرانيا كمنظمة استخبارات محلية بسلطات محددة
بشكل أوضح وأدق لزيادة المحاسبة والتنسيق مع وكاالت االستخبارات األخرى.

•

استكمال خطة إصالح وزارة الشؤون الداخلية ( )MIAلجعلها منظمة صغيرة مشرفة
مسؤولة عن إدارة وتنسيق مجموعة من وكاالت الدولة المنفصلة.

•

تنظيم الحرس الوطني على طراز الدرك األوروبي في ظل وزارة الشؤون الداخلية
لتحسين مرونته وفعاليته.

•

الحفاظ على خدمة حرس حدود الدولة كهيئة إلنفاذ القانون غير معسكرة في ظل
وزارة الشؤون الداخلية ،تدعمها منظمات أخرى كما يلزم.

وزارة الدفاع •

تمكين وزير الدفاع كمستشار مدني كبير للرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان األوكراني
(المجلس األعلى األوكراني) حول سياسات الدفاع ،وذلك بسلسلة واحدة من القيادة
بحيث يرفع قائد قوّات الدفاع تقاريره للرئيس عبر الوزير.

•

إنشاء منص َب ي نائب وزير الدفاع واألمين العام باإلضافة إلى ست إدارت وظيفية هي:
الطاقم وسياسة االستخبارات الدفاعية وتطوير القدرات واإلستراتيجية والسياسات
والشراء والمالية /مراقب مالي.

•

تعيين قائد قوّات الدفاع كالمستشار العسكري األول للوزير والرئيس ،متم ّتعًا بمسؤولية
ّ
المسلحة
إجراء العمليات العسكرية والتزويد بالموظفين والتدريب وتجهيز القوّات
األوكرانية.

•

إعادة تنظيم رئيس األركان والوحدات التابعة في وظائف تقليدية برمز جاي ()J-1-8
لموافقة أوكرانيا مع معايير حلف شمال األطلسي (.)NATO

األمن
الداخلي

الملخص xv

الجدول  - S.1يتبع
قطاع األمن
األمن اإللكتروني

التعاون التقني
الدفاعي

التغيير الموصى به

•

نقل الفريق الوطني للرد الحاسوبي الطارئ من تحت خدمات الدولة لالتصاالت
ّ
مستقلة بالكامل مسؤولة عن كل
الخاصة وحماية المعلومات ليكون منظمة
النواحي المدنية من إدارة األحداث اإللكترونية واالستجابة لها.

•

إنشاء قيادة إلكترونية تتم ّتع بالقدرة على إجراء عمليات كاملة النطاق في
الفضاء اإللكتروني وتتحمّ ل مسؤولية إنجاز التنسيق الكامل للدفاع اإللكتروني
ّ
المسلحة األوكرانية.
داخل وزارة الدفاع والقوّات

•

تسهيل واردات الدفاع خارج مجموعة أوكروبورونبروم ()UkrOboronProm

من خالل منح سلطة صريحة للشراء األجنبي لوزارة الدفاع.

•

تحسين شفافية مؤسسة أوكروبورونبروم وفعاليتها ومنافستها من خالل جعل
حيازات المؤسسة في فروعها والشركات التابعة لها مسألة سجل عام ودمج
الفروع غير الموحدة وكافة الشركات الفرعية كشركات عامة واتخاذ قرار ،بعد
مراجعة دقيقة ،بالخصخصة أو التصفية أو االحتفاظ بمؤسسات تسيطر عليها
الدولة في قطاع الدفاع.

•

تحسين مراقبات التجارة اإلستراتيجية من خالل زيادة سلطة الحكومة القانونية
على التجارة في التكنولوجيات ذات االستخدام الثنائي والخاصة بالدفاع.

إصالحات الدفاع لتحسين المحاربة واالستخدام الفعّال للموارد
ّ
حساسة تتم ّتع بأهميّة خاصة لخوض أوكرانيا
نقدم توصيات في أربعة مجاالت ّ
ً
الحروب واستخدامها الفعّال للموارد (الجدول  )S.2وهي :أول القيادة واإلدارة
واالتصاالت واالستخبارات ،حيث تغيب وحدة القيادة وأمن االتصاالت في
العمليات العسكرية الحالية في عملية مكافحة اإلرها ب (�Anti-Terror Opera
)tion؛ وثان ًيا التوظيف والتدريب ،حيث ال تجذب هيكلية األجور والفوائد
ً
وثالثا الشراء ،حيث التعاقد
الحالية الموظفين بشكل فعّال وال تحافظ عليهم؛
المورد الوحيد ويتأثّر بتضارب المصالح وغياب الرقابة على الجودة؛
يتم بنظام
ِّ
ورابعًا اللوجستيات حيث تبرز قيود كثيرة على تزويد الوحدات القتالية
وسالسل إمداد موازية تعمل وسط المنظمات التي تحارب في عملية مكافحة
اإلرهاب.
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الجدول S.2

توصيات لتحسين القتال
الحس اس
المجال
ّ
القيادة واإلدارة
واالتصاالت
واالستخبارات

التوصيات

•

إصدار تشريع إليضاح تسلسل عمليات القيادة وإنشاء مركز عمليات مشتركة
( )JOCلمركزة المسؤوليات للعمليات العسكرية القائمة.
تحديد األدوار والمسؤوليات لنقل السلطة والحرص على عدم تخطي األوامر
للمستويات.
إعطاء سلطة القيادة الكاملة لمنظمات الدولة األخرى المشاركة في العمليات
ّ
المسلحة األوكرانية.
العسكرية للقوّات
اقتناء شبكات اتصاالت آمنة أكثر من خالل شراء تجهيزات جديدة.

•

تقليل عدد الموظفين الحكوميين الرئيسيين من خالل إنشاء هيكلية رتب
شبيهة بالجيوش الغربية.
اإلنهاء التدريجي للتعبئة والتجنيد اإللزامي.
تسهيل العالوات والتعويض للجنود المتعاقدين.

•
•
•

التخفيف من العقود بنظام المورّد الوحيد من خالل مراجعة تصنيف طلبيات
الدفاع.
إبرام العقود بموجب عطاءات تنافسية.
اعتماد معايير حلف شمال األطلسي للتجهيزات واإلمدادات.

•
•

اعتماد نظام إدارة محوسب للجردة.
وضع متطلبات (قواعد) إمدادات وتجهيزات أشمل وأكثر مرونة.

•
•
•

التوظيف والتدريب

•
•
الش راء

اللوجستيات

ا لملخص
ّ
تتمكن منظمات األمن األوكرانية التي كانت موجودة في آذار (مارس) 2014
لم

من االستجابة بشكل فعّال للصراع المستجد في شرق أوكرانيا .ومنذ آذار
(مارس)  ،2014أحرزت مؤسسة األمن األوكرانية ّ
كبيرا ،بما في ذلك
تقدمًا
ً
تحسين اللوجستيات ومتابعة إصالح وزارة الشؤون الداخلية .وبالرغم من
للتطرق للتهديدات الحالية والمستقبلية التي
ذلك ،لم تكن هذه الجهود كافية
ّ
تواجه أوكرانيا .يحتاج قطاع األمن األوكراني إلى إصالحات إضافية جوهرية
كي يصبح فع ً
ّ
وشفافًا وعرضة للمحاسبة.
ّال وكفو ًءا
تعرف هذه الدراسة بخريطة طريق إلصالح قطاع األمن عبر توفير
ّ
مجموعة من التوصيات للتغيير التنظيمي المتوافقة مع المعايير والمقاربات
أن هذه التوصيات ّ
األوروبية األطلسية .ونرى ّ
كبيرا بالمقارنة
توفر تحسي ًنا
ً
بما هو موجود حال ًيا وستصمد في مجموعة من حاالت الطوارئ.

الملخص xvii

أمرا غاية في الصعوبة .ويستطيع المجتمع
سيكون تنفيذ هذه اإلصالحات ً
الدولي تأمين مساعدة مستمرة ،لكن يبقى التنفيذ بين َ
يدي الحكومة
األوكرانية .في النهاية ،ال تعتمد فعالية اإلصالحات على إنشاء مؤسسات مالئمة
فحسب ،بل على إثارة تغييرات ثقافية مستدامة ً
أيضا ،ما قد يتبيّن أنّه أكثر
صعوبة ويستلزم قيادة قوية عبر مؤسسة األمن القومي في أوكرانيا وحكومتها
ككل.

الفصل األول

ا لمقد مة

خلقت ثورة الميدان األوروبي عام  2014في أوكرانيا فرصة للتغييرات
واإلصالحات في نظام قاومها لربع قرن من الزمن .وقد ّ
سلطت الحرب التي
وتستمر ح ّتى يومنا هذا
اندلعت في منطقة دونباس الشرقية عام 2014
ّ
ّ
الضوء على الحاجة الماسّ ة إلى إصالحات سواء داخل الق ّو ات المسلحة
األوكرانية كما في قطاع األمن بشكل عام أكثر.
وبهدف نجاح أوكرانيا ليس في هذا الصراع فحسب بل كدولة
ديمقراطية فعّالة ً
أيضا ،تحتاج إلى قطاع أمن يضمن األمن للشعب األوكراني،
وليس قطاعً ا يهدر دوالرات ضرائبه ،وقطاع يمكن الوثوق به ويكون فعّال ً.
وينطبق ذلك على رجل الشرطة في الشارع والجندي على الجبهات وطاقم
المخابرات وكافة الذين يعملون في الوزارات والوكاالت ذات الصلة والتي
وتقر ر وجهاتهم ومواعيدها .يُعتبر
تشرف على أعمالهم وتشتري تجهيزاتهم
ّ
هذا أمر لم تحظ به أوكرانيا تاريخ ًيا ،وهو أمر يتوجّ ب على أوكرانيا بناؤه
حت ًما .
ّ
ال يتوفر نموذج واحد حول كيفية بناء قطاع أمن كفوء وفعّال وشفاف
ً
دول تطبّقه،
وقابل للمحاسبة .ال بل نجد نماذج لهذا المفهوم بقدر ما نجد
ويتغيّر ّ
كل نموذج ويتأقلم مع ّ
ونظر ا لهدف أوكرانيا
تبد ل المتطلبات .غير أنّه
ً
المعلن للتقيّد بالمعايير األوروبية األطلسية ،من المنطقي النظر إلى دول
حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي ( )EUلدراسة مقاربات إصالح قطاع
األمن .وح ّتى في هذه الحال ،تبرز مجموعة من الخيارات ويغيب أي ّ
حل
واحد ينطبق على الجميع.
ّ
نواح عد ة من قطاع األمن في أوكرانيا .ونقيّم
في هذه الدراسة ،ننظر في
ٍ
ما تحتاج إليه مختلف المؤسسات وأماكن وجود الفجوات التي تحول دون
تحقيق هذه المؤسسات للفعالية والكفاءة والشفافية والمحاسبة .ونؤ مّن
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تحسن
في وقت الحق توصيات للتغيير قد تستطيع أوكرانيا تحقيقها وقد
ّ
الممارسات القائمة بالتوافق مع المعايير والمقاربات األوروبية األطلسية.
ً
تتطر ق
شامل  .فلم نبحث في كافة نواحي قطاع األمن وال
هذا التحليل ليس
ّ
ّ
توصياتنا لكل مكوّ ن من الوزارات والوكاالت التي درسناها حتى .بل تهدف
الدراسة إلى تحديد بعض أهمّ المشاكل التي تستدعي االهتمام على المدى
القصير ُ
ّ
والتقد م المتواصل.
وتهيّئ الطريق لإلصالح
ستكون توصياتنا ذات صلة أكثر بالنسبة إلى األوكرانيين الذين
حساسة
تستمر بالقيام بخيارات
يكافحون لرسم طريق بالدهم فيما
ّ
ّ
لمستقبلها .غير أنّه قد يستفيد من مقاربتنا وبعض التوصيات الرئيسية
ً
أيضا آخرون يسعون إلى تعزيز اإلصالح ،بمن فيهم الذين هم في بلدان أخرى
تسعى إلى تحسين قطاعاتها األمنية ومستشاريهم من الخارج الذين يبحثون
عن طرق ألقلمة النماذج الغربية (أو نماذج أخرى) مع حاجات البالد التي
هي في طور التغيير.

المقاربة
طلب رئيس أوكرانيا ومجلس األمن والدفاع القومي من مؤسسة RAND

تطوير وتوفير توصيات إلصالح قطاع األمن في أوكرانيا 1 .تضمّ المنظمات
المشمولة في قطاع األمن في أوكرانيا بالتوافق مع هذا االختصاص الشرطة
ّ
المسلحة األوكرانية ،والمنظمات
وقوّ ات األمن الداخلي األخرى ،والقوّات
االستخباراتية ،وأجهزة األمن ،ومراقبة الحدود ،ومنظمات مسؤولة عن
األمن اإللكتروني2 .
ّ
تشكل هذه الدراسة ر ّد نا .بدأنا المشروع من خالل تحديد ثالثة
أهداف إستراتيجية لقطاع األمن في أوكرانيا والمنظمات الذي يتألف منها.
ّ
ضد التهديدات التي
أوّ ًل  ،تحتاج المنظمات األمنية إلى تأمين حماية فعّالة
تواجهها أوكرانيا حال ًيا ومستقبل ًيا ،الداخلية كما الخارجية .وثان ًيا ،على
ّ
ركزت دراسة مؤسسة  R ANDعلى خمس مهام هي :هندسة قطاع األمن القومي ككل ووزارة الدفاع والتنسيق
االستخباراتي واألمن اإللكتروني والتعاون الدفاعي التقني مع الشركاء العالميين.
2
ّ
ّ
وتستحق
تشكل منظمات أخرى مرتبطة باألمن (مثل مكتب المدعي العام والسجون) جزءًا من قطاع األمن
ّ
الدراسة ،لك ّنها كانت تتخطى امتداد هذا المشروع .لالطالع على امتداد قطاع األمن األوكراني ،أنظر O.
1

Reznikova and V. Tsiukalo, Development of Ukrainian National Security Strategic Planning and Forecasting
.System, Kyiv, Ukraine: National Institute for Strategic Studies, June 2015
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هذه المنظمات استخدام الموارد بشكل كفوء ،بما في ذلك عبر الحد من
ً
وثالثا ،يجب أن تكون منظمات األمن متوافقة مع المعايير األوروبية
الفساد.
األطلسية األساسية ،بما في ذلك الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان
وحكم القانون والمراقبة المدنية للجيش والمحاسبة .ثمّ قمنا بتحديد
ّ
مركزين على مكان وجود المشاكل التي تحول
مجاالت أساسية لإلصالح،
دون تحقيق هذه األهداف الثالثة الشاملة .عنى المجال األوّ ل هندسة قطاع
األمن ككل وقد شمل أدوار الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولياتهما وسبل
ّ
فركز
تحسين التنسيق وهيكلية منظمات األمن الداخلية .أ مّا المجال الثاني
على إصالح وزارة الدفاع ورئاسة األركان .في حين شمل المجال الثالث
إصالحات في الدفاع لتحسين القتال والكفاءة في استخدام الموارد .وعنى
المجال الرابع األمن اإللكتروني ،فيما ّ
ركز المجال الخامس على التعاون
الدفاعي التقني مع الشركاء العالميين.
ً
ً
ً
ّ
في كل من هذه المجاالت ،اتّبع تحليلنا منطقا مماثل  .أوّ ل  ،حد دنا ما
يجدر بالنظام فعله في مجال معيّن ،مستقين المعلومات بشكل جزئي من
كيفية عمل أنظمة مماثلة في دول أخرى 3 .وثان ًيا ،طوّ رنا تقيي ًما حول كيف
تتمّ تأدية وظائف مختلفة في أوكرانيا ،وذلك استنا دًا إلى مراجعات لوثائق
أوكرانية ودراسات موجودة ومحادثات ذات صلة مع مسؤولين وخبراء
وموظفين عسكريين وموظفين حكوميين ومستشارين أجانب ألوكرانيا.
وكجزء من بحثنا ،قمنا برحالت عدة إلى أوكرانيا ،بما فيها زيارات لقوّ ات
متمركزة في شرق أوكرانيا.
ّ
طوّ رنا توصيات لمعالجة المشاكل التي حد دناها .وقد ارتكز العديد
من هذه التوصيات على مراقبة ممارسات فعّالة في دول أخرى .وفي حين
تستنير التوصيات من تنظيم أوكرانيا الحالي وحاجاتهُ ،طوّ رت كهيكلية
ّ
تتطلب التوصيات
مثالية (لكن عملية) لوزارة الدفاع ولألمن اإللكتروني .ال
تغييرات في الدستور األوكرانيّ ،إل ّ
أن تنفيذ العديد منها قد يستلزم تغييرات
ّ
التطر ق لها
وتحد د بعض توصياتنا مشاكل يمكن
جذرية وتشريعات جديدة.
ّ
معقدة أكثر ستستلزم تحليلً
بسرعة ،في حين تشير أخرى إلى إصالحات ّ

 3ضمّ ت الدول المقارنة مؤسسات تعمل بشكل جيد وتتم ّتع بروابط مع التحالف األوروبي األطلسي مثل كندا
ّ
تحديات في االنتقال
وفرنسا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا ،ودول واجهت
من مؤسسات سوفياتية أو تابعة لحلف وارسو إلى مؤسسات متوافقة مع حلف شمال األطلسي مثل جمهورية
التشيك وبولندا ،ودول تتم ّتع بأنظمة سياسية رئاسية برلمانية قابلة للمقارنة نوعً ا ما مثل فرنسا وبولندا،
ودول تواجه تهديدات أمنية كبرى مثل إسرائيل وكوريا الجنوبية وبولندا.
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ً
ونقاشا إضافيين .بالتالي ،تؤ مّن دراستنا خريطة طريق إلصالح قطاع األمن
في أوكرانيا.

الفصل الثاني

إصالح قطاع األمن -هندسة القطاع ككل

ّ
ّ
تحديًا منذ استقالل البالد عام ،1991
شكل إصالح قطاع األمن في أوكرانيا
ويبقى العديد من العوامل نفسها التي قوّ ضت اإلصالح في الماضي مصد ًرا للقلق
ح ّتى بعد الثورة األوكرانية عام  .2014وفي حين حصلت تحسينات مهمّ ة
مقارنة بالمؤسسات العائدة للحقبة السوفياتية والتي ورثتها أوكرانيا في
ً
اختالطا بين تلك المؤسسات
األساس ،ال تزال مؤسسات أوكرانيا الحالية تعكس
ومقاربات تعكس نماذج الحوكمة الغربية .وأُعيقت طريق أوكرانيا نحو بناء
مؤسسات سياسية ذات أسلوب غربي بفعل التغييرات في وجهات نظر التحالف
الحاكم والفساد والمحسوبية المتفش َيين ،هذا باإلضافة إلى عوامل أخرى .فعلى
سبيل المثال ،وبعد الثورة البرتقالية عام  ،2004تمّ تعديل دستور أوكرانيا في
السنة ذاتها لتعزيز صالحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وللحد من خطر
ممارسة الرئيس سيطرة استبدادية .وبعد انتخاب فيكتور يانوكوفيتش (Viktor
 )Yanukovichعام  ،2010تمّ تعديل الدستور مجددًا لمنح الرئيس سلطة أكبر
ّ
وشكل مطلب
وتفادي الصراعات التي ُتضعف البالد بين رئيس الوزراء والرئيس.
ثورة الميدان األوروبي عام  2014الرئيسي العودة إلى دستور عام ّ ،2004إل
ّ
أن هذا لم يحصل بعد .واليوم ،ال يزال هناك التباس دائم حول أدوار الرئيس
ورئيس الوزراء1 .
كما أُعيق اإلصالح ً
أيضا بفعل الفساد والمحسوبية المتفش َيين .وبفعل
الخصخصة السريعةّ ،
تركزت الثروات بين أيدي أفراد معدودين نسب ًيا يُعرفون
ّ
متضخم في السياسات والحوكمة ويمارسون
بـ”األوليغارك” يضطلعون بدور
أنشطة مثل تمويل الحركات السياسية واكتساب السيطرة على المؤسسات
Mikhail Minakov, “A Decisive Turn? Risks for Ukrainian Democracy After the Euromaidan,” Carnegie 1
Endowment for International Peace, Washington, D.C., February 3, 2016.
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الحكومية لتعزيز ثرواتهم الخاصة 2 .س ّهل نفوذ األوليغارك وضعف مؤسسات
أوكرانيا بروز “قواعد غير مكتوبة” تعمل بالتوازي مع القانون المكتوب وتحرص
على أن تعمل مؤسسات الدولة في أغلب األحيان لمصالح خاصة .وكنتيجة
لذلك ،باتت مؤسسات أوكرانيا الحكومية ضعيفة وقد قوّ ضت ثقافة التعويق
والشرعوية والسر ية الثقة العامة وإنشاء مؤسسات ذات أسلوب غربي3 .
ّ
ُت ّ
عد اليوم إمكانيات اإلصالح غير أكيدة .فقد التزمت حكومة بيترو
بوروشنكو ( )Petro Poroshenkoباإلصالح ويحافظ الكثير من النشطاء الذين
شاركوا في تظاهرات الميدان األوروبي على نشاطهم السياسي ويصرون على
الحاجة إلى اإلصالحّ .إل ّ
تحديات ّ
ّ
عدة بما في ذلك مصالح
أن أوكرانيا تواجه
مستمرة مترسخة ّ
تعزز النظام الحالي.
ّ
وبالرغم من ّ
ّ
أن البعض قد يرى بأن التحدي اآلخر في وجه اإلصالح هو
الصراع المتواصل في شرق أوكرانياّ ،إل أنّنا نناقض ذلك ،ففي الواقع ،يجعل هذا
ملحا أكثر .لقد قامت دول أخرى ،بما فيها الواليات
أمرا ًّ
الصراع من اإلصالح ً
المتحدة ،بإحداث إصالحات مهمّ ة في قطاع األمن أثناء خوضها حروب .وأحيانًا،
ُت ّ
عد هكذا إصالحات الوسيلة الوحيدة للنصر وقد تتأتّى الهزيمة عن الفشل
في تنفيذها.
ّ
نركز في هذا الفصل على هندسة قطاع األمن ككل وكيفية تصميمها
لالستجابة لما يلي:
.1
.2
.3
.4

2

نقاط الغموض في الدستور بشأن أدوار ومسؤوليات الرئيس ورئيس
الوزراء ،ما يقوّ ض صنع القرار على المستوى التنفيذي
غياب التنسيق بين الوكاالت والوزارات في تطوير السياسات األمنية
نظام االستخبارات الالمركزي بشكل كبير
نقاط النقص الدائمة في منظمات األمن الداخلي.

Steven Levitsky and Lucan Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War, New York:

Cambridge University Press, 2010, pp. 218–220; Robert W. Orttung, “What Hinders Reform in Ukraine?” George
Washington University Elliott School of International Affairs, Washington, D.C., PONARS Eurasia Policy Memo
No. 166, September 2011; Minakov, 2016.
Orttung, 2011. 3
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توضيح األدوار والمسؤوليات
ماذا يتوجب على النظام فعله؟
لصنع قرار فعّال على المستوى التنفيذي ،يجب أن تكون أدوار المسؤولين
الكبار ومسؤولياتهم واضحة ،ال سيّما في نظام يتمّ فيه تشارك السلطة بين
الرئيس ورئيس الوزراء .تختلف البلدان في طريقة تحديدها لألدوار الخاصة
وغال ًبا ما تتغيّر هذه األدوار مع مرور الوقت.
مشاكل في نظام أوكرانيا الحالي
في أوكرانيا ،تقوّ ض نقاط الغموض في الدستور عملية صنع القرار على
إن الرئيس ّ
المستوى التنفيذي في قطاع األمن .وبحسب الدستورّ ،
مكلف بـ”إدارة”
أمن أوكرانيا القومي .وفي الوقت عينهّ ،
إن مجلس الوزراء الذي يقوده رئيس
ّ
مكلف بـ”إدارة وتنسيق” أمن البالد القومي .ونتج عن ذلك طوال عقد
الوزراء
ّ
ّ
من الزمن منافسة بين الرئيس ورئيس الوزراء ،ومؤخ ًرا ،تحديات في وجه
اإلصالح واإلدارة الفعّالة .كما يساهم النظام الحالي في العمل العشوائي لوزارات
رئيسية .وعادة ما يتم موافقة القادة مع الرئيس أو رئيس الوزراء ويترددون
أحيانًا في التعاون مع منظمات أخرى.
ويتفاقم الوضع أكثر بفعل التشريعات .فمن جهة،

ّ
المسلحة ومنظمات عسكرية
يمارس رئيس أوكرانيا السيطرة على القوّ ات
أخرى تابعة للدولة مسؤولة عن األمن القومي والدفاع وتطبيق القانون
من خالل سلطات ممنوحة له /لها كرئيس تنفيذي لمجلس األمن والدفاع
القومي ألوكرانيا وإن دعت الحاجة ،من خالل دعم المؤسسات التي تمّ
تأسيسها بالتوافق مع المادة  ،106الجزء األوّ ل ،الفقرة  28من دستور
أوكرانيا4 .
ومن جهة أخرى،
يطبّق مجلس الوزراء ،من خالل سلطاته الدستورية ،سياسات الدولة
ّ
المحلية والخارجية التي تضمن السيادة والقدرة الدفاعية واألمن
Law of Ukraine, “On Democratic Civilian Control of State Military Organisation and Law Enforcement Bodies,” 4
Article 13.2, 2003.
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القومي والنظام العام ومحاربة النشاط الجرمي بالتوافق مع الدستور
والقوانين والمراسيم الرئاسية5 .
توصيات
ّ
بغياب اإلصالح الدستوري الذي يتخطى مجال تحليلنا ،نوصي بتوضيح األدوار
والمسؤوليات داخل هيكلية الحوكمة الموجودة في أوكرانيا من خالل
بشكل صحيح
وثائق التشريعات والسياسات .ويبدأ تخصيص المسؤوليات
ٍ
على المستويات العالية من الحكومة ،لكن تدعو الحاجة إلى تحديد أدوار
ومسؤوليات واضحة داخل الوزارات والوكاالت ً
أيضا .كما تدعو الحاجة إلى
قواعد رسمية لدعم صنع القرار عند المستويات األدنى لمعالجة مشكلة الدفع
بكافة القرارات فعل ًيا إلى مستويات أعلى .ونوصي على وجه الخصوص باإلعالن
عن أدوار الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومسؤولياتهم.
الرئيس ،بصفته القائد األعلى ،يتحمّ ل مسؤولية األمن والدفاع في
ّ
ضد التهديدات على سيادتها واستقاللها .يعكس هذا الوصف لدور
أوكرانيا
الرئيس مطلب الدستور ّ
بأن الرئيس “يدير أمن الدولة ودفاعها القوميين” 6 .يبرز
وصف المنصب دور الرئيس في الر ّد على تهديدات أساسية على البالد في حين
يترك مسؤولية الشؤون األمنية الداخلية اليومية إلى مجلس الوزراء ووزارة
الشؤون الداخلية .ويكون للرئيس مسؤولية قيادة العمليات العسكرية وإدارتها
ّ
ً
المسلحة في
ومسؤولية على وزارة الدفاع في إدارة السياسات ،وعلى القوّ ات
أوكرانيا عبر وزير الدفاع.
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يوجّ ه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء
وينسقان كل الوزارات ويبدآن عملية وضع الميزانية ويضمنان تنفيذ القوانين
ّ
األوكرانية .ومن خالل وظائف مجلس الوزراء كحكومة أوكرانيا ،يتم ّتع
بالسلطة التشغيلية والسياسية على كل الوزارات باستثناء وزارة الدفاع ،إلى
جانب إدارة األنشطة المالية وتلك المرتبطة بالموظفين واألنشطة ذات الصلة
في كل الوزارات بما فيها وزارة الدفاع .ويكون لمجلس الوزراء ،بالتنسيق مع
ّ
يشكل الوزراء الرئيسيون أعضاء فيه)،
مجلس األمن والدفاع القومي (الذي
مسؤولية تخصيص األموال لتتطابق مع أولويّات السياسات .ويشكل تحسين
الشفافية وتعزيز تحديد األولويّات في ما يخص الميزانية مسأل َتين أساس َي َتين
Law of Ukraine, “On Democratic Civilian Control of State Military Organisation and Law Enforcement Bodies,” 5
Article 15, 2003.
Constitution of Ukraine, Article 106, 1996. 6
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ً
جدا لتمكين أوكرانيا من استخدام مواردها المحدودة بشكل كفوء أكثر .كما
ّ
أن تحسين قدرة البرلمان األوكراني (المجلس األعلى األوكراني) لإلشراف على
السياسة المالية واإلدارية ،بدعم من المجتمع المدنيّ ،
ً
مهما
تحفيزا
يوفر
ًّ
لتحقيق تنسيق أفضل وكفاءة أكبر ،وقد يبني ثقة أكبر باألجهزة األمنية وسط
المجتمع األوكراني.

تعزيز التنسيق بين الوزارات والوكاالت
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
يشكل التنسيق بين الوزارات والوكاالت المختلفة تحديًا لكافة الحكومات ويتمّ
تحقيق ذلك باإلجمال من خالل مزيج من اآلليّات المختلفة .وتميل األنظمة
الفعّالة إلى أن تكون أنظمة يختار فيها المسؤول التنفيذي (الرئيس أو مجلس
الوزراء في هذه الحالة) قيادة وكاالت قطاع األمن ويحاسبها .في إطار العمل
هذا ،يستطيع مجلس األمن القومي أو هيكلية مماثلة توفير منتدى للنقاش
والتشاور والتنسيق ويستطيع المساعدة على الحرص على تنفيذ السياسات.
ّ
تحدد بشكل واضح أدوار المنظمات المختلفة
وتستطيع القواعد الرسمية أن
ومسؤولياتها للتخفيف من االلتباس وعدم الكفاءة والتنافس .وتكون األنظمة
فعّالة أكثر ً
أيضا عندما تأخذ بعين االعتبار ممارسات غير رسمية قائمة
والثقافة البيروقراطية للدول والمنظمات .وقد تبرز ظروف حيث تكون
التغييرات في الثقافة البيروقراطية ضرورية لضمان قدرة المنظمات على
تنسيق أنشطتها وتوزيع الموارد بشكل فعّال والتخطيط للمستقبل.
مشاكل في نظام أوكرانيا الحالي
ّ
حال ًيا ،تعمل الوزارات والوكاالت بشكل مستقل بوجود القليل من المحاسبة
التصرف وكأنّها إقطاعيات منفصلة بمواردها وآليّات صنع
والتنسيق .وتميل إلى
ّ
ّ
القرار والمهام الخاصة بها .وبالرغم من أن منظمات قطاع األمن األساسية هي
خاضعة رسم ًيا للمحاسبة من قبل القيادة الرئيسة القادرة على تنفيذ مستوى
معيّن من التنسيق في مهام تنفيذية أساسية ،ال يبدو ّ
أن الوكاالت الفردية
تأخذ المبادرة لتأدية مهام مشتركة .ويُعتبر تبادل المعلومات أو الموارد التي
ُت ّ
عد أساسيّة للتعاون الفعّال متباي ًنا .كما يقوّ ض إلقاء المسؤولية على اآلخرين
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وااللتباس في تحديد المسؤولية والمحاسبة بين الرئيس ورئيس الوزراء
ومجلس الوزراء التنسيق ً
أيضا.
تؤ ّدي مشاكل التنسيق الحالية إلى مواطن ضعف وهدر وفقدان الثقة .إذ
تفشل الوزارات والوكاالت الفردية في التخصص ،وتقوم باالستثمار بدل ذلك
في مجموعات واسعة من القدرات .ويملك الحرس الوطني ()National Guard
وجهاز حرس الحدود ( )State Border Guard Serviceسالسل لوجستيات
ّ
مستقلة عن جيش أوكرانيا ،لتزويد ق ّواتهما بالقرب من الجبهة،
منفصلة،
المدرعة واألسلحة الثقيلة الخاصة بهما.
ويتزودان بشكل متزايد بالمركبات
ّ
وتملك وزارة الدفاع قدرتها االستخباراتية الخاصة على المستوى اإلستراتيجي،
ويعود ذلك جزئ ًيا إلى ّ
أن األجهزة األمنية األوكرانية ( )SBUال تتشارك دائ ًما
االستخبارات .وتتمتع األجهزة األمنية األوكرانية بالقدرة على التركيز على
أولويّاتها الخاصة وال تحتاج إلى التنسيق مع منظمات أخرى ،ويعود ذلك جزئ ًيا
إلى أنّها تمتلك موارد كبرى ،بما في ذلك وحداتها التكتيكية الخاصة .كما
أنّها ليس مدمجة جي ًّدا مع وكاالت ومنظمات أوكرانيا االستخباراتية األخرى.
وكنتيجة لذلك ،غال ًبا ما يكون هناك احتكاك عندما يُطلب من منظمة ما دعم
عمليّات منظمة أخرى.
أما المنظمات المصممة للتنسيق بين الوزارات والوكاالت فهي ضعيفة أو
ّ
تحدد بعض األنظمة الرسمية كيفية حصول التنسيق
غير فعّالة .وفي حين
ّ
وح ّتى وجودها هو لتسهيل ذاك التنسيق ،يبدو أنها غير كفوءة .ويقضي
اختصاص مجلس األمن والدفاع القومي بـ”تنسيق أنشطة ج ّهات السلطة
التنفيذية في مجال األمن والدفاع القومي ومراقبتها” 7 ،لك ّنه يفتقر إلى سلطة
وضع الميزانية والقدرة على الحرص على تنفيذ قرارات السياسات .نظريًا،
يجبر تصويت مجلس األمن والدفاع القومي الرئيس على إصدار مرسوم لتطبيق
اإلجراءات .ولكن ح ّتى إن كان بإمكان مجلس األمن والدفاع القومي استدعاء
سلطة الرئيس ،على الوزارات والوكاالت االستجابة ً
أيضا لمجلس الوزراء.
إن مجلس الوزراء الذي ّ
ّ
يمثل الحكومة األوكرانية هو المركز الرئيسي
للتنسيق بين الوكاالت .وبالتالي ،هو جهة تنسيق غير عملية ُ
وتعتبر قدرته
التصرف كجهة تنسيق أو صنع قرار كفوءة محدودة .بالفعل ،يستلزم
على
ّ
ُ
القانون الموافقة على أي قرار تعنى فيه أكثر من وكالة واحدة ،على غرار
طلبات تجهيزات الدفاع األوكرانية (وأحيانًا ،قرارات صغيرة كمصير مشتريات
Constitution of Ukraine, Article 107, 1996. 7
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المأكوالت الملوّ ثة) .ويعني ذلك أنّه على مجلس الوزراء التصويت على عدد
ّ
لحلها على مستويات أدنى.
هائل من القرارات بدل إيحال المسائل اإلدارية
في بعض النواحي ،ي ّ
تعبيرا عن مشكلة منتشرة وسط الحكومة
ُعد هذا النظام
ً
األوكرانية ،وهي ثقافة الدفع بالقرارات إلى األعلى.
توصيات
يجب أن يُمنح مجلس األمن والدفاع القومي مسؤولية أكبر لتأمين منتدى
تستطيع الوزارات والوكاالت فيه إيصال وجهات نظرها ولضمان تنفيذ قرارات
الرئيس على أساس يومي.
كما تحتاج أوكرانيا إلى تغيير الممارسات الرسمية وإنشاء ثقافة تعاون
أكبر في اإلدارات والوكاالت .وعلى كبار القادة إيضاح رغباتهم بضرورة تبادل
المعلومات وبأنه يتوجب على اإلدارات والوكاالت التعاون .كما يجب اتخاذ
خطوات لمشاركة طواقم العمل بين الوزارات والوكاالت من خالل المداورات
الدائمة ومن خالل إنشاء مواقع ربط ولجان تنسيق متخصصة في مجاالت
سياسات معيّنة .هذا ويجب إيكال صنع القرار إلى أدنى مستوى ممكن،
وتوظيف مدنيين من خارج الحكومة وترقيتهم ،ال سيّما لألفراد الذين يتمتعون
بتدريبات وخبرات غربية.

تحسين التنسيق االستخباراتي
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
ّ
يتطلب تنسيق أنشطة مجموعة االستخبارات وتبادل منتجات االستخبارات
إدارة قوية ومتواصلة لكي يكون ف ع ً
ّال .وفي النهاية ،تكمن مسؤولية اإلشراف
على السياسات والتوجيه في عملية االستخبارات في رأس الهرم ،أي الرئيس،
لكنّ يجب تعيين مكتب مسؤول لضمان اإلدارة والدمج والتنسيق الفعّال ألنشطة
ّ
وتحدد درجة تمكين هذا المكتب والمسؤول الذي
مجموعة االستخبارات.
ّ
يترأسّ ه وتم ّتعهما باألدوات الالزمة لتسهيل التنسيق فعالية كل من المكتب
ومديره.
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المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
ّ
ّ
إن مجموعة االستخبارات في أوكرانيا المركزية بشكل كبير وتتألف من
جهاز االستخبارات الخارجي األوكراني ووكالة استخبارات الدفاع والجهاز
االستخباراتي لجهاز حرس الحدود األوكراني .كما تجري األجهزة األمنية
ّ
تشكل
األوكرانية وعناصر داخل وكاالت أخرى أنشطة استخباراتية لك ّنها
جز ًءا من قطاع االستخبارات غير الرسمي.
تطوّ ر اإلشراف والتنسيق في مجموعة االستخبارات األوكرانية على
مر تاريخ أوكرانيا بعد الحرب الباردة .فقد أُنشئت أوّ ًل اللجنة المشتركة
ّ
لالستخبارات ( )JCOIفي مجلس األمن والدفاع القومي في أوائل تسعينيات
القرن الماضي وتطوّ رت عبر الزمن ،بالرغم من أنّها حُ ّلت في وقت الحق .وفي
آذار (مارس)  ،2015أعاد الرئيس بوروشنكو ( )Poroshenkoتأسيس اللجنة
ّ
تتمكن من تحقيق الدمج والتنسيق
المشتركة لالستخبارات .وح ّتى اليوم ،لم
بين وكاالت االستخبارات .وال تتوفر أي مجموعة من السياسات واآلليات
للمساعدة على تنسيق األنشطة االستخباراتية المختلفة أو وضع المتطلبات أو
ّ
ومحللي االستخبارات .كما تفتقر اللجنة
تأسيس روابط بين ص ّناع السياسات
كاف.
المشتركة لالستخبارات لطاقم عمل
ٍ
توصيات
يجدر باإلدارة الرئاسية رفع مركز اللجنة المشتركة لالستخبارات ،موضحةً
دورها من خالل مرسوم أو أمر تنفيذي .على المرسوم تأسيس مركز
رئيس اللجنة المشتركة لالستخبارات كمستشار استخباراتي أوّ ل للرئيس
ومجلس الوزراء ومجلس األمن والدفاع القومي .وتكون اللجنة المشتركة
ّ
ومكلفة تحسين تنسيق عمليات االستخبارات وجمع
لالستخبارات مخوّ لة
المعلومات وتحليلها عبر كل منظمات االستخبارات (بغض النظر عن خطوط
رفع التقارير الحالية) وزيادة تبادل المعلومات االستخباراتية والمنتجات
عبر الحدود المنظماتية.
وقد تؤدي اللجنة دور قائد المجموعة االستخباراتية األوكرانية ككل
وتكون مسؤولة عن تنسيق أدوارها ومهامها وميزانياتها وأنشطتها .كما قد
تحرص على شمل حاجات القوّ ات المقاتلة في العملية الحالية في المتطلبات
االستخباراتية وعلى أن ُتطبّق اآلليات المناسبة لنشر االستخبارات .يجدر
باللجنة وضع معايير للمجموعة االستخباراتية كمتطلبات تدريب الموظفين
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وساللم أجور وامتيازات متساوية عبر المؤسسة ،إلى جانب بروتوكوالت
تكنولوجيا المعلومات.
ّ
ويجب زيادة عدد موظفي اللجنة المشتركة لالستخبارات باالستعانة
بشكل أساسي بالموظفين من وكاالت االستخبارات ،ولكن ً
أيضا عبر التوظيف
ً
مثل) .ولتفادي إنشاء بيروقراطية
من خارج الوكاالت (من حركة التط ّوع
ّ
جديدة ،يجب أن يكون طاقم اللجنة المشتركة لالستخبارات مدمجً ا ومؤل ًفا
من مهنيين رفيعي المستوى يتمّ اختيارهم من منظمات االستخبارات المختلفة.
وعلى اللجنة المشتركة لالستخبارات تعيين “مدراء استخبارات قومية” من
بين الموظفين بشكل يتطابق مع أولويات حاجات المستخدمين ،على أن
يتم ّتعوا بمسؤولية إزالة العوائق في وجه التنسيق والتبادل عبر مجموعة
االستخبارات من خالل تلبية هذه الحاجات.

موافقة أدوار منظمات األمن الداخلية ووظائفها
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
ترتكز منظمات األمن الداخلي في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية على
حكم القانون والمبادئ الديمقراطية .ويتمّ تحقيق ذلك من خالل التم ّتع بالقدرة
ّ
المحلية .ومن بين الممارسات األخرى
على االستجابة بشكل فعّال للتهديدات
ّ
الحساسة ،يتمّ الحفاظ على حجم صغير لمنظمات االستخبارات المحلية
ّ
ُ
ّ
وتخصص لها موارد محدودة وتعطى سلطات محددة كطريقة للحد من مخاطر
االستغالل وانتهاكات حقوق اإلنسان .ويُعتبر تحقيق التنسيق وتبادل المعلومات
مهمين أكثر من الخصائص المحددة للهيكلية التنظيمية.
عنصرين َّ
َ
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
تشمل منظمات األمن الداخلي الموجودة وزارة الشؤون الداخلية والشرطة
وجهاز األمن األوكراني ( )SBUوجهاز حرس الحدود وحرس الدولة الشخصي
وخدمات الطوارئ وجهاز الهجرة والحرس الوطني وجهاز نقل الدولة الخاص
وجهاز الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة ( .)SSSCIPوقد
خضعت هذه المنظمات إلصالح جذري وإعادة تصميم منذ الثورة األوكرانية
عام  .2014وكان النظام يسيء استخدام العديد من وكاالت األمن الداخلي
التي اع ُتبرت مسؤولة عن القمع بدل تأمين األمن والدفاع عن الديمقراطية.
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ومن بين اإلصالحات المطبقة كان تأسيس الحرس الوطني ابتدا ًء من القوات
الداخلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية وإعادة تنظيم الشرطة داخل
وزارة الشؤون الداخلية .غير أنّه ح ّتى مع هذه اإلصالحات ،ال تزال منظمات
األمن الداخلي في أوكرانيا غير كفوءة بالنسبة إلى حاجات أوكرانيا.
يبقى دور وزارة الشؤون الداخلية في اإلشراف على قطاع األمن
ومراقبته غير واضحً ا .قد تغيرت مراقبة المنظمات داخل وزارة الشؤون
الداخلية والتابعة لها بشكل كبير .فح ّتى مطلع العام  ،2014كانت وزارة
وتنسق خدمة طوارئ الدولة .وكانت مسؤولية خدمة طوارئ
الدفاع تدير
ّ
الدولة ممنوحة لوزارة الشؤون الداخلية .وقد وضعت وزارة الشؤون
ً
مخططا تصبح بموجبه منظمة إشراف صغيرة مسؤولة عن إدارة
الداخلية
وتنسيق مجموعة من وكاالت الدولة المنفصلة (بما في ذلك جهاز حرس
الحدود وجهاز الهجرة وخدمة طوارئ الدولة والحرس الوطني) .غير ّ
أن
ّ
ً
أكيد ا.
مخطط اإلصالح هذا غير مكتمل وليس مستقبله
تنفيذ
ً
متوافقا النماذج األوروبية في ما يتعلق
جهاز األمن األوكراني ليس
بصالحياته أو عملياته أو حجمه .لقد تطوّر جهاز األمن األوكراني ابتدا ًء
من لجنة أمن الدولة التابعة لالتحاد السوفياتي ،التي ُتعرف بشكل شائع
أكثر باسم الـ”كي جي بي” ،وخضع إلصالحات كبرى .وقد فصلت الحكومة
األوكرانية حرس الحدود واالستخبارات الخارجية عن جهاز األمن األوكراني.
غير أنّه في تاريخ أوكرانيا الحديث ،استخدمت القيادة بشكل دوري جهاز
األمن األوكراني لمراقبة الخصوم السياسيين وتعزيز السلطة ،وال يزال يرفع
ّ
ً
ولعل هذا تذكير بدوره في حماية اإلدارة
مباشرة إلى الرئيس،
تقاريره
ً
ّ
ويعزز غياب منظمة مماثلة في المنطقة
بدل من ضمان األمن الداخلي.
األوروبية األطلسية الحاجة إلى التفكير في إصالح جهاز األمن األوكراني.
بالفعل ،فالنموذج األقرب إلى جهاز األمن األوكراني هو جهاز األمن الفيدرالي
لالتحاد الروسي.
تتمثل والية جهاز األمن األوكراني القانونية بحماية “أمن الدولة” في
أوكرانيا 8 .وهو يتم ّتع بسلطة العمل من خالل واليته إلجراء “نشاط مكافحة
ّ
المحدد بشكل عام ليشمل “الوقاية من التهديدات الداخلية
التجسس”

Law of Ukraine, “On the Security Service of Ukraine,” Article 1, 1992. 8
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والخارجية” للدولة األوكرانية “وتحديدها في الوقت المناسب ودرئها”،
كما يتمتع من خالل واليته لتنفيذ القانون بسلطة التحقيق في جرائم ّ
جدية
ّ
ّ
محلية أوروبية عديدة
محددة .وفي حين تتم ّتع وكاالت استخبارات وأمن
أخرى بواليات واسعة لحماية بلدانها من التهديدات الخارجية ،ال يتوافق
استخدام جهاز األمن األوكراني لوالية مبهمة لـ”مكافحة التجسس” مع المعايير
األوروبية األطلسية .فمن خالل شمل “التهديدات الخارجية والداخلية” في
وظيفة جهاز األمن األوكراني الخاصة بمكافحة التجسس (ح ّتى عندما ال تكون
هذه التهديدات ردو دًا على أجهزة االستخبارات من قبل خصومه) ،يستر
القانون دور جهاز األمن األوكراني ويقوّ ض المحاسبة الديمقراطية .وثمة
خطر ً
أيضا ّ
ّ
مجد دًا مرادفًا للدفاع عن النظام بنظر
بأن تصبح هكذا تهديدات
الحكومة ،ما يؤدي إلى عواقب سلبية واضحة على ديمقراطية أوكرانيا.
وأخيرا ،ليست وظائف االستخبارات التي يؤمّنها جهاز األمن األوكراني مدمجة
ً
ّ
َ
في عملية تنسيق بين الوكاالت ألن جهاز األمن األوكراني ال يُعتبر جز ًءا رسم ًيا
من مجموعة االستخبارات األوكرانية.
إلتمام مهمتهّ ،
ّ
وُكل جهاز األمن األوكراني قانون ًيا باحتواء  27ألف موظف
ويستطيع زيادة عددهم إلى  31ألف في “الفترات الخاصة” ،مثل ظروف القانون
العرفي 10 .وبالرغم من ّ
أن هدف جهاز األمن األوكراني ووظيفته ال يتطابقان
مع هدف منظمات أوروبية أخرى ووظيفتها ،غال ًبا ما يقارن نفسه بمكتب
التحقيقات الفيدرالي األمريكي ( .)Federal Bureau of Investigationغير ّ
أن
جهاز األمن األوكراني أكبر بكثير بشكل تناسبي من مكتب التحقيقات الفيدرالي
الذي يضمّ حوالي  35ألف موظف لعدد ّ
مرات
سكان أمريكيين أكبر بسبع ّ
من عدد ّ
سكان أوكرانيا .وعلى نحو مماثل ،يضمّ المكتب الخامس البريطاني
ّ
أن عدد ّ
موظف بالرغم من ّ
سكان المملكة المتحدة هو
( )MI-5حوالي  4آالف
ّ
 50بالمئة أكثر من عدد سكان أوكرانيا.
9

9

ُيعرّ ف نشاط مكافحة التجسس بما يلي
نوع خاص من النشاط لضمان أمن الدولة ي ّ
ُنفذ باستخدام نظام لمكافحة التجسس وبحث وأمن وتدابير
إدارية قانونية ويوجّ ه للوقاية من والتحديد في الوقت المناسب ودرء التهديدات الخارجية والداخلية
على أمن أوكرانيا والتجسس واإلرهاب وأنشطة غير قانونية أخرى ألجهزة خاصة تابعة لدول أجنبية
ومنظمات وجماعات وأفراد ضد مصالح أوكرانيا.

أنظر قانون أوكرانيا“ ،حول نشاط مكافحة التجسس” ،المادة .2005 ،1
10

تراجع عدد الموظفين في جهاز األمن األوكراني منذ عام

2005

عندما كان

41750

شخصا.
ً

أنظر Oleksii Petrov,

“Political and Budgetary Oversight of the Ukrainian Intelligence Community,” thesis, Monterey, Calif.: Naval Post.graduate School, September 2007, p. 66
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وفي حين يُنظر إلى جهاز األمن األوكراني وكأنه مموّل بشكل أفضل
ومحترف أكثر من أجهزة أمن أوكرانية أخرى نوعً ا ما ،دائ ًما ما ُتطرح أسئلة
حول فعاليته .إذ يُعتقد ّ
أن العمالء االنفصاليين والروس موجودون في قطا عَي
األمن والدفاع .وتخفف المخاوف من االختراق الروسي بشكل كبير من
الثقة بين الوكاالت داخل أوكرانيا ،ما يصعّب على جهاز األمن األوكراني مهمّ ة
قيادة جهود مكافحة التجسس .وقد ّ
يقلل نقل السيطرة على مكافحة التجسس
العسكري إلى وزارة الدفاع ،كما هو مخطط حال ًيا ،من االحتكاك بين الوكاالت.
أدوار الحرس الوطني وتبعيته غير أكيدة .تمّ تأسيس الحرس الوطني
في آذار (مارس)  2014من القوّ ات الداخلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية.
ّ
وحدد وظائفها كمنظمة
أنشأ القانون بشأن الحرس الوطني هيكلية القوة
عسكرية داخل وزارة الشؤون الداخليةّ .إل ّ
أن العالقات بين الحرس الوطني
ّ
المسلحة األوكرانية والقيادة السياسية
ووزارة الشؤون الداخلية والقوّ ات
ُ
األوكرانية هي غير واضحة .واألهم من ذلك ،تطرح أسئلة حول التسلسل
القيادي .فبالرغم من ّ
أن الحرس الوطني مك ّون من وزارة الشؤون الداخلية،
ّ
شك حول قيادته التشغيلية .إذ خالل تاريخ عملية مكافحة اإلرهاب
ثمة
( ،)ATOال سيّما عند االنسحاب من ديبالتسيفي ( ،)Debalt’seveيبدو ّ
أن
الحرس الوطني لم يكن تحت السلسلة القيادية نفسها بشكل ثابت كالقوّ ات
ّ
المسلحة األوكرانية .كما ّ
أن األسئلة المرتبطة بدور الحرس الوطني في
أيضا11 .
زمن السلم هي عالقة ً
فَ َر َ
ض الوضع األمني في شرق أوكرانيا طلبًا متزاي ًدا على جهاز
حرس حدود الدولة .نتج عن الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا طلبات
متزايدة بشكل كبير على قدرات أقوى لمراقبة الحدود ،ما يتماشى أكثر
كل
مع قوّ ة معسكرة .تواجه أوكرانيا اليوم الحاجة إلى مراقبة حدودها في ٍ
من المناطق وإلى تأمين أمن حدودي في مواقف كثيرة المخاطر .وبالرغم
من ّ
أن أوكرانيا قد حصلت على الدعم من دول أخرى ،بما في ذلك الواليات
ً
عاجزا عن تأمين حدود أوكرانيا
المتحدة ،ال يزال جهاز حرس حدود الدولة
الطويلة بالكامل ،ال سيّما في المناطق المتنازع عليها وتلك التي يسيطر عليها
اإلنفصاليون.
11

في شباط (فبراير)  ،2015بعد وقت قليل من مفاوضات وقف إطالق النار بين الحكومة االوكرانية واالنفصاليين،
ُهوجمت القوّات األوكرانية في مدينة ديبالتسيفي من قِبل االنفصاليين وأُجبرت على االنسحاب متكب ً
ّدة إصابات
كثيفة (Andrew Kramer and David Herszenhorn, “Ukrainian Soldiers’ Retreat from Eastern Town Raises Doubts for
.)Truce,” New York Times, February 18, 2015
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ّ
يحد د
يطرح التنسيق خالل األزمات والصراعات الداخلية إشكالية.
القانون األوكراني والممارسات المسؤوليات القيادية لمنظمات األمن األوكرانية
ألنواع مختلفة من حاالت الطوارئ األمنية الداخلية .ووف ًقا للقانون الحالي،
ّ
المسلحة المسؤولية األساسية في الصراعات العسكرية
تتحمّ ل القوّ ات
ّ
(الحروب المحلية واإلقليمية على سبيل المثال) ،وجهاز حرس الحدود
ّ
المسلح على الحدود األوكرانية ومسؤولية
المسؤولية األساسية في الصراع
حماية أوكرانيا ّ
ضد المهاجرين غير الشرعيين والتهريب؛ والحرس الوطني
ّ
مسؤولية صراع مسلح داخل أوكرانيا؛ وجهاز األمن األوكراني مسؤولية نشاط
مكافحة اإلرهاب .عمل ًيا ،تبقى األدوار غير محددة .ويعود التنسيق الضعيف
إلى عوامل ّ
عد ة:
• ال تصب التهديدات دائ ًما وبشكل واضح داخل هذه الفئات.
• قد تكون القدرات الموجودة للمنظمة المسؤولة غير كافية إلجراء
مهامها المحددة.
• ليست السلسلة القيادية واضحة بما يكفي.
• ليس التنسيق مطوّ ًرا بما يكفي لضمان عمل المنظمات معًا بدل عملها
ّ
مستقل عن بعضها.
بشكل
• قد تحول القيود السياسية دون التحديد الواضح ألزمة معيّنة.
كشفت عملية مكافحة اإلرهاب عن ثغرات في التنسيق بين الجيش
النظامي والحرس الوطني ووكاالت حكومية أخرىّ .
إن جهاز األمن األوكراني
مسؤول إسم ًيا عن مكافحة اإلرهاب ،لكن يجدر برئاسة األركان تأدية
الحساس .وغال ًبا ما تعمل الق ّوات الحكومية وغير
دور القيادة والمراقبة
ّ
ّ
الحكومية بشكل مستقل بدل تنسيق جهودها .أ مّا الكتائب المؤلفة من
ّ
ومحلية،
المتطوّ عين فهي تعمل بشكل منفصل .وثمة مراكز تنسيق وطنية
لك ّنها تبقى غير فعّالة .وال يبدو ّ
أن أوكرانيا تشترك في عمليات تخطيط أو
سلسا للمهام بين مختلف المنظمات األمنية
تمارين كافية قد تضمن تسلي ًما
ً
المسؤولة مع تفاقم األزمة.
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توصيات
االستمرار في مخطط إصالح وزارة الشؤون الداخلية لجعل الوزارة
منظمة إشراف صغيرة مسؤولة عن إدارة مجموعة من الوكاالت المنفصلة
والتنسيق بينها .تقع على عاتق مجلس الوزراء ككل مسؤولية إدارة هذه
الوكاالت والتنسيق بينها من خالل وزارة الشؤون الداخلية.
تحديد جهاز األمن األوكراني كمنظمة استخبارات داخلية بسلطات
ً
واضحة أكثر ومحددة بشكل ّ
مسؤول عن
أدق  12 .يبقى جهاز األمن األوكراني
جمع االستخبارات حول التهديدات ّ
ضد أوكرانيا داخل الدولة ،بما في ذلك
الر ّد على مكافحة التجسس ومكافحة اإلرهاب ،مع تعريف هذه العبارات بشكل
ّ
ّ
ومحد د أكثر 13 .يمكن أن يحتفظ جهاز األمن األوكراني بمسؤولية بعض
أدق
أنشطة إنفاذ القانون المرتبطة بالصراع واألزمات الداخلية مثل التحقيقات
في أعمال اإلرهاب أو يمكن نقل هذه األنشطة إلى وكاالت أخرى إلنفاذ
القانون مع فهم الحاجة إلى تنسيق وثيق مع جهاز األمن األوكراني .وعلى
ّ
المسلحة األوكرانية والحرس الوطني تحمّ ل المسؤولية لمكافحة
القوّ ات
التجسس العسكري.
يجب توكيل التنسيق والتبادل بين جهاز األمن األوكراني ومنظمات األمن
ويحسن إلحاق جهاز
وإنفاذ القانون وتسهيلهما من خالل تغيير مؤسسي.
ّ
األمن األوكراني بوزارة الشؤون الداخلية ومجلس الوزراء (كما في فرنسا
أمرا ً
قابل للتنفيذ على
وألمانيا وبولندا) التنسيق بالرغم من أنّه قد ال يكون ً
المدى القصير بسبب الظروف التي تفرضها المتطلبات األمنية الحالية.
يجب أن يصبح جهاز األمن األوكراني وكالة معترف بها داخل مجموعة
االستخبارات األوكرانية بما ّ
أن مهامه هي وظائف استخباراتية بشكل كبير.
وسيس ّهل االعتراف الصريح تحقيق تنسيق أوثق مع جهاز االستخبارات الخارجي
حول األنشطة الروسية ،ومع باقي مجموعة االستخبارات األوكرانية ً
أيضا.
يجب تقليص حجم جهاز األمن األوكراني لزيادة فعاليته وتقليص كلفته
والمساعدة على ضمان االلتزام بالقواعد الديمقراطية .وقد يعني ذلك نقل
على سبيل المثال ،توكيل المكتب الخامس البريطاني لـ”حماية األمن القومي ،وال سيّما ،حمايته ّ
ضد تهديدات
التجسس واإلرهاب والتخريب ،ومن أنشطة عمالء قوى خارجية وأعمال هادفة إلى اإلطاحة بالديمقراطية
البرلمانية أو تقويضها بالسبل السياسية أو الصناعية أو العنيفة”Law of the United Kingdom, “Security Service .
.Act of 1989,” Chapter 5, Section 1, 1989
12

13

يتمّ تعريف مكافحة التجسس هنا بالقبض على الجواسيس وحماية العمليات السرّ ية والعسكرية والديبلوماسية،
ويتمّ تعريف مكافحة اإلرهاب بالردع أو الر ّد على أعمال اإلرهاب (أي العنف من قِبل فاعلين غير تابعين لدولة ضد
مدنيين يهدف إلى زرع الخوف وإكراه الحكومات أو المجتمعات).
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بعض الوظائف إلى منظمات أخرى والتعاقد الخارجي للوظائف الداعمة
والتركيز على المهام ذات األولوية.
تنظيم الحرس الوطني كوكالة منفصلة تحت وزارة الشؤون الداخلية
ليعمل كشرطة ذات أسلوب أوروبي .باتباع نماذج قوّ ات الشرطة في فرنسا
وإسبانيا وإيطاليا وأماكن أخرى في أوروبا 14 ،يدعم الحرس الوطني خالل
زمن السلم الشرطة المحلية واإلقليمية وحرس حدود الدولة في الحفاظ
على األمن الداخلي وتأييد حكم القانون ،بما في ذلك من خالل القدرة على
ّ
التحديات التي تواجه النظام العام .وخالل الحروب أو الصراعات
الر ّد على
ّ
الداخلية التي تكون فيها القوّ ات المسلحة األوكرانية في موقع القيادة ،بما
في ذلك عملية مكافحة اإلرهاب ،على وحدات الحرس الوطني أن تكون
تابعة بالكامل للقيادة العسكرية في ظل قيادة العمليات المشتركة (.)JOC
وفي حين تبقى وزارة الشؤون الداخلية مسؤولة عن الدعم اإلداري ،تؤ مّن
لوجستيات وزارة الدفاع التجهيزات األساسية مثل الوقود والطعام والذخيرة.
ّ
المسلحة األوكرانية القطاعيون أو قادة اللواءات بسلطة
ويتم ّتع قادة القوّ ات
قيادة على قوّ ات الحرس الوطني العاملة داخل مناطق عملياتهم .وقد يضمن
ذلك سلسلة قيادة عسكرية تمتد من وزارة الدفاع إلى الرئيس .أما في
ً
تهديد ا عسكر يًا ،فعلى وزارة
األزمات الداخلية حيث ال تواجه أوكرانيا
ّ
الشؤون الداخلية أو الحرس الوطني أو المسؤولين المحليين التمتع بالسلطة
الرئيسية ،وذلك بحسب الحالة .وفي زمن السلم ،على الحرس الوطني العمل
لدعم الشرطة ومنظمات أخرى تابعة لوزارة الشؤون الداخلية.
الحفاظ على جهاز حرس حدود الدولة كجهة إنفاذ قانون غير
عسكرية في ظل وزارة الشؤون الداخلية مدعو مًا من الحرس الوطني
ّ
المسلحة األوكرانية عندما تدعو الحاجة) في أزمان أو
(والقوّ ات
مناطق شديدة الخطورة .يساعد جهاز حرس حدود الدولة وحدات الحدود
العسكرية لك ّنه ال يشارك في أنشطة قتالية .تعكس هذه المقاربة ممارسات
شائعة لحلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي وتتطابق مع القواعد العالمية
ّ
المسلحة إلنفاذ القانون المدني .كما نوصي بأن تنظر
لتفادي استخدام القوّ ات
أوكرانيا في دمج إدارة الجمارك مع جهاز حرس حدود الدولة.

Derek Lutterbeck, The Paradox of Gendarmeries: Between Expansion, Demilitarization and Dissolution, 14
The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2013.
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إنشاء سلسة قيادة واضحة لهذه المنظمات في زمن األزمات
الداخلية ،على صعيد الحكومة المركزية وفي الميدان ،وتحديد ترتيبات
للتنسيق وممارستها .على المنظمات التي تتمتع بقدرات ذات صلة أن ُت َ
عط ى
القيادة ،بمرجع واحد للسلطة بشكل مثالي لضمان إستراتيجية متكاملة
َ
الصعيدين المركزي
تتفادى االزدواجية .يجب إنشاء ترتيبات تنسيق على
ّ
ً
مفيد ا ًّ
جدا لممارسة القيادة وتبادل
والمحلي ،وقد يكون مركز عمليات فعلي
المعلومات وتنسيق األنشطة.

الفصل الثالث

التنظيم لتعزيز الدفاع

نقدم في هذا الفصل توصيات لهيكلية تنظيمية جديدة متكاملة لمؤسسات
الدفاع في أوكرانيا متوافقة مع معايير حلف شمال األطلسي وممارساته.

هيكلية مؤسسات الدفاع
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
ليس هناك منظمة دفاع رسمية بـ”معيار حلف شمال األطلسي” بل يظهر تنوّ ع
كبير وسط دول حلف شمال األطلسي الـ  28في طريقة هيكلتها لمؤسسات
الدفاع فيها .وبالرغم من ذلك ،ثمة عوامل مشتركة وقيم مشتركة ووجهات
نظر كثيرة وسط حلفاء المنظمةّ .
فإن المراقبة المدنية للقوّات العسكرية على
سبيل المثال مبدأ تمّ احتضانه عبر حلف شمال األطلسي .وتشمل المبادئ
األخرى المحاسبة والشفافية والتدابير االحتياطية القوية ضد الفساد والثقة
العامة في نزاهة مؤسسات الدولة التي ال يمكن التالعب بها بحسب أهواء أو
نقاط ضعف قادة سياسيين معيّنين .ويتمّ فصل التدريب وتطوير القوّ ات عن
قيادات العمليات بشكل شبه دائم ،ولمعظم منظمات دفاع حلف شمال األطلسي
قيادة عمليات تحت رئيس هيئة الدفاع ( .)CHoDكما يُستخدم مخطط “رموز
جاي” التنظيمي (( )J-codesأي “جاي” ( 1 )Jإلى “جاي” ( )9/8 )Jبشكل واسع.
وهناك عوامل مشتركة أخرى واسعة ،لكن غير عامة ،مثل التفضيل العام
للجيوش المحترفة على القوّ ات المتطوّ عة.
استنادًا إلى الدراسات السابقة والخبرة إلصالح قطاع الدفاع وممارسات
الدفاع الفعّالة عالم ًيا ،يمكن تحديد المعايير األوروبية األطلسية التي توجّ ه
معظم منظمات الدفاع الحديثة الفعّالة اليوم:
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ّ
محددة بوضوح
• أدوار ومسؤوليات وسلطات
• سلطات ومحاسبة واضحة لألداء الفردي والتدابير الفردية
• توكيل سلطة اتخاذ الق رار ألدنى مستوى ممكن للحفاظ على تركيز
كبار القادة على أهمّ المواضيع
• إشراف مدني فعّال
• فصل بعض الوظائف الرئيسية مثل تحديد المتطلبات والتزويدات
وتشكيل القوّ ات والقيادة العسكرية التشغيلية
• التنسيق والتعاون على مهام مشتركة من خالل لِجان ومجالس لتطوير
المتطلبات والسياسات واإلستراتيجيات ولإلدارة المالية.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
مرات عدةّ
تغيّر فصل األدوار والمسؤوليات بين وزارة الدفاع ورئاسة األركان ّ
منذ استقالل أوكرانيا .أنظر الشكل  3.1لالطالع على هيكلية الدفاع التنظيمية
ألوكرانيا ابتدا ًء من خريف العام  .2015يرفع وزير الدفاع ورئيس هيئة الدفاع
ً
مباشرة إلى الرئيس 1 .ويرفع خمس نوّ اب لوزير الدفاع تقاريرهم إلى
تقاريرهما
وزير الدفاع ويرفع ست نوّ اب رؤساء لرئاسة األركان تقاريرهم إلى رئيس
هيئة الدفاع.
يحول االلتباس والثغرات والتداخالت في وظائف وزارة الدفاع ورئاسة
ّ
وتحد من الرقابة .وتبقى الرقابة المدنية ضعيفة
األركان دون تحقيق الفعالية
في أوكرانيا باستثناء أعلى الهرم (أي في مكاتب الرئيس ورئيس الوزراء).
ويطغى الموظفون العسكريون النظاميون السابقون والحاليون على وزارة
الدفاع ،إذ ال يتوفر كادر من المدنيين المحترفين إلدارتها .ويرفع رئيس هيئة
ً
مباشرة إلى الرئيس بشأن العمليات العسكرية ،ما يميل إلى
الدفاع تقاريره
الحساس.
إضعاف سلطة الوزير في هذا المجال
ّ
ُتترجم الرقابة المدنية الضعيفة في نظام مُرجّ ح أكثر العتماد ر ّد عسكري
على المشاكل األمنية بدل التفكير في مجموعة كاملة من أدوات السياسات
المتوفرة ألوكرانيا .وتولّد الخطوط المنفصلة للقيادة والمراقبة االلتباس وتقود
إلى ثغرات وتداخالت في المسؤوليات ،إلى جانب انهيارات في التواصل.

1

نستخدم “قائد قوّات الدفاع” كمنصب لقائد رئاسة األركان .يُطلق على هذا المنصب اليوم في أوكرانيا اسم “رئيس
رئاسة األركان”.

الشكل 3.1

الهيكلية الحالية لوزارة الدفاع األوك رانية ورئاسة األركان

اﻟﺮﺋﻴﺲ
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
ﻧﺎﺋﺐ أوّ ل
ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع

ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

رﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺪﻓﺎع

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع رﺋﻴﺲ
ارﻛﺎن

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع
ﻟﺸﺆون اﻟﺪﻣﺞ
اوروﺑﻲ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﻤﻨﺸﺄت

إداري

اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺘﻘﻨﻲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي

ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺳﺮار
اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻤﻨﺸﺄت

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ّ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻘﻮّات
اوﻛﺮاﻧﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ أوّ ل ﻟﺮﺋﻴﺲ ارﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻋﻤﻠﻴﺎت(
ﻧﺎﺋﺐ أوّ ل ﻟﺮﺋﻴﺲ ارﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻗﺘﺎل(
ﻧﺎﺋﺐ أوّ ل ﻟﺮﺋﻴﺲ ارﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ )إدارة(
ﻧﺎﺋﺐ أوّ ل ﻟﺮﺋﻴﺲ ارﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎت(
ﻧﺎﺋﺐ أوّ ل ﻟﺮﺋﻴﺲ ارﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﺴﻜﺮي
دوﻟﻲ(
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اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺪوﻟﻲ

ﻧﺎﺋﺐ أوّ ل ﻟﺮﺋﻴﺲ ارﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺗﺪرﻳﺐ(
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لقد ّ
حددنا عددًا من المجاالت حيث يعيق تنظيم األدوار والمسؤوليات
وتقسيمها الحاليان في وزارة الدفاع /رئاسة األركان التحقيق الفعّال لمهام
وزارة الدفاع ورئاسة األركان.
ّ
ممك ًنا بما يكفيّ .
إن رئيس هيئة الدفاع قادر على
• ليس وزير الدفاع
اتخاذ قرارات على مستوى السياسات من دون مداخلة الوزير.
ّ
يحد فصل األدوار والمسؤوليات بين وزارة الدفاع ورئاسة األركان
•
ّ
ً
ً
ّ
كل من المسؤولية والفعالية بدل من تعزيزهما .وهذا ألنه تبرز
تداخالت وثغرات بين وظائف هذه المنظمات ويغيب الفصل بين صنع
السياسات من جهة وتنفيذ السياسات من جهة أخرى .يبدأ غياب
السلطة الواضحة على رأس ّ
كل من المنظم َتين :فال الوزير وال رئيس
ّ
مكلف في النهاية ،ما يحول دون الفعالية التنظيمية
هيئة الدفاع
ّ
ّ
والمراقبة المدنية .ويبدو أن المسؤول الوحيد الذي يتمتع بالسلطة
للتنسيق وضمان الدمج بين وزارة الدفاع ورئاسة األركان هو الرئيس.
• يولّد الفصل الحالي في المهام بين وزارة الدفاع ورئاسة األركان
ّ
تحديات من حيث تحديد المسؤولية للمشاكل ودمج الجهود .فعلى
ُ
سبيل المثال ،في مجال التزوّ د ،تعتبر رئاسة األركان مسؤولة
عن المتطلبات ووزارة الدفاع عن الشراء ،ما يصعّب عملية تعيين
المسؤولية عندما تفشل األغراض التي تمّ شراؤها في تلبية الحاجات.
وبحسب مناقشاتناّ ،
إن الفصل في وظائف االستخبارات العسكرية
والسياسات بين وزارة الدفاع ورئاسة األركان مربك ح ّتى بالنسبة
للموظفين أنفسهم.
ّ
• يتم ّتع رئيس هيئة الدفاع بدور قيادي إداري وعملي ،إذ إنه مكلف
بتوفير القوى وقيادة العمليات .وتفصل دول ّ
عدة (على غرار أستراليا
والعديد من دول حلف شمال األطلسي) بين هذه الوظائف ّ
ألن مهامها
مختلفة جذريًا وألن مجال السيطرة فيها واسع بشكل يفوق نطاق
الفرد واحد.
ّ
• تميل ثقافة اللوائح والتنظيم إلى الدفع بالقرارات إلى األعلى حتى
ّ
األقل ،هذا إن لم يكن الوزير نفسه .وتفيض
مستوى نائب الوزير على
النكات حول مواجهة الوزراء لما يصل إلى  500وثيقة كل يوم تستلزم
توقيعهم ،ح ّتى لمسائل يمكن معالجتها بسهولة على أربعة أو خمسة
مستويات أدنى.
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• ي ّ
ُبطئ نمط العمليات هذا القرارات اليومية ويجعل من الصعب على
األفراد ذوي المستويات األعلى التركيز على إصالحات تنظيمية
وتشغيلية أساسية .وثقاف ًيا ،تكون النتيجة تفادي المسؤولية.
توصيات :وزير الدفاع
لقد طوّ رنا هيكلية دفاع مؤسساتية جديدة ألوكرانيا هي إقتصادية وفعّالة
وقابلة للمحاسبة وت ّتبع عن كثب المعايير األوروبية األطلسية .أنظر الشكل
 3.2لالطالع على الهيكلية التنظيمية المقترحة لوزارة الدفاع األوكرانية.
وزير الدفاع
ّ
المكلف
في تنظيم الدفاع الذي أوصينا به ،يكون وزير الدفاع المسؤول األوّ ل
بإنشاء سياسة الحكومة األوكرانية حول الدفاع وتنفيذها .ويكون الرئيس
ّ
والموظف
مستشا ًرا أوّ ًل للرئيس ورئيس الوزراء والمجلس األعلى األوكراني
ّ
ويمثل الوزير قطاع الدفاع في
المساعد األساسي للرئيس بشأن سياسات الدفاع.
مجلس الوزراء ومجلس األمن والدفاع القومي ،ويبلغ عن حاجات موارد الدفاع
إلى الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزارة المال .كما ّ
يمثل الوزير
قطاع الدفاع في المداوالت بين الوكاالت ومع النظراء الدوليين.
ّ
ً
المسلحة األوكرانية ،إلى جانب
مسؤول عن إدارة القوّ ات
يكون الوزير
القيادة والرقابة العسكرية ،بما في ذلك قيادة كافة الق ّوات المنتشرة لحاالت
الطوارئ العسكرية على األراضي األوكرانية .وتتبع رئاسة األركان والقوّ ات
ّ
المسلحة األوكرانية للوزير.
يُعيّن الوزير من قِبل الرئيس ويوافق على تعيينه المجلس األعلى األوكراني
من خالل تصويت األغلبية .ويستطيع الرئيس ً
أيضا عزل الوزير بموافقة المجلس
األعلى األوكراني .ولضمان مراقبة مدنية قوية ،يكون الوزير مدن ًيا .وإن تم ّتع
ّ
المرشح المحتمل للمنصب بخبرة عسكرية ،نوصي بأن تفرض أوكرانيا ترك
ّ
األقل من استالمه المنصب،
الفرد للخدمة العسكرية قبل عشر سنوات على
إذ تضمن هذه الفترة الزمنية استقاللية الوزير عن الجيش ،وباألخص عن
ّ
المسلحين السابقين (غير أنّه وعلى ضوء الوضع األمني الراهن
زمالء الخدمة
الذي تواجهه أوكرانيا ،قد يبقى الوزير الحالي في منصبه الراهن) .وفي حين
ً
مفيدا بالنسبة إلى الوزير ،ال
أمرا
قد يكون التم ّتع بخلفية في مسائل الدفاع ً
ّ
ً
تشكل مهارات القيادة المثبتة والعالقة المتينة مع الرئيس
شرطا.
يكون ذلك
والمجلس األعلى األوكراني عناصر أكثر أهمية.
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الهيكلية التنظيمية المقترحة لوزارة الدفاع األوك رانية

وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع

ا ﻣﻴــﻦ اﻟﻌﺎم

ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻗ ّﻮات
اﻟﺪﻓﺎع
ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
ﺳﻴﺎﺳــﺎت اﺳــﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪﻓﺎع
ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻘﺪرات
ا ﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ /اﻟﻤﺮاﻗــﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ

"ﺟــﺎي :"1-اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
"ﺟﺎي :"2-اﻻﺳــﺘﺨﺒﺎرات
"ﺟــﺎي :"3-اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
"ﺟﺎي :"4-اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺎت
"ﺟﺎي :"5-ا ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻲ
"ﺟﺎي :"6-ا ﺷﺎرات واﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
"ﺟــﺎي :"7-اﻟﺘﺪرﻳﺐ
"ﺟــﺎي :"8-إدارة اﻟﻤﻮارد

اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻘـ ّﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻗﻴــﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

رﺋﻴــﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت
اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ
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لضمان عمل وزارة الدفاع بشكل فعّال أكثر ،على وزير الدفاع توكيل
سلطة القرارات إلى المكاتب والمنظمات المالئمة تحت سلطته أو سلتطها.
ويجب تمكين كل منظمة داخل الوزارة التخاذ القرارات واإلجراءات داخل
مجال كفاءتها ومسؤوليتها .وفي حين يجب تحديد األدوار والمسؤوليات
المعيّنة من خالل قوانين ولوائح ومراسيم وتوجيهات ،ال يمكن أن تشكل
قيودًا ،بل يجب صنع القرارات على أدنى مستوى ممكن ،ومحاسبة األفراد على
القرارات في نطاق مسؤوليتهم.
ً
مباشرة إلى وزير الدفاع
المنظمات التي ترفع تقاريرها
يجب أن يحظى الوزير بطاقم داعم مالئم ،بما يشمل مستشا ًرا عسكريًا
ومستشارين للسياسات حول المسائل األساسية .وترفع عدة منظمات تقاريرها
ً
مباشرة إلى مكتب الوزير ،بما في ذلك طاقم الوزير
حال ًيا ،وبشكل مناسب،
الخاص ،وشؤونه القانونية وشؤونه العامة .كما يرفع المفتش العام تقاريره
ً
مباشرة إلى الوزير.
تتمتع هذه المنظمات بخطوط إبالغ مباشرة للوزير ّ
ألن وظائفها إمّا
ً
مباشرة بتمثيل الوزير لوزارة الدفاع أمام العالم وغال ًبا ما تكون عالية
ترتبط
مباشرا للقيادة
الحساسية من حيث الوقت (شؤون عامة) وإما تستلزم ولوجً ا
ً
العليا في الوزارة أو األمّة بهدف الحفاظ على االستقاللية (المفتش العام والمكتب
القانوني) .على المنظمات التي تتم ّتع بهكذا خصائص فقط التم ّتع بعالقة تبليغ
مباشرة إلى الوزير .أمّا المنظمات األخرى (مثل المراقب المالي) فيجب أن
تندرج في ظل نظام إدارة وزارة الدفاع العام .ومن المهمّ عدم “إعادة إنشاء”
وزارة الدفاع داخل مكتب الوزير أو توليد وظائف مزدوجة ألولئك الذين هم
في مكان آخر في وزارة الدفاع.
يخدم المكتب القانوني الذي يقوده المستشار العام كمستشار قانوني
أوّ ل و”المحامي” الرئيسي للوزارة ويجب توظيف كل من المحامين المدنيين
والعسكريين فيه .يتمّ تعيين المستشار العام من قِبل الوزير ولخدمته .ويكون
رئيس مكتب الشؤون العامة مساعد الطاقم الرئيسي للوزير بشأن المعلومات
العامة ويتمّ تعيينه من قِبل الوزير .ويدير مكتب الشؤون العامة كل أنشطة
التواصل العامة ،بما في ذلك الموقع اإللكتروني ومنشورات وزارة الدفاع.
ويقود مكتب المفتش العام المفتش العام نفسه ،وهو موظف أوّ ل مستقلّ
يعيّنه الوزير ويوافق على تعيينه المجلس األعلى األوكراني ويتمّ التدقيق في
خلفيته بالكامل للحرص على عدم وجود تضارب في المصالح .وعلى المكتب
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ّ
وتتمثل مسؤولية هذا المكتب
نفسه أن يضمّ طاقم عمل عسكري ومدني.
في إجراء التحقيقات وتحضير التقارير لمكافحة الهدر والغش واالستغالل.
ّ
المسلحة
وتكمن المسؤولية لهكذا مجاالت أوسع كالجهوزية وكفاءة القوّ ات
األوكرانية في مديريات ومكاتب رئاسة األركان ووزارة الدفاع المالئمة .يجب
أن تكون إدارة مراجعة الحسابات منظمة منفصلة تحت مكتب المفتش العام.
نائب وزير الدفاع
نوصي بإنشاء منصب نائب لوزير الدفاع والمدير العام بدل نوّ اب وزراء
ّ
عدة كما في التنظيم األوكراني الحالي ،وذلك لتفادي خطر االنقسامات ونقص
التنسيق في وظائف وزارة الدفاع المختلفة.
يعمل نائب وزير الدفاع كنائب رئيسي للوزير .وتكمن وظيفة نائب
الوزير الرئيسية في مساعدة الوزير على اإلشراف على قطاع الدفاع بكامله.
فإذا نظر الوزير “إلى األعلى والخارج” ،ينظر النائب “إلى األسفل والداخل”.
وينوب هذا الشخص عن الوزير في أي اجتماع أو جلسة ال يكون الوزير
ّ
التصرف كبديل عنه ،ال يجدر
متوف ًرا فيها .وفي حين يستطيع نائب الوزير
ّ
بنائب الوزير أن يكون عائ ًقا أمام الوصول إلى الوزير ،وليس توقيع نائب الوزير
ضروريًا للقرارات الوزارية .كما يخدم نائب الوزير كنظير لن ّواب الوزراء من
دول أخرى ويشارك في مجالس ولجان صنع القرار على مستوى النوّ اب في
المداوالت بين الوكاالت .كما ّ
ّ
محددة أو مشاريع خاصة
ينفذ نائب الوزير مهامًا
(مثل المراجعات) كما يوجّ ه الوزير ويستطيع اإلشراف على وظائف معيّنة
لوزارة الدفاع ورئاسة األركان في حال ّ
وكله الوزير بذلك.
يجب أن يكون نائب الوزير المسؤول المدني الثاني األبرز في قطاع
الدفاع األوكراني ويُعتبر بمثابة عسكري بأربع نجوم من حيث الرتبة .ويُعيّن
هذا الشخص من قِبل الرئيس ويوافق على تعيينه مجلس الوزراء ،كما يُمكن
عزل النائب من قِبل الرئيس بموافقة مجلس الوزراءّ .
إن كان مرشح محتمل ما
يتم ّتع بخبرة عسكرية ،نوصي بأن تفرض أوكرانيا ّ
بأن يكون هذا الشخص قد
ترك الخدمة العسكرية قبل عشر سنوات على األقل من الخدمة في منصبه،
وذلك لألسباب نفسها التي تمّ وصفها في حالة الوزير.
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األمين العام
ّ
إن األمين العام هو مساعد الطاقم األساسي للوزير ونائب الوزير في كافة مسائل
السياسات .يشرف الشخص في هذا المنصب على سياسات الدفاع في عدد من
الحساسة ويحرص على أن تعكس السياسات أهداف وإستراتيجية
المجاالت
ّ
األمن القومي لقادة أوكرانيا السياسيين .يؤمّن األمين العام نصيحة كاملة
في مجال السياسات إلى الوزير وعليه العمل بشكل وثيق مع وزارة المالية
ّ
المسلحة األوكرانية بشكل مناسب وفعّال وتخصيص
لضمان تمويل القوّ ات
هذه األموال بشكل صحيح.
بعد الوزير ونائب الوزير ،ي ّ
ُعد األمين العام أرفع مسؤول مدني في الوزراة.
ويُعيّن هذا الشخص من قِبل الوزير ويوافق على تعيينه مجلس الوزراء ،بالرغم
من أنّه على هذا الشخص الخدمة وف ًقا إلرادة الوزير الذي يستطيع عزل هذا
الشخص من دون موافقة مجلس الوزراء.

األفراد /المنظمات التي ترفع تقاريرها عبر األمين العام
ّ
يمكن األمين العام القدرة العسكرية من خالل مراقبة وتنسيق السياسات
عبر ست إدارات هي :الموظفون وسياسة إستخبارات الدفاع وتطوير القدرة
واإلستراتيجية والسياسات والشراء والتمويل/المراقبة المالية .لكل من هذه
رئيسا يتمّ اختياره وتعيينه من قِبل األمين العام
اإلدارات ،يعيّن األمين العام
ً
ً
ويوافق عليه وزير الدفاع الذي يستطيع أيضا عزلهم .ويمكن أن يكونوا معيّنين
ّ
موظفي دولة يعملون في الوزارة في األصل .يكون كل الرؤساء
سياس ًيا أو
مدنيين ،وإذا كانوا عسكريين سابقين ،عليهم أن يكونوا قد تركوا الخدمة
العسكرية قبل عشر سنوات على األقل من تبؤوهم مناصب رؤساء إدارات.
يكون لكل رئيس إدارة نائب ُتوكل إليه مجموعة من الوظائف ،كما هو
مناسب ومتفق عليه ،ويتم ّتع بالسلطة الكاملة للعمل باسم رؤساء اإلدارات في
ّ
موظفي دولة بهدف تعزيز االستمرارية وتطوير قدرة
غيابهم .ويكون النوّ اب
الخدمة المدنية على مستويات رفيعة.
في كل إدارة ،يتمّ توظيف خبراء واسعي المعرفة وكفوئين يتمّ توظيفهم
من الخدمة المدنية أو صفوف الضباط العسكريين من الخدمة الفعلية من كل
جهاز ،وبهدف تشكيل موظفي الدولة غالبية طاقم العمل في النهاية .ويستطيع
رئيس ونائب اإلدارة تعيين أعضاء من الموظفين لملء مجموعة من الوظائف
وللعمل واتخاذ القرارت باسمهما عند الضرورة.
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ّ
ً
وصول إلى أدنى
يتمكن قادة وزارة الدفاع ،بد ًءا من الوزير
عندما ال
التصرف داخل مجال
حساسة من حيث الوقت أو
مرتبة ،اتخاذ قرارات
ّ
ّ
مسؤولياتهم ألي سبب من األسباب ،عليهم إيكال السلطة ،وبغياب توكيل آخر،
توكل هذه المسؤولية تلقائ ًيا إلى النائب أو الشخص التالي األرفع شأنًا في
السلسلة القيادية.

رئيس الموظفين
يكون رئيس الموظفين مساعد طاقم الموظفين الرئيسي ومستشار وزير
الدفاع إلدارة كافة موظفي قطاع الدفاع ،سواء مدنيين أو عسكريين .ويضمّ
مجال مسؤولية هذا المنصب سياسات التعبئة ،وجداول األجور ،وسياسات
الرعاية الصحّ ية ،وسياسات ومعايير الموظفين المدنيين والعسكريين،
والجهوزية والتدريب ،ومتطلبات الموظفين ،ومسائل نوعية الحياة التي
تؤثّر على كافة أعضاء قطاع الدفاع .كما يضع هذا الشخص السياسات التي
توجّ ه قرارات الموارد البشرية الخاصة بالموظفين المدنيين والعسكريين
تنسق قيادة إدارة الموظفين وطاقمها مع رئاسة
المخصصين لوزارة الدفاع.
ّ
ّ
المسلحة مسائل الموظفين ويشرفان على وضع سياسات
األركان واألجهزة
الوظائف التي تديرها هذه المنظمات .ويشاركان في التخطيط ووضع البرامج
ووضع ميزانية األنشطة المرتبطة بمسائل الموظفين .ودع ًما لهذه المهام ،يقوم
رئيس الموظفين بما يلي:
ّ
تتعلق بعدد الموظفين العام،
• إصدار توجيهات معينة للسياسات
المدنيين والعسكريين ،في قطاع الدفاع في أوكرانيا ،باإلضافة إلى
تخصيصات الموظفين لمنظمات معيّنة ،حسب األصول
• توفير توجيهات للسياسات حول قدرات كل الموظفين في قطاع الدفاع
وجهوزيتهم
• تحديد جداول أجور كل من الموظفين المدنيين والعسكريين في
ّ
المسلحة األوكرانية
وزارة الدفاع والقوّ ات
• وضع وإصدار توجيهات لقطاع الدفاع بأكمله حول عمليات وآليات
إدارة الموارد البشرية
• المشاركة في تحديد متطلبات الموظفين (أعداد وتدريب وجهوزية)
التي ستلزم للمخططات والبرامج الموضوعة ألنظمة األسلحة من قِبل
رئيس تطوير القدرات واألجهزة العسكرية
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ّ
لتعقب أشخاص
• إنشاء والحفاظ على قواعد بيانات وأنظمة معلومات
في النظام وضمان ّ
دقة هذه البيانات واكتمالها وحسن توقيتها ،إلى
جانب استخدام التقنيات والممارسات الحديثة األكثر كفاءة.

رئيس سياسة إستخبارات الدفاع
ّ
يوفر رئيس سياسة إستخبارات الدفاع النصح بشأن السياسات إلى
األمين العام والوزير حول مسائل اإلستخبارات واألمن .لتحديد متطلبات
إستخبارات الدفاع ،تعمل إدارة سياسة إستخبارات الدفاع مع منظمة
اإلستخبارات في رئاسة األركان واألجهزة العسكرية وقيادة العمليات
المشتركة وتؤمّن إشرافًا على السياسة وتنسي ًقا لهذه الج ّهات .وفي حين
تتحمّ ل هذه المنظمات األخرى المسؤولية عن مهام اإلستخبارات التشغيلية
ّ
تحد د إدارة سياسة إستخبارات الدفاع السياسات التي توجّ ه
والتحليلية،
ّ
هذه العمليات والتحليالت .كما تمثل إستخبارات الدفاع في المجموعة
اإلستخباراتية بين الوكاالت ،بالرغم من مشاركة منظمة إستخبارات رئاسة
األركان في المجموعة ً
أيضا .ويعمل رئيس سياسة إستخبارات الدفاع مع
إدارة تطوير القدرات على وضع سياسة لتطوير قدرات إستخبارات الدفاع
ومع إدارة الموظفين على تحديد سياسة للتوظيف والحفاظ على موظفي
إستخبارات الدفاع ومع إدارة التمويل /المراقب المالي على حاجات تمويل
إستخبارات الدفاع .وخالفًا لمديرية اإلستخبارات الرئيسية األوكرانية
ّ
مستقلة لجمع اإلستخبارات أو
الحالية ،لن يكون لهذه اإلدارة وظيفة
العمليات أو التحليل ،إذ تعود هذه الوظائف إلى رئاسة األركان .ودع ًما
لهذه المهام ،يشرف رئيس سياسة إستخبارات الدفاع على تطوير العالقات
اإلستخباراتية وإدارتها وتنسيقها بين إستخبارات الدفاع وشركاء الرئيس
ّ
ويقد م االستشارة ويساعد رئيس تطوير
ونظرائه األجانب والدوليين،
ّ
القدرات ورئيس المشتريات في ما يخص برامج االستحواذ التي تؤثر على
قدرات وبرامج اإلستخبارات.
رئيس تطوير القدرات
ً
يكون رئيس تطوير القدرات مسؤول عن تحديد المتطلبات الكاملة إلنشاء
مزيج من القدرات العسكرية (تجهيزات وموظفون وتدريب وبنية تحتية،
إلخ) يكون فع ً
ّال على الصعيد التشغيلي وكفو ًء ا على صعيد الكلفة يستطيع
تحقيق أهداف أوكرانيا اإلستراتيجية .وللقيام بذلك ،تعمل هذه اإلدارة
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عن كثب مع إدارة اإلستراتيجية والسياسات ،وإدارة المالية /المراقب
ّ
المسلحة األوكرانية ،وقيادة العمليات
المالي ،ورئاسة األركان ،والقوّ ات
المشتركة لترجمة أهداف أوكرانيا اإلستراتيجية إلى متطلبات عسكرية
كاملة .ثمّ تعمل مع إدارة المشتريات للحرص على ترجمة هذه المتطلبات
إلى أنظمة فعّالة وبالتعاون مع إدارة الموظفين لضمان ترجمة متطلبات
األنظمة إلى حاجات للموظفين.
وتكون هذه اإلدارة مسؤولة عن اإلجابة على األسئلة التالية“ :كيف
نترجم استراتجيتنا إلى أشخاص وأنظمة تستطيع تنفيذ اإلستراتيجية؟”
و”ما هو مزيج القوّ ة المثلى لتحقيق األهداف ضمن قيود التكاليف؟” .ومع
تطوير الخطط وتنفيذها ،يقيّم المكتب ما إذا كانت هذه الخطط تطابق
المتطلبات في الواقع .وفي حين تتألّف كل اإلدارات تحت األمين العام من
موظفين مدنيين وعسكريين ،تكون هذه اإلدارة فريدة من ناحية أنّها تضمّ
ّ
المسلحة األوكرانية (الجيش
دائ ًما أعضا ًء من كل جهاز من أجهزة القوّ ات
والبحرية والقوّ ات الجوّ ية وقيادة العمليات الخاصة) .كما تكون فريدة في
أنّه يقودها إ مّا ضابط عسكري أو مدني (إن كان عسكر يًا ،يجب أن يشغل
ّ
موظف دولة منصب النائب ،وإن كان مدن ًيا ،يجب أن يكون ضابط عسكري
نائ ًبا).

رئيس اإلستراتيجية والسياسات
يكون رئيس اإلستراتيجية والسياسات المستشار األساسي لألمين العام
ووزير الدفاع حول كل المسائل المرتبطة بإستراتيجية الدفاع والتخطيط
ّ
والتوقعات لبيئة اإلستراتيجية المستقبلية .يخدم هذا الشخص كقائد
للدمج اإلستراتيجي بين الوكاالت في وزارة الدفاع ويط ّو ر سيناريوهات
تخطيط وافتراضات لمجموعة محتملة من الصراعات واألزمات قصيرة
وتنسق
ومتوسطة وطويلة األمد .وتصيغ إدارة اإلستراتيجية والسياسات
ّ
ّ
وتنسق وتنشر وثائق دفاع
وتوز ع بيانات توجيهية إستراتيجية وتصيغ
ّ
أساسية مثل مراجعات الدفاع اإلستراتيجي .وتعمل اإلدارة عن كثب مع
ّ
وتوفر التوجيهات حول السياسات لعملها .وتكون موافقة
رئاسة األركان
هذه اإلدارة على الميزانية والمشتريات وخطط بناء الق ّو ة ضرورية لضمان
ّ
ككل  .ودع ًما لهذه المهام ،يقوم رئيس اإلستراتيجية
توافقها مع اإلستراتيجية
والسياسات بما يلي:
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• العمل بشكل وثيق مع رئيس تطوير القدرات لضمان توافق القدرات
ّ
وتمكنها من
العسكرية مع اإلستراتيجية الدفاعية والعسكرية
تنفيذ ها
• الخدمة كج ّهة اتصال رئيسية واإلشراف على الدمج األوروبي
األطلسي ألوكرانيا بعد استيعاب مكتب الدمج الحالي
• تأمين النصح والرأي والدعم التحليلي إلى وزير الدفاع عند الطلب
أو إبقاء القيادة الرئيسية على اطالع حول األحداث الحالية
ّ
مر تَين في السنة حول القوّ ات المسلحة
• إصدار أوراق بيضاء ّ
األوكرانية تشمل أرقام الكلفة ومخططات القوّ ة
• التكليف واإلشراف على إجراء الدراسات الخارجية حول المسائل
اإلستراتيجية.

رئيس المشتريات
ّ
المسلحة
يضع رئيس المشتريات سياسة لشراء األسلحة والتجهيزات للقوّ ات
األوكرانية واإلشراف عليها .وتعمل هذه اإلدارة عن كثب مع إدارة تطوير
القدرات لترجمة المتطلبات الشاملة التي طوّ رتها هذه اإلدارة إلى متطلبات
ّ
محد دة لألنظمة .كما تحرص هذه المنظمة على أن تأخذ القرارات المرتبطة
بالميزانية بعين االعتبار تكاليف دورة حياة أنظمة الدفاع وتقود أو تشارك
في مجالس ولجان رئيسية لصنع القرار في مجال الدفاع ،بما في ذلك
المشاركة في ترأس لجان أساسية حول متطلبات ومعايير مع إدارة تطوير
القدرات .ويشرف قسم من هذه اإلدارة على اختبار المواد التي يشتريها
ً
مسؤول عن تحقيق الحد
قطاع الدفاع وتقييمها .ويكون رئيس المشتريات
األقصى من الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء ،مع التخفيف من الفساد.
ّ
وينظمها لتجري أنشطة الشراء
ويشرف هذا الشخص على مكاتب البرامج
على سنوات ّ
عد ة ويقوم بالتوظيف والحفاظ على قوة عاملة متخصصة
بالمشتريات وعالية االحترافية ومتدربة على التعاقد واللوائح الحكومية.
وتكون إدارة المشتريات مسؤولة ً
أيضا عن إدارة منشأت الدفاع وبنيته
ا لتحتية .
رئيس التمويل/المراقب المالي
يكون رئيس التمويل/المراقب المالي الموظف الرسمي الرئيسي لدى
األمين العام والوزير حول كل المسائل المالية وتلك المتعلقة بالميزانية
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ّ
ويركز هذا الشخص على صياغة الميزانية وتنفيذها،
في وزارة الدفاع.
واإلدارة والمراقبة الماليتين ،والمعلومات المالية والجهوزية والشفافية في
مراجعة الحسابات ،وسياسة وعملية المحاسبة .ويكون رئيس التمويل/
المراقب المالي المستشار المالي الرئيسي لدى الوزير ويصيغ ميزانية
الدفاع بأكملها .وفي تنفيذه كل هذه المهام ،يقوم رئيس التمويل/المراقب
المالي وموظفي إدارة التمويل/المراقب المالي بما يلي:
• قيادة تطوير الميزانية السنوية بالعمل عن كثب مع رئيس تطوير
القدرات ورئيس المشتريات
• قيادة التفاعالت مع موظفي اإلدارة الرئاسية ومجلس األمن والدفاع
القومي ووزارة المالية حول المسائل المتعلقة بالميزانية والمالية
وتنفيذ الميزانيات ومراقبتها
َ
• الحفاظ على رقابة ومحاسبة فعالتين على استخدام كافة الموارد
المالية لوزارة الدفاع
• إجراء تحليالت تهدف إلى زيادة كفاءة اإلنفاق على الدفاع بالتنسيق
مع رئيس المشتريات
• تطوير أنظمة إدارة محاسبة ومالية متكاملة في وزارة الدفاع
والحفاظ عليها ،بما في ذلك التقرير المالي والضوابط اإلدارية
• توجيه وإدارة وتأمين الرقابة على موظفي اإلدارة المالية لوزارة
الدفاع وأنشطتها وعملياتها.
توصيات :رئيس هيئة الدفاع
ضابطا عسكر يًا رئيس ًيا في البالد ويكون مسؤولً
ً
يكون رئيس هيئة الدفاع
ّ
عن قيادة رئاسة األركان والقوّ ات المسلحة األوكرانية .وتنطلق السلسلة
التشغيلية العسكرية من الرئيس إلى وزير الدفاع فرئيس هيئة الدفاع
ً
ونزول عبر الوحدات العسكرية .ويكون رئيس
وقائد العمليات المشتركة
هيئة الدفاع المستشار العسكري الرئيسي للوزير والرئيس ويستطيع تقديم
ً
مباشرة للرئيس حول مسائل العمليات ،لكن عليه إبقاء وزير الدفاع
النصح
على إطالع بشكل كامل .ومن الضروري أن يكون هناك عالقة تعاون بين
رئيس هيئة الدفاع ووزير الدفاع.
ويقود رئيس هيئة الدفاع التخطيط ويجري عمليات عسكرية موكلً
ّ
ويبلغ رئيس
المسؤولية اليومية للعمليات إلى رئيس العمليات المشتركة.
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ّ
المسلحة األوكرانية من الموارد عبر
هيئة الدفاع عن حاجات القوّ ات
الوزير إلى مجلس الوزراء والرئيس .ويقوم رئيس هيئة الدفاع بإيكال
ّ
المسلحة األوكرانية بالجنود وتدريبها وتجهيزها
مسؤولية إمداد القوّ ات
إلى رئاسة األركان واألجهزة العسكرية الفردية .ويكون رئيس هيئة الدفاع
ّ
ً
المسلحة األوكرانية ،بما في ذلك قدراتها
مسؤول عن الحالة العامة للقوّ ات
وجهوزيتها بحسب معايير يحددها الوزير واألمين العام .ويساعد رئيس
هيئة الدفاع ً
أيضا في بناء ج ّهات اتصال أوكرانيا مع قوّ ات عسكرية أوروبية
أطلسية ودولية أخرى.
ّ
لمد ة
يحمل رئيس هيئة الدفاع رتبة أربع نجوم و يُعيّنه الرئيس
ثالث سنوات يمكن تمديدها لسنة لوالية كاملة محتملة من أربع سنوات.
ويكون رئيس هيئة الدفاع بخدمة الرئيس ووزير الدفاع ويمكن عزله
كنتيجة لتقاعسه عن أداء مهام مكتبه بالشكل المالئم.
األفراد والمنظمات تحت رئيس هيئة الدفاع
ّ
المسلحة األوكرانية ورئاسة األركان ورئيس العمليات
في قيادة القوّات
المشتركة ،ترفع هذه المنظمات وهؤالء األف راد تقاريرهم عبر رئيس هيئة
الدفاع إلى وزير الدفاع.

نائب رئيس هيئة الدفاع
يتصرف نائب رئيس هيئة الدفاع كنائب أوّل لرئيس هيئة الدفاع .ينوب
ّ
هذا الشخص عن رئيس هيئة الدفاع في االجتماعات أو الجلسات التي ال
ّ
نظيرا لمفوّضي أو نوّاب رؤساء
متوف ًرا ،ويكون
يكون رئيس هيئة الدفاع فيها
ً
هيئات الدفاع الدوليين ويشارك في مجالس ولجان صنع الق رار على مستوى
النوّاب .كما ّ
ينفذ نائب رئيس هيئة الدفاع مهام مع يّنة أو مشاريع خاصة
وفق توجيهات رئيس هيئة الدفاع.
ً
ويكون هذا المنصب منصب الضابط الثاني األرفع شأنا في القوّات
ّ
المسلحة األوكرانية برتبة ثالث نجوم .ويع يّن الرئيس نائب رئيس هيئة
ّ
لمدة ثالث سنوات يمكن تمديدها لسنة واحدة لوالية إجمالية
الدفاع
محتملة من أربع سنوات .وعلى غ رار رئيس هيئة الدفاع ،يكون نائب رئيس
هيئة الدفاع بخدمة الرئيس ووزير الدفاع ويمكن عزله كنتيجة لتقاعسه
عن أداء مهام مكتبه بالشكل المالئم .ويحتاج نائب رئيس هيئة الدفاع
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إلى الحفاظ على عالقة واتصاالت متينة بالوزير واألمين العام واألجهزة
العسكرية ورؤساء اإلدارات.

مدير الموظفين في األركان العامة
يعمل مدير الموظفين في األركان العامة كنائب لرئيس هيئة الدفاع ويتحمل
مسؤولية محددة هي إدارة األركان العامة .ويشرف هذا الشخص على عمل
األركان العامة في تقديم النصح والمساعدة إلى رئيس هيئة الدفاع ونائب
وينس ق مدير الموظفين مع األمين العام
رئيس هيئة الدفاع ووزير الدفاع.
ّ
ويس ّهل التنسيق مع رؤساء اإلدارات التابعة لألمين العام.
ّ
يكون مدير الموظفين الضابط الثالث األرفع شأنًا في القوّات المسلحة
مواز بالرتبة لرؤساء األجهزة العسكرية الفردية .ويُع يّن هذا
األوكرانية وهو
ٍ
الشخص من قِبل رئيس هيئة الدفاع لوالية من ثالث سنوات.
األركان العامة
ّ
يكون رئيس األركان العامة الموظف الرئيسي لرئيس هيئة الدفاع ونائب
رئيس هيئة الدفاع .وللتوافق مع المعايير األوروبية األطلسية ،يجب إعادة
تنظيم األركان العامة وفق وظائف رموز “جاي” ( )Jالتقليدية ،التي تنطبق
ً
أيضا على األجهزة وقيادة العمليات المشتركة والوحدات القتالية وعبر
مختلف أقسام القوّة:
•
•
•
•
•
•
•
•

(جاي)
(جاي)
(جاي)
(جاي)
(جاي)
(جاي)
(جاي)
(جاي)

 :J-1الموظفون
 :J-2اإلستخبارات
 :J-3العمليات
 :J-4اللوجستيات
 :J-5اإلستراتيجية والسياسات والتنسيق الدولي
 :J-6اإلشارات واالتصاالت والمعلومات
 :J-7التدريب
 :J-8إدارة الموارد.

ّ
تحدد
تشارك األركان العامة في لجان المشاورات وصنع الق رار التي
تخصيصات المتطلبات والمشتريات والموظفين والميزانية .وللقيام بذلك،
تستشير األركان العامة وتعمل بشكل وثيق مع اإلدارات ذات الصلة التابعة
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ّ
المسلحة الفردية ورئيس العمليات المشتركة وقيادة
لألمين العام واألجهزة
العمليات المشتركة.
وتتألّف األركان العامة بأغلبها من ضباط عسكريين من كافة األجهزة
العسكرية لك ّنها تدمج ً
أيضا بعض الخب راء المدنيين المالئمين والمناسبين.

رئيس العمليات المشتركة
ّ
يكون رئيس العمليات المشتركة القائد العسكري التنفيذي األساسي ويوف ر
ّ
المسلحة
القيادة والم راقبة لكل العمليات والتمارين التي تقوم بها القوّات
األوكرانية ،التي تحظى ّ
كل منها بقائدها الخاص التابع لرئيس العمليات
المشتركة .ويتحمّ ل هذا المنصب ً
أيضا مسؤولية تطوير مخططات تشغيلية
حالية ومستقبلية بالتشاور مع مكوّنات أخرى من وزارة الدفاع ،مثل رئيس
اإلستراتيجية والسياسات ورئيس تطوير القدرات ورئيس األركان العامة.
ّ
ويكون هذا الشخص ً
موظفين
أيضا قائد قيادة العمليات المشتركة التي تضمّ
ّ
ّ
منظمين بحسب رموز “جاي” ( .)Jويركز هؤالء الموظفون بشكل
تنفيذيين
حصري على سير ودعم العمليات القائمة والمستقبلية المحتملة وف ًقا
للتعليما ت .
ّ
كما يبلغ رئيس العمليات المشتركة عن المتطلبات والحاجات الحالية
للعمليات الجارية ،وذلك عبر رئيس هيئة الدفاع بشكل رئيسي .ويكون
الشخص في هذا المنصب قائد القادة التابعين للعمليات الحالية ويستطيع
إقالتهم من مناصبهم واستبدالهم ،وذلك تب َعا لتشاورات مع رئيس هيئة الدفاع.
يشغل رئيس العمليات المشتركة رتبة جن رال بثالث نجوم أو لواء
ويكون تابعًا للوزير ورئيس هيئة الدفاع ونائب رئيس هيئة الدفاع .ويرفع
هذا الشخص تقاريره إلى وزير الدفاع عبر رئيس هيئة الدفاع .ويتمّ اختيار
رئيس العمليات المشتركة من قِبل رئيس هيئة األركان ،وذلك بالتشاور مع
الوزير وموافقة الرئيس ويشغل والية من ثالث سنوات .ويكون هذا الشخص
بخدمة الرئيس ووزير الدفاع ويمكن عزله لعدم أداءه عمله.
تنفيذ توصيات الدفاع الهيكلية
يجب أن يُوجّ ه التنفيذ الناجح لإلصالحات الهيكلية من خالل مجموعة من
ّ
محددة .غير
المبادئ التي تستطيع الحكومة األوكرانية ترجمتها إلى أفعال
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أنّه يجب تفصيل التنفيذ حسب الظروف المع يّنة والثقافة المؤسساتية
في أوكرانيا.
ّ
يرتكز المبدأ األوّل على أن اإلصالح يبدأ من األعلى .وعلى المسؤولين
الرفيعين في الحكومة األوكرانية االلتزام باإلصالحات والعمل جن ًبا إلى جنب
لتنفيذها في مختلف المنظمات الجديدة.
أ مّا المبدأ الثاني فيقوم على أنّه يجدر بشخص واحد أن يكون
ً
مسؤول عن تنفيذ اإلصالحات .وعلى هذا الشخص أن يكون وزير الدفاع
نظرا للمسؤوليات المع يّنة لهذا المنصب في اإلصالحات الهيكلية الموصى
ً
ً
بها في هذه الدراسة .وعلى الوزير أن يكون مسؤول عن اتخاذ الق رارات
ً
ّ
وموكل إليهم
محددًا األشخاص
النهائية بشأن الهيكلية التنظيمية الجديدة،
التنفيذ اليومي لإلصالحات وحارصً ا على تنفيذ اإلصالحات .وفي تحمّ ل هذه
المسؤولية ،يكون الوزير عرضة للمحاسبة أمام الرئيس.
ولدى منحه مسؤولية تنفيذ اإلصالحات ،يجب على وزير الدفاع
الحرص على مشاركة مختلف أصحاب الشأن في وزارة الدفاع واألركان العامة
عند تطبيق اإلصالح .ويجب أن يحصل ذلك ليس عبر المجموعات الرسمية
فحسب ،بل عبر التفاعالت غير الرسمية ً
أيضا.
يحتاج وزير الدفاع إلى دعم الموظفين لتنفيذ وتنسيق إعادة التنظيم
“مديرا لتنفيذ اإلصالح في وزارة الدفاع”
واإلصالح .نوصي بأن يع يّن الوزير
ً
باعتبار داخل الحكومة وبثقة غالبية أصحاب الشأن.
بدوام كامل يتم ّتع
ٍ
ويقوم هذا الشخص بجمع قوّة عمل تتألّف من موظفين متفانين ،جال ًبا
أشخاصً ا من مختلف أجزاء وزارة الدفاع واألركان العامة .وتنتج قوّة العمل
ّ
وتقدم ،عند الضرورة،
نواح مختلفة من التنفيذ
تفصل
هذه أوراق عمل
ّ
ٍ
توصيات حول ق رارات إضافية الزمة من جهة الوزير أو قادة آخرين رفيعي
الشأن لتنفيذ اإلصالحات.
كما نوصي بأن ينشئ وزير الدفاع وي رأس “مجموعة استشارية للتنفيذ”.
وتضمّ هذه المجموعة رئيس هيئة الدفاع ،إلى جانب أشخاص يتمّ تعيينهم
في م راكز قيادية في المنظمة الجديدة .على هذه المجموعة االستشارية
إنشاء مجموعات ثانوية لنواح مختلفة من اإلصالح (واحدة لوزارة الدفاع
وأخرى لألركان العامة على سبيل المثال) .وتستطيع المجموعات غير
الرسمية وتلك المتخصصة ألصحاب الشأن األساسيين التعاون لدى بروز
مسائل مع يّنة .وعلى هذه المجموعة العمل مع مدير تنفيذ اإلصالح في
وزارة الدفاع لتحديد أي إدارة يجب نقلها من األركان العامة إلى وزارة الدفاع

التنظيم لتعزيز الدفاع 39

أو من وزارة الدفاع إلى األركان العامة .كما عليها الموافقة على توصيات
مدير تنفيذ اإلصالح في وزارة الدفاع في شأن التقليص من عدد الموظفين.
ويجب أن ُتؤخذ الق رارات حول من سيقود اإلدارات الجديدة من قِبل وزارة
الدفاع واألركان العامة.
يجب اختيار المسؤولين الرفيعين الذين يقودون المنظمات الجديدة
داخل الهيكلية التي تمّ إصالحها بسرعة .ويجب تعيين نائب وزير الدفاع
واألمين العام ورؤساء اإلدارات لوزارة الدفاع ومنصب نائب رئيس هيئة الدفاع
ومدير الموظفين لألركان العامة .ويُعطى هؤالء األشخاص مسؤولية تنفيذ
اإلصالحات داخل منظماتهم الجديدة ويعملون عن كثب مع مدير تنفيذ
اإلصالح في وزارة الدفاع .كما يصبحون أعضاء في المجموعة االستشارية
حول التنفيذ.
على مدير تنفيذ اإلصالح في وزارة الدفاع والقوة العاملة تحديد هذه
اإلصالحات التي ستستلزم تغيي رات في القوانين األوكرانية .فعلى سبيل
المثال ،ستستلزم التغيي رات المقترحة في أدوار ومسؤوليات وزير الدفاع
ّ
المسلحة األوكرانية” و”قانون الدفاع األوكراني”،
تغيي رات في “قانون القوّات
إلى جانب ق رارات عدة للمجلس وم راسيم رئاسية .ويجب إشراك المجلس
األعلى األوكراني في أي تغيير في القوانين ،في حين يجب إشراك الرئيس
ومجلس الوزراء في تغيير الق رارات والم راسيم .على مدير تنفيذ اإلصالح
في وزارة الدفاع إنشاء قوّة عمل قانونية لتحديد كافة القوانين والق رارات
والم راسيم التي ستتأثّر باإلصالحات المقترحة وصياغة النص الالزم لتكون
اإلصالحات المقترحة متناسقة مع نظام أوكرانيا القانوني.
هذا ويجب م راجعة اللوائح الداخلية داخل وزارة الدفاع واألركان العامة.
وتحتاج التغيي رات في سياسات الموظفين بشكل خاص إلى م راجعات ،بما
في ذلك تصنيفات ووصف الوظائف ،والمنافع ،وجداول الرواتب ،وم راجعات
األداء ،وآليات الترقيات .ويجب إج راء هذه التغيي رات في شأن الموظفين
بأسرع وقت ممكن لجذب األشخاص إلى الم راكز الجديدة .وباإلضافة إلى
ذلك ،ستكون المحفزات المالية ضرورية الجتذاب الذين يستلمون الوظائف
والمسؤوليات الجديدة ،باإلضافة إلى أولئك الذين ُتلغى م راكزهم (على شكل
استحواذات أو تسريحات من الخدمة أو تقاعدات).
على وزير الدفاع وضع إطار زمني لتنفيذ إعادة التنظيم وتحديد تاريخ
ً
مثل) وتاريخ إلنجازها بالكامل ،مع
لبدئها (عندما تتمّ م راجعة القوانين
احتمال وضع تواريخ مختلفة داخل اإلطار الزمني ككل إلصالحات مع يّنة .على
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الوزير موازنة تقدير بين المدة الالزمة لملء المناصب الجديدة والرغبة
في المضي قدمًا بأسرع وقت ممكن للتخفيف من المقاومة البيروق راطية
التي قد تبرز.

الفصل الرابع

إصالحات الدفاع لتحسين المحاربة واالستخدام الف ّعال
للموارد

حساسة لها أهميّة خاصة بالنسبة إلى
نتطرق في هذا الفصل ألربع مجاالت ّ
ّ
خوض أوكرانيا للحروب واستخدامها الكفوء للموارد .حدد هذه المجاالت (من
بين مجاالت أخرى) حلف شمال األطلسي كمجاالت ذات أولوية للمساعدة من
خالل الصناديق االستئمانية1 .
من دون القدرة على نقل المعلومات واألوامر واالتصاالت األخرى من أعلى
مستويات الحكومة عبر القيادات المتوسطة وإلى الخطوط األمامية عبر القيادة
ّ
ّ
يتمكن القادة رفيعو
والتحكم واالتصاالت واإلستخبارات الفعّالة ( ،)C3Iلن
المستوى من إيصال أوامرهم ،ولن تحصل القوّ ات المقاتلة على اإلستخبارات
ّ
تتمكن الوحدات العسكرية من تنسيق أنشطتها.
التي تريدها للعمل ،ولن
يجب تحفيز األف راد للقتال والحصول على التدريب الصحيح ليكونوا فعّالين.
وعلى سياسات التعبئة واالستبقاء أن تكون مستدامة مال ًيا لتفادي هدر موارد
أوكرانيا المحدودة ولضمان التجهيز الالزم للقوة باألف راد .وتحتاج القوّ ات
المقاتلة إلى أسلحة وتجهيزات حديثة وفعّالة وعالية الجودة وعلى أوكرانيا
ّ
تتمكن من شراء مواد داخل إطار موارد ميزانيتها المحدودة .وفي حين
أن
ُت ّ
عد أوكرانيا منتجة كبيرة لألسلحة ،لم تكن المشتريات الكفوءة للعمليات
العسكرية القائمة أولوية رئيسية للعام  .2014ومن دون الكميّة والجودة
الكفوءتَين للمأكوالت والوقود والذخيزة ،ال تستطيع الجيوش العمل .ويجب
ّ
تعقب األسلحة والتجهيزات واإلمدادات بشكل كفوء لتقليل الخسارة وضمان
إعادة تموين سريعة.

.NATO, “NATO’s Practical Support to Ukraine,” Fact Sheet, June 2015 1
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القيادة والمراقبة واالتصاالت واإلستخبارات
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
في كل من الصراع الحالي أو على المدى الطويل ،على نظام القيادة والمراقبة
واالتصاالت واإلستخبارات تأمين ما يلي:

• سلسلة قيادية واضحة تبدأ من األعلى بأدوار ومسؤوليات محددة
ّ
خط ًيا لكل مستوى مع توكيل السلطة بشكل مناسب إلى
بوضوح
القياديين الثانويين
• لكل قائد تشغيلي ،ال سيّما القادة في مركز قيادة عملية مكافحة
اإلرهاب ( )ATOوالقيادات على مستوى القطاع :معلومات في الوقت
الفعلي حول ما يجري في أرض المعركة ،ومخططي عمليات مؤهلين،
واتصاالت سريعة وآمنة مع مستويات القيادة الثانوية المالئمة ،وليونة
في المناورة استنادًا إلى أحداث سريعة
• للقيادات التكتيكية :إنذار عملي ألفعال العدو خارج تغطية موارد
القائد التكتيكي الخاصة ،وتأمين االتصاالت مع الوحدات التابعة،
إلى جانب القيادة وقياديين آخرين في ظل ظروف حرب السلكية-
إلكترونية ،وعمليات وسبل نظامية للتنسيق مع الوحدات المجاورة.
قد تصبح السياسات والممارسات والتجهيزات التي يتم قبولها ودمجها
أسسا للقيادة والمراقبة
خالل الصراع الحالي في عملية مكافحة اإلرهاب
ً
ّ
واالتصاالت واإلستخبارات ُتدمج في تصميم طويل األمد للقوّ ات المسلحة.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
القيادة والمراقبة
تمّ تحديد الصراع الحالي كعملية مكافحة إرهاب ،ما يضع جهاز األمن
األوكراني ( ،)SBUبدل وزارة الدفاع ( )MoDواألركان العامة ( )GSفي
القيادة الرسمية للعمليات ،ما يصعّب أحيانًا تحقيق وحدة القيادة.
ال يعمل مركز القيادة المركزية الحالي كقيادة عمليات فعّالة .قد
حساس
أطاحت إزالة قيادة العمليات المشتركة ( )JOCعام  2010بتدرج قيادي ّ
للعمليات.
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وتشير التقارير أنه ،وفي بعض األحيان ،قام مسؤولون رفيعو
المستوى بتج ّنب السلسلة القيادية الرسمية من خالل اتصاالت مباشرة
بلواءات أو ح ّتى كتائب .لقد أربكت هذه الممارسات القياديين في الميدان
يخص توكيل المسؤولية.
وأرست االلتباس في ما
ّ
ّ
ليست مسؤولية العمليات الحالية مركزية ،فال يتمتع قياديو العمليات
والتكتيكيون بالسلطة والمسؤولية الكافيتَين .وتستلزم حالة األمور الحالية
ّ
تدخ ًل من القياديين رفيعي المستوى ،ما يعني أنّه على القياديين رفيعي
حساسة إدارة العمليات ً
أيضا.
المستوى المسؤولين عن مهام أخرى ّ
االتصاالت
تعيق التجهيزات القديمة والنقص الدائم في االتصاالت اآلمنة الفعالية
ّ
يهدد
العسكرية .يستطيع العدوّ اعتراض االتصاالت األوكرانية بسهولة ،ما
األمن ويقوّ ض العمليات .ويزوّ د المتط ّوعون بعض تجهيزات االتصاالت اآلمنة
وغير اآلمنة ،بما في ذلك أجهزة راديو موتوروال ( )Motorolaلالستخدام داخل
اللواءات .ويبرز نقص في التجهيزات كما ال تكون األنظمة مطابقة دائ ًما 2 .ويُعتبر
ذلك صع ًبا بشكل خاص عندما تحتاج أنواع مختلفة من القوى (مثل القوّ ات
ّ
المسلحة والحرس الوطني) إلى التواصلّ .
إن جهود المكننة في اللوجستيات
واألف راد مقيّدة بفعل القدرة غير الكافية على إجراء اتصاالت آمنه .فعلى سبيل
المثال ،وعلى ما يبدو ،يتمّ تطوير نظام إلكتروني إلدارة بيانات األف راد قد ّ
يمكن
ّ
ّ
لتعقب الموظفين المسجّ لينّ ،إل
تخطي األنظمة الورقية المعرقلة
أوكرانيا من
ّ
أن القدرة غير الكافية على إجراء اتصاالت آمنة تحول دون تنفيذه .وكذلك
ّ
يستلزم نظام تخزين آلي فعّال يمكن الرؤية عبر نظام اللوجستيات بأكمله
ّ
توفر عرض حزمة ترددية أكبر.
ال تقوم القوّ ات العسكرية واألمنية الموجودة بإيصال المعلومات
اإلستخباراتية والعملية بشكل أفقي وروتيني.
توصيات
ّ
تنتج ثغرات األداء المحددة في النظام الحالي عن تفاعالت معقدة وسط المنظمات
ً
مشروكة بوضع فريد ّ
تمثله عملية مكافحة
والموظفين والتجهيزات الموروثة،
اإلرهاب .وح ّتى جوانب القصور المرتبطة بالقتال الحالي تلقي الضوء على
2

يبذل حلف شمال األطلسي وحلفاؤه جهودًا متواصلة لتأمين تجهيزات اتصاالت إضافية آمنة.
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مشاكل أوسع على المدى األطول مرتبطة بترتيبات موجودة .تهدف توصياتنا
ً
مباشرة لنقاط ضعف تمّ الكشف عنها من خالل عمليات ضمن
التطرق
إلى
ّ
عملية مكافحة اإلرهاب وإلى إدخال تحسينات ذات مدى أطول وعامّة أكثر
إلى النظام بمجمله .وعلى وجه الخصوص ،تضمّ التوصيات توضيح السلسلة
تغييرا أساس ًيا،
القيادية لعملية مكافحة اإلرهاب .وعند اعتبار هذا التغيير
ً
ّ
ممكنات أساسية لعمل القيادة الفعّال.
تتوسّ ع توصيات إضافية لتشمل
السلسلة القيادية
كما أشرنا ساب ًقا ،نوصي بتعيين رئيس العمليات المشتركة كنقطة االتصال
الوحيدة إلعطاء التوجيهات لقياديي العمليات .تبدأ السلسلة القيادية من الرئيس
ً
وصول إلى وزير الدفاع وعبر رئيس هيئة الدفاع إلى كافة الق ّوات التنفيذية
(أنظر الشكل  .)4.1ويتلقى رئيس العمليات المشتركة اإلرشاد والتوجيه حول
السياسات من الذين هم أعلى مرتبة منه في السلسلة القيادية ويترجمها إلى
توجيه رسمي موثوق بحسب الضرورة .على رئيس العمليات المشتركة أن
يقود قيادة العمليات المشتركة ( )JOCالتي تضمّ كافة العمليات الناشطة .وعلى
قيادة العمليات المشتركة أن تضمّ كل موظفي الرمز “جاي” ( )Jالذين يدعمون
الشكل 4.1
السلسلة القيادية التنفيذية المقترحة

اﻟﺮﺋﻴﺲ
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

رﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺪﻓﺎع
ﻗﻴــﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ارﻫﺎب
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻠﻮاءات
RAND RR1475z1x1-4.1
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رئيس العمليات المشتركة ويتفاعلون مع نظرائهم في األركان العامة ووزارة
الدفاع.
من شأن إنشاء منصب رئيس العمليات المشتركة وقيادة العمليات
المشتركة أن يمركز المسؤولية للعمليات الجارية ،ما يضمن تخصيص فرد
حساسة وتلبية باقي مؤسسة الدفاع الطلبات الطارئة
واحد الهتمامه لمهام
ّ
لوحدات القتال.
على رئيس العمليات المشتركة إعطاء توصيات للذين هم أعلى مستوى في
السلسلة حول تخصيص القوّ ات للعمليات في البداية ومع تط ّور العمليات،
ويجدر به أن يكون السلطة التي تلحق القوّ ات بالقيادات التنفيذية .كما يتم ّتع
رئيس العمليات المشتركة بمسؤولية عرض حاجات موارد القياديين التنفيذيين
(تجهيزات وذخيرة وأسلحة وأف راد وبدائل للوحدات إلخ) إلى الوكاالت الداعمة،
ومراقبة وضع قسم موظفي الرمز “جاي” ( )Jفي قيادة العمليات المشتركة واألداء
في العمليات الجارية.
مقر رئيسي .ويجب أن
أو
كقيادة
العمل
المشتركة
العمليات
على قيادة
ّ
يشغله الموظفون  24ساعة في اليوم وسبع ساعات في األسبوع للحصول على
معلومات وإستخبارات ونقلها إلى أعلى وأسفل السلسلة القيادية ،وإيصال
المهام والطلبات الجديدة إلى القياديين التنفيذيين حسب األصول .وعليها ً
أيضا:
• تأمين تحديثات متواصلة حول وضع اإلجراءات والوحدات وقوى
الوحدات واإلصابات واألوضاع اللوجستية
• الر ّد على استفسارات السلطات بشأن كل ما سبق
• الحفاظ على خريطة “اللوحة الكبيرة” والمؤشرات
• العمل كمكان مالئم لشخصيات أرفع مستوى لالجتماع خالل األزمات
الحساسة
ولمراقبة العمليات
ّ
• تلقي اإلستخبارات على المستوى الوطني ونشرها عبر قنوات الرمز
“جاي ( ”2 )Jللقيادات التنفيذية
• احتمال العمل كمكان لمركزة الشؤون العامة للجيش.
من المهمّ  ،ضمن العمليات القائمة التابعة لقيادة العمليات المشتركة،
تحديد المسؤوليات لكل طبقة ،وتوكيل السلطات ذات الصلة إلى مسؤولين
ثانويين ،وجعلهم قابلين للمحاسبة ألداء هذه المهام .وال يجدر بالمستويات
ّ
تخطي الطبقات بشكل روتيني في السلسلة القيادية .على الضباط
األعلى
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األعلى السماح للذين هم في مراتب أدنى باتخاذ المبادرة وربّما الفشلّ ،
وإل لن
يتحمّ ل الذين هم في مراتب أدنى المسؤولية على أفعالهم الخاصة.
في عملية مكافحة اإلرهاب ،على القيادي التم ّتع بالسلطة الكاملة والسيطرة
التنفيذية (بالمعنى الذي يحدده حلف شمال األطلسي) على كل الوحدات
والمنظمات الحكومية ضمن منطقة العمليات .وفي حين على رئيس العمليات
المشتركة تأمين التوجيه حول األهداف اإلستراتيجية ككل واإلشراف على
ً
مسؤول عن العملية.
أداء قائد عملية مكافحة اإلرهاب ،على القائد أن يكون
يُعتبر قادة القطاع األشخاص الذين هم في المراتب األدنى مباشرة لقائد عملية
مكافحة اإلرهاب وعليهم العمل كقادة تنفيذيين لقطاعاتهم يتم ّتعون بالسلطة
على كافة عناصر القوّ ات الوطنية ضمن مناطق العمليات الخاصة بهم.
ّ
ممكنات القيادة
ّ
ّ
الممكنات
للتمكن من قيادة قوّ اتها العسكرية بشكل فعّال ،على أوكرانيا توسيع
الرئيسية .ونوصي على وجه الخصوص بأن تقوم أوكرانيا بما يلي:

للتطرق للثغرات
• إجراء تمارين لممارسة ترتيبات قيادية جديدة
ّ
والنواقص التي ظهرت في العمليات السابقة ولدمج التجارب في
التخطيط .وكونها مبنية على أساس مواقف محتملة قد تبرز في موسم
ّ
تمكن هذه التمارين القادة وطواقمهم من فهم قدرات
القتال التالي،
وحدات أخرى ،وبناء الثقة ،واالعتياد على أدوارهم في أي عملية
مستقبلية .
• دمج الدروس األخيرة في التخطيط والمنهج الدراسي والتدريب للقيادات
المستقبلية وإلعداد الضبّاط الجدد ،ودمج دروس محددة في التدريب
من خالل الحرص على ّ
أن جهود الدروس المستخلصة المتواصلة في
األركان العامة تضمّ مكوّ نًا للتخطيط والتدريب .فعلى العملية تحديد
كيفية تأثير هذه الدروس بالتخطيط والتدريب ،ويجب إيصال نتائج
هذا التحليل إلى ّ
والمدربين ودمجها في عملهم.
كل من المخططين
ّ
على جهود الدروس المستخلصة السعي إلى االستفادة من شبكات
القيادين غير الرسمية الموجودة للحصول على دروس قد ال يمكن
خالفًا لذلك الحصول عليها من خالل العمليات الرسمية.
وعلى أوكرانيا ً
أيضا التركيز على تحسين االتصاالت من خالل:
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• االستحواذ على ما يكفي من تجهيزات االتصاالت اآلمنة لدعم العمليات
ّ
يشكل أولويّة المشتريات،
في عملية مكافحة اإلرهاب .وعلى ذلك أن
إلى جانب تشكيله أولويّة للمانحين األجانب ،مع الحرص على تأمين
مر
محاسبة مالئمة لتمكين المساعدة األجنبية الدائمة .وعلى ّ
الوقت ،على وحدات الجيش والحرس الوطني اعتماد أجهزة راديو
قابلة للتبادل وتجهيزات اتصاالت أخرى.
ّ
مؤخ ًرا غير المطابقة
• أقلمة التجهيزات الموجودة أو المستحوذة
ّ
التخلي عنها كما يلزم.
للمعاير أو
• بدء تصميم شبكات بيانات آمنة طويلة األمد وتحديد أجزاء مجموعات
ً
حديثا التي يمكن استخدامها في ذلك
التجهيزات الموجودة أو المضافة
النظام.
• بدء مراقبة االتصاالت األوكرانية ،بما في ذلك وسائل االتصال غير
الرسمية كشبات الهواتف المحمولة ،وإيكال مسؤولية مهمّ ة مراقبة
االتصاالت ،وتحليل ما تزوّ ده هفوات اتصاالت االستخبارات إلى العدو،
ّ
وحل العيوب من خالل التعليم العالجي والتدابير التأديبية ،واستخالص
دروس لألنظمة المستقبلية واستحواذ التجهيزات.
مرر فيها
وأخيرا ،نوصي بأن توجّ ه أوكرانيا وتأسس الطرق التي ُت ّ
ً
ً
اإلستخبارات من وزارة الدفاع ومنظمات اإلستخبارات نزول إلى الوحدات،
ومن الوحدات صعودًا إلى أعلى المنظمة.

األفراد والتوظيف والتدريب
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
ّ
ّ
مدربين ومثقفين ومُحفزين
على نظام األف راد في أوكرانيا تأمين أف راد مسجّ لين
ّ
ّ
عال وضبّاط مفوّ ضين وغير مفوّ ضين في القوّ ات المسلحة .وعلى
بشكل
ٍ
ّ
العقيدة والتدريب العسكريين خلق ثقافة تمكن هؤالء األفراد التخاذ قرارات
سريعة وأخذ خطوات مبدعة وفعّالة والحفاظ عليها .وعلى نظام األف راد
توظيف طاقم كفوء من خالل تأمين رواتب ومكافآت تنافسية ،بما في ذلك
ّ
والتقدم .ويجدر بهذا النظام تأمين
أجور واستحقاقات ومسار واضح للترقية
ّ
التدريب المالئم لهؤالء األفراد ،وعليه بعد ذلك التمكن من نشر هؤالء األفراد

48

إصالح قطاع األمن في أوكرانيا

حيث ثمة حاجة ماسّ ة إليهم في إطار زمني مقبول .ويجب أن يتم ّتع ً
أيضا
بأنظمة فعّالة وواقعية لترقية الموظفين وتدريبهم وعزلهم .وتحتاج أوكرانيا
ّ
وممكنة وفعّالة سيكون
إلى قوّ ة احتياط إستراتيجية وتنفيذية ذات خبرة
على نظام األف راد جذب أعضائها والحفاظ عليهم .كما على النظام تأمين المنافع
المسرحين من الخدمة .وكجزء من
المالئمة للعسكريين والمحاربين القدامى
ّ
نظام الموظفين الحكوميين األوكرانيين ،عليه ً
أيضا تأمين موظفين حكوميين
مدربين وذوي خبرة وم ّ
ُحفزين ومخلصين إلى وزارة الدفاع واألركان العامة
ّ
قادرين على تأمين توجيهات حول السياسات وخبرة في مجموعة كاملة من
مسائل الدفاع.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
التوظيف والتعبئة
يقوّ ض االتكال على التجنيد اإللزامي والتعبئة األهداف الحالية والطويلة
األمد .لتلبية متطلبات القوّ ات المتزايدة بسرعة في عملية مكافحة اإلرهاب،
قامت أوكرانيا بتعبئة عسكريين مع وبدون خدمة عسكرية سابقة من خالل
نظام موروث عن االتحاد السوفياتي .وقامت أوكرانيا بإعادة تأسيس التجنيد
اإلجباري والتعبئة لخلق جيش مؤلّف من عسكريين محترفين وآتين من
التجنيد اإلجباري.
ّ
ّ
إن عملية مكافحة اإلرهاب هي صراع قوي الحدة ويستلزم عسكريين
مدربين جي ًّدا .وفي هكذا نوع من الصراع ،يُعتبر التدريب ونوعية القوّ ة
ّ
ً
َ
عاملين أكثر أهميّة من األرقام .وليس التجنيد اإلجباري والتعبئة طرقا جيّدة
لخلق قوّ ة قادرة على المحاربة في الصراع الحالي .وفي ّ
كل من الصراع الحالي
وحاالت الطوارئ األكثر ترجيحً ا ،على أوكرانيا إيجاد قوّ ة محترفة مؤلّفة من
متطوّ عين بالكامل تكون فعّالة أكثر.
ّ
ّ
إن نظام التعبئة األوكراني الحالي باهظ ويقوّ ض تطوير ق ّوة مؤلفة من
متطوّ عين بالكامل .يحصل العسكريون المعبّؤون على أجر ما قبل التعبئة
باإلضافة إلى أجورهم العسكرية ،في حين يحصل العسكريون بـ”التعاقد” أو
المحترفون الذين ال يخدمون على الجبهة على أجور منخفضة نسب ًيا .ويثني
المسرحين عن توقيع عقود ،فقد يخشون من أن ي ّ
ُكلفوا
هذا النظام العسكريين
ّ
ً
منخفضا ،وقد يسعون إلى
أجرا
بالتالي
ويتلقوا
الجبهة
لوحدات ليست على
ً
تفادي أن يُكبلوا بعقد عسكري طويل األمد فور انتهاء الحرب .كما تمنع تكاليف
التعبئة الحكومة األوكرانية عن زيادة األجور للعسكريين المتعاقدين وغال ًبا
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ما تقود إلى نواقص في التمويل .وباإلضافة إلى ذلك ،كنتيجة للتعبئة قصيرة
ّ
المسلحة األوكرانية االستمرار في تدريب أعداد كبيرة من
األمد ،على القوّ ات
الجنود وثمّ إرسال العسكريين غير المختبرين إلى الجبهة.
ال التعبئة وال التجنيد اإلجباري منهجَ ين مطبقين على نطاق عام .وبالتالي،
ّ
إن النظا َمين غير عادلَين ال محالة .وفي حين تم إجراء بعض التحسينات
في نظام أوكرانيا اإلنتخابي خالل السنة ونصف المنصرمة ،ال يزال بإمكان
بعض الناس ،ال سيّما أصحاب األموال أو العالقات السياسية ،الهرب من التعبئة
أو التجنيد اإلجباري .ويمكن التخفيف من هذه المشاكل من خالل مواصلة
تحسين اختيار المجندين وإصالح هيكلية األجور .فتكون التعبئة العامة
منصفة أكثر ،وقد يكون لها حسنات سياسية أخرى غير مرتبطة بالقتال
الحربي ،بما في ذلك تعزيز الروح الوطنية وتوسيع الخبرة العسكرية وفهم
الثقافة العسكرية وسط الشعب .غير ّ
أن تنفيذ التجنيد اإلجباري العام بشكل
فعّال مكلف ًّ
جدا وغير كفوء ،إذ يستلزم التدريب الدائم للكثير من العسكريين
اإلضافيين أكثر مما هو مفيد للقوّ ة فعل ًيا .ال تستطيع أوكرانيا تحمّ ل اعتماد
نظام تجنيد إجباري عام مكلف كما فعلت فنلندا وإسرائيل .إذ تواجه أوكرانيا
مفاضلة بين الفعالية العسكرية (المرجّ حة أكثر بقوّ ة متط ّوعة) ومشاطرة
أوسع لكن غير مثالية للعبء (من خالل استكمال نظام التجنيد اإلجباري
والتعبئة الحالي أو نسخة مختلفة له) .وليس ألي من المقارب َتين منفعة
ألن ًّ
مالية كبيرة ّ
كل من القوّ ات المحترفة والمج ّندة إجباريًا أو المعبّأة مكلفة،
نظرا لمقاربة أوكرانيا الحالية للتعبئة .وبالتالي ،نوصي بأن تختار
ال سيّما
ً
أوكرانيا الفعالية العسكرية ،وبالتالي قوّ ة متطوّ عة.
ّ
تحديات تحقيق كافة أهداف حجم القوّ ة ،تواجه أوكرانيا
باإلضافة إلى
ّ
تحديات معيّنة في تجنيد عدد كاف من الضبّاط المبتدئين وتطوير كادر من
ّ
ضبّاط الصف وتطوير كادر مدني داخل وزارة الدفاع.
نظام الرواتب والمكافآت
تولّد هيكلية األجور والمنافع األوكرانية الحالية لكل من العسكريين
ّ
محفزات مشوّ هة وال تجذب الموظفين وال تحافظ عليهم بشكل
والمدنيين
فعّال.
ً
منخفضا وعالوات كبرى للخدمة في
تضمّ الهيكلية الحالية رات ًبا أساس ًيا
عملية مكافحة اإلرهاب وامتالك المهارات الخاصة ،كما تؤمّن فوائد إضافية
ّ
وإن رواتب
مكلفة ال تنجح في جذب المزيج المرغوب به من المجندين.
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ّ
ّ
معدالت السوق إذ يبلغ الراتب
المسجلين أقل بكثير من
االبتداء للجنود
األساسي للجنود المتطوّ عين  2340هريفنا أوكرانية في الشهر بحسب بيانات
من العام  2015واردة من وزارة الدفاع .في ذاك الحين ،كان هذا الرقم ّ
يمثل
نسبة ّ 20%
أقل من األجور لوظيفة منافسة ،إذ تقاضى عمّ ال البناء ّ
معدل 2950
هريفنا أوكرانية في الشهر في الفترة نفسها من ذات الوقت.
بالرغم من الوعود الماضية ،لطالما عجزت أوكرانيا عن تأمين السكن
العسكري بالتوافق مع اللوائح الحالية .وال يحصل العديد من العسكريين في الخدمة
ّ
ويوفر غياب اإلسكان للضبّاط في الخدمة الفعلية
الفعلية على خدمة السكن.
يفرق فعل ًيا ضبّاط الميدان عن ضبّاط األركان.
مثبطات قوية للضبّاط للتناوب ،ما ّ
ّ
ويواجه المتقاعدون فترات انتظار طويلة لإلسكان الذي وُ عدوا به ويبدو أن بناء
وزارة الدفاع للسكن هو أمر مكلف وغير كفوء .تحتاج الحكومة األوكرانية إلى
تجديد هذا النظام الذي ثَبُت أنّه ضعيف منذ وقت طويل من الزمن.
التدريب
في حين تشترك وزارة الدفاع واألركان العامة في عملية تدريجية
لتحسين التدريب والتعليم ،يبقى هناك ثغرات ّ
عدة.
يبدو أنّه تم تطبيق تحسينات كبرى في التدريب منذ بدء الحرب ،بما
ّ
محدث للعسكريين المسجّ لين ،وفترة أطول من
في ذلك اعتماد منهج دراسي
شهرين من التدريب األساسي والمتخصص وشهر من
التدريب ،بما في ذلك
َ
تدريب التماسك مع الوحدات ،وجهود لتعيين قدامى عملية مكافحة اإلرهاب
ّ
كمعلمين .وتشير المقابالت مع العسكريين في الخدمة إلى أنّهم يشعرون بأنّه
كان لهذه التغييرات تأثيرات إيجابية على أرض المعركة ،بالرغم من أنّه وعلى
حد علمنا لم يتم إجراء تقييم متكامل .كما ّ
ّ
أن دول حلف شمال األطلسي قد
نشرت بعثات تدريبية بشكل متزايد .ومع ذلك ،يبقى هناك بعض الثغرات مثل:

• يجب تحديث المنهج الدراسي لتعليم الضبّاط واالختبارات ،ال سيّما لدمج
الدروس األخيرة المُ كتسبة من خالل الخبرة على أرض المعركة ،على
غرار تجربة ديبالتسيفي.
ّ
المتوفرة للتدريب غير كافية ،وتميل إلى عدم عكس
• التجهيزات
ما يتمّ إصداره للقوّ ات في الميدان .وفي حين تأتي الحاجات على
ّ
ّ
تحديات حقيقية من
يشكل نقص التجهيزات
أرض المعركة أوّ ًل،
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حيث ضمان معرفة العسكريين لكيفية استخدام التجهيزات التي
سيستخدمونها في الميدان.
ّ
المعلمون أنفسهم على التدريب المتخصص الكافي.
• ال يحصل
توصيات
الهيكلية واألدوار والمسؤوليات
كما تمّ ت اإلشارة ،نوصي بأن تنشئ أوكرانيا منصب رئيس موظفين تحت األمين
ً
حديثا ،يخدم كمستشار رئيسي لوزير الدفاع حول إدارة كافة األف راد في
المعيّن
وزارة الدفاع األوكرانية ويضع السياسات ويشرف على تنفيذ السياسات على
مستوى األف راد والتدريب والجهوزية (أنظر الشكل  .)4.2ويكون رئيس الموظفين
ً
مسؤول عن تطوير سياسات موارد بشرية للموظفين المدنيين.
في النهاية
ويجب أن تتوفر مكاتب مسؤولة عن األف راد المدنيين والعسكريين تحت رئيس
الموظفين .وتعمل هذه المكاتب عن كثب مع َ
رمزي “جاي ( ”1 )Jو“جاي ( ”7 )Jمن
األركان العامة لضمان توافق عملها مع سياسة األف راد ككل .ويجب إعادة هيكلة
المكتب لضمان وجود موظفين كافين وقادرين لإلشراف على السياسة للجيش
وعلى توظيف المدنيين والتدريب والتعليم ،وشؤون القدامى ،والصحّ ة والطب
العسكري ،وإدارة االحتياط ،وذلك حسب االقتضاء.
على أوكرانيا هيكلة قوّ اتها على نسق الجيوش الحديثة من حيث عدد
العسكريين في كل رتبة وصف.
الشكل 4.2
السلسلة القيادية المقترحة لألف راد

وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع

اﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم

رﺋﻴﺲ ارﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

”ﺟﺎي“ ) :1-(Jاﻓﺮاد

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن

اﻓﺮاد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن

”ﺟﺎي“ ) :7-(Jاﻟﺘﺪرﻳﺐ
RAND RR1475z1x1-4.2
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الجدول 4.1

هيكليتان محتملتان للقوّة في أوك رانيا
قوّة عسكرية
إجمالية
من

قوّة عسكرية
إجمالية
من

40,000

40,000

ضبّاط الرتب العليا (لواء ،فريق ،فريق أول -لواء بحري،
فريق بحري ،فريق بحري أول)

0.07

69

137

ضبّاط رئيسيون (رائدّ ،
مقدم ،عقيد بحري رتبة أولى-
ثالثة ،رائد بحري)

6.50

6,841

13,552

ضبّاط صغار (مالزم ،مالزم أول ،نقيب)

10.20

10,838

21,472

مجموع الضبّاط

16.77

17,748

35,161

ضباط الصف الكبار (رقيب ورقباء أوّلون -ضابط بحري
وضابط بحري كبير)

10.40

11,042

21,875

ضباط الصف (عريف ،عريف أول ،عريف ثاني ،عريف-
عريف ّ
صف أوّل وثاني ،عريف أول ،عريف سفينة)

52.70

66,672

132,087

الجنود (جندي ،جندي أول -بحّ ارة ،بحّ ارة أول)

19.20

9,578

18,975

82.30

87,292

172,937

الرتبة

نسبة القوّة
المئوية

مدنيون

146,000

250,000

نظاميون

مجموع ضباط الصف والجنود

المصدر :تنتج هيكلية الرتب هذه عن إدارة الدفاع األمريكيةActive Duty Military Personnel by Ser�“  “،
vice by Rank/Grade: April 2015,” DoD Personnel, Workforce Reports & Publications, Defense
.Manpower Data Center, 2015

مالحظة :لكل رتبة ،نذكر رتب الجيش يليها شحطة ثم رتب البحرية .اع ُتمدت هيكلية الرتب لرتب أوكرانيا.
وتهدف إلى توفير دليل عام لهيكلية الرتب الغربية ،وقد ترغب أوكرانيا في إجراء بعض األقلمة .تتطابق رتب
الجنود في أوكرانيا مع “إي )E-1( ”1-إلى “إي)3-E( ”3 -؛ في حين ّ
أن رتب ضباط الصف تتطابق مع “إي)4-E( ”4-
إلى “إي)6-E( ”6-؛ ورتب ضباط الصف الكبار مع “إي )7-E( ”7-إلى “إي)8-E( ”8-؛ والضابط مع “أو )1-O( ”1-إلى
“أو)3-O( ”3-؛ والضابط الكبير مع “أو )4-O( ”4-إلى “أو)6-O( ”6-؛ وضباط الرتب العليا مع “أو )7-O( ”7-إلى
“أوُ .)9-O( ”9-زوّ د رقم  40,000مدني في وزارة الدفاع كتقدير لحجم الموظفين الحالي .يوصى بمراجعة
الموظفين المدنيين وبالتالي تقليصهم لتقليص الكلفة وتحسين الكفاءة..

يظهر الجدول  4.1هيكلي َتين محتمل َتين للقوّة تعكسان حج َم ي قوّة محتملَين،
ما يجب أن يخدم حاجات أوكرانيا األمنية القومية.
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يجب تطوير مستلزمات األف راد ،بما في ذلك المؤ ّهالت لرتب ومناصب
مختلفة ومحتوى التدريب ،إلخ من قِبل لجان يترأسّ ها مكتب رئيس الموظفين
ّ
ّ
المسلحة واألركان العامة وقيادة العمليات
ممثلين من األجهزة
الذي يضمّ
المشتركة والمنظمات األخرى ذات الصلة.
السياسات
على أوكرانيا السعي للحصول على قوّة مؤلفة بالكامل من المتطوّعين مع
لمرات
مكوّن احتياط .وعلى االحتياط الفعلي
ّ
التمرن بشكل دوري ،و ّ
التدرب و ّ
ّ
عدة سنويًا.
على الضبّاط الذين لم يعودوا يشاركون مغادرة القوّة .وال نوصي في هذه
المرحلة بسياسة يُشجّ ع فيها الذين لم تتمّ ترقيتهم على المغادرة ،لك ّننا نوصي
بم راجعات دورية لضمان ّ
أن كل من يبقون في القوّة هم ق يّمون بالنسبة إليها.
ّ
ليحلوا مكان الضبّاط
وسيحتاج هكذا نظام إلى تزويد ثابت بالضبّاط الصغار
الخارجين األكبر س ًّنا.
باإلضافة إلى األنظمة الموجودة لتطوير الضبّاط الصغار ،بما في ذلك ب رامج
تدريب جامعية وترقيات في أرض المعركة ،إلى جانب التدريب ،على أوكرانيا
ّ
للترشح لمناصب ضباط تمتد ب رامجها من أربعة إلى ستة أشهر
إنشاء مدرسة
ّ
للموظفين المدنيين الذي يحملون باألصل شهادة من سن َتين على األقل من
ّ
المسلحة.
مؤسسة أو كلية تعليم عالي ويسعون إلى االنضمام إلى القوّات
كما تحتاج أوكرانيا إلى نظام أفضل للتوظيف والتدريب والحفاظ على
الضبّاط المحترفين غير المفوضين .وعلى وزارة الدفاع إعادة تأسيس أكاديمية
التدريب السابقة للضبّاط غير المفوضين ،على أن يؤ ِّمن موظفون عسكريون
غربيون المشورة فيها.
ّ
لتج ّنب خسارة خبرة حاسمة ،يجب تحديد الموظفين المُ حفزين
والمؤ ّهلين الذين بيّنوا عن أداء جيّد في عملية مكافحة اإلرهاب والتوصية
بإلحاقهم بالتدريب المستقبلي في أكاديمية ضبّاط غير مفوضين أو مدرسة
ّ
ترشح لمناصب ضباط أو أكاديمية عسكرية .سبق أن تمّ تحديد بعض الموظفين
للترقية أو متابعة تعليم إضافي على أساس مخصصّ ،إل أنّه يجب جعل هذه
العملية رسمية.
ّ
لتتمكن وزارة الدفاع من تطوير م راقبة مدنية ف عّالة والحفاظ عليها ،ح ّت ى
مع خفضها لحجم الموظفين اإلجمالي ،عليها جذب مدنيين يتم ّتعون بالمهارات
التحليلية واإلدارية ذات الصلة من خارج النظام العسكري وتدريبهم لتطبيق
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هذه المهارات في مجال الدفاع والشؤون العسكرية .وقد يكون المجتمع الدولي
مستعدا لتأمين هذا التدريب .ويجب أن ّ
ًّ
تركز الجهود المباشرة على تحديد
األشخاص القادرين الذين يأتون بمهارات مفيدة ودمجهم .ويجب االستفادة من
برنامج “التطوّع” المتواصل داخل وزارة الدفاع لصالح هذا الجهد ويجب جعله
مستدامًا أكثر بدعم ميزاني أكب ر .وقد تكون ب رامج المنح ،ربّما ذات التمويل
الخاص ،آليّة ف عّالة لجذب األشخاص على المدى القصير ،مع خيار التحوّل إلى
الخدمة العامة برواتب تنافسية في نهاية المنحة .وتشكل القدرة على تحديد
موظفين عسكريين ومدنيين كفوئين يتم ّتعون بالتدريب والقدرات الغربية ذات
تدبيرا آخ ر .ويجب بذل الجهود لزيادة نسبة
الصلة وترقيتهم إلى م راكز رفيعة
ً
الموظفين المدنيين بشكل كبير في المستقبل من خالل العمل مع جامعات
على ب رامج شهادات ومِنح وب رامج تدريب في وزارة الدفاع.
على جداول األجور للمدنيين في وزارة الدفاع أن تكون شبيهة بتلك في
باقي الوظائف الحكومية .غير أنّه من المالئم إج راء م راجعة لجداول أجور
ّ
تتمكن الحكومة من جذب الموظفين الذين تحتاج
الخدمة العامة ككل إن لم
ّ
تحليل وعملً
ً
وتتخط ى هكذا م راجعة مجال هذه الدراسة وقد تستلزم
إليهم.
كبيرين ومنفصلين .وباإلضافة إلى ذلك ،وبحسب فهمنا ،يتم العمل على مثل
هذه الم راجعة على النطاق الحكومي.
على وزارة الدفاع األوكرانية طلب المساعدة التقنية من دول حلف شمال
األطلسي لتحسين سياسة الموظفين .وتستطيع دول حلف شمال األطلسي
االستم رار في تقديم مساعدة كبرى في تحسين سياسة الموظفين ،بما في ذلك
تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإصالح هيكليات الرتب وتحديد هيكليات
الرواتب المالئمةُ .
وتؤمّن دول حلف شمال األطلسي هذه المساعدة بسرعة إذ
ملموسا لوزارة الدفاع واألركان العامة.
إنها تستطيع أن توفر تحس ًنا
ً
نظام الرواتب والمكافآت
مهما
سيكون األجر المتزايد ،ال سيّما في الخدمة خارج عملية مكافحة اإلرهابًّ ،
للحفاظ على الموظفين .ويجب أن يرتكز األجر األساسي للموظفين العسكريين
على الرواتب والمكافآت المماثلة للموظفين المدنيين عند تشابه العمر
والتحصيل العلمي والمهارات .وتهدف هيكلية الرواتب هذه إلى جذب األف راد
ذوي الجودة العالية والحفاظ عليهم من خالل تزويدهم برزمة رواتب ومكافآت
تنافسية وتفادي في الوقت عينه النفقات الحكومية الزائدة عمّ ا هو ضروري.
يظهر الجدول  4.2هيكلية رواتب مماثلة.
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اﻟﺟدول 4.2

ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟرواﺗب واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻷوﻛراﻧﯾﯾن
الرتبة
قائد الجيش
فريق أول-فريق أول بحري
فريق-فريق بحري
لواء-لواء بحري
عقيد-عقيد بحري رتبة أولى
ّ
مقدم-عقيد بحري رتبة ثانية
رائد -عقيد بحري رتبة ثالثة
نقيب -نقيب بحري
مالزم ثاني -مالزم ثاني بحري
مالزم أول -مالزم أول بحري
مالزم -مالزم
رقيب أول -رقيب بحري أول
رقيب -ضابط بحري
رقيب أول (عريف) -عريف سفينة
عريف ثاني -عريف أول
عريف أول -عريف درجة أولى
عريف -عريف بحري درجة ثانية
جندي أول -بحّ ار أول
جندي -بحّ ار

سنوات
الخدمة

ضعف األجر
األدنى

بالدوالر

2015

بالهريفنا

20

13.7

1,914

40,331

2015

20

9.1

1,272

26,809

20

8.6

1,206

25,403

20

8.4

1,181

24,877

16

5.7

799

16,826

12

4.7

657

13,849

8

4.0

564

11,887

6

3.0

423

8,923

4

3.0

415

8,742

3

2.4

334

7,041

0–2

1.9

266

5,596

8

2.6

362

7,627

6

2.2

310

6,531

4

1.9

260

5,485

4

1.7

234

4,922

3

1.4

203

4,268

2

1.3

175

3,696

2

1.1

157

3,307

0–2

1.0

140

2,950

المصدر :تنتج هيكلية الرتب هذه عن إدارة الدفاع األمريكيةMilitary Pay Charts: Jan 1, 2015,”“ ،
.Defense Finance and Accounting Service, 2015
مالحظة :لكل رتبة ،نذكر رتب الجيش يليها شحطة ثم رتب البحرية .كان ّ
معدل الصرف المستخدم 21.07

هريفنا مقابل الدوالر .وتستند رُ زم الرواتب والمكافآت لكل رتبة ومجموعة مهارات على مقارنة مع رواتب
المدنيين لمستويات مماثلة من الخبرة والمؤهالت .فعلى سبيل المثال ،يرتكز األجر األساسي للمجندين الجدد
على أجور مستوى الدخول المتوسطة لخريجي المدرسة الثانوية .تتغيّر النسب الدقيقة للراتب المدني على
ّ
ومعدالت بطالة المدنيين .وتميل رواتب العسكريين إلى الهبوط تحت
مرّ الوقت استنادًا إلى ضغوطات الميزانية
رواتب المدنيين المقارنة عندما تتعرّ ض ميزانيات الحكومة إلى الضغط وتنخفض ّ
معدالت البطالة .وتميل إلى
االرتفاع فوق رواتب المدنيين المقارنة خالل فترات البطالة العالية أو الحربّ .
إن برنامج الرواتب األمريكية للعام
ّ
 2015تنافسي لجذب واالحتفاظ بجيش عالي الجودةّ .
عال ًّ
جدا ،ح ّتى وإن كان ينخفض،
إن
التضخم األوكراني هو ٍ
وتعاني البالد ركودًا عمي ًقا .وبعبارات واقعية ،تتغيّر الرواتب بشكل شهري ّ
ألن ال أحد يحصل على مكافأة مباشرة
ّ
ّ
التضخم الكل .وبالتالي تتغيّر األجور النسبية وسط المجموعات المهنية ً
أيضا بشكل
للتضخم وال تطال تسويات
شهري .وال ُتعتبر محاولة مطابقة رواتب المدنيين األوكرانية مع الرواتب العسكرية المقترحة في هذا اإلطار
ّ
المتوفر (أي أجور عمّ ال بناء غير ماهرين) كاألجر األدنى الالزم لجذب
مفيدة .وبالتالي ،استخدمنا الرقم األحدث
عدة لهيكلية الرتبة المقابلة في الجيش األوكرانيّ ،
جنود متعاقدين جدد .ثمّ استخدمنا رواتب أمريكية ّ
معدلة
بحسب ّ
معدل طول الخدمة ،إلى جانب الرتبة ،لتأمين هيكلية رواتب توضيحية للجيش األوكراني .يجب تعديل
ّ
التضخم المستمرّ .
هذه األرقام بسبب
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على كافة العسكريين في عملية مكافحة اإلرهاب ،بغض النظر عن
الرتبة ،الحصول على أجر القتال الشهري نفسه .نوصي بأن ي ّ
ُحدد أجر القتال
ّ
أجرا في القوّات المسلحة
مواز للمكافأة الشهرية للرتبة األدنى
على مستوى
ً
ٍ
األوكرانية.
ُ
يجب أن تستخدم مكافآت التطوّع وتتمة ال راتب لتجنيد أشخاص بمهارات
مستهدفة والحفاظ عليهم .غير أنّه ،وعبر كل المكافآت العسكرية ،ال يجب دفع
أكثر من  10بالمئة من النفقات من خالل المكافآت.
على العسكريين في الخدمة الفعلية الحصول إمّا على إسكان عسكري
أو تسوية كلفة معيشة كافية الستئجار السكن في السوق المدني حيث
كانوا متمركزين وللفترة التي يكونون متمركزين فيها في ذاك الموقع فقط .يجب
تحديد مخصصات السكن باستخدام قياسات موضوعية تم تحديدها من خالل
ّ
المحل ي .وعلى الجيش
طرف خارج القوات المسلحة موضوعية لتكاليف السكن
ّ
ّ
التخل ي تدريج ًيا عن بند السكن الدائم ألعضاء القوّات المسلحة .كما
األوكراني
على أعضاء الجيش الحاليين أو المتقاعدين الذين وُعدوا بالسكن الدائم الحصول
على دفعات مبالغ إجمالية أو أي نوع آخر من التعويض بدل الحصول على شقق.
نوصي بأن ُتبقي أوكرانيا على نظام التقاعد األوكراني الحالي للذين
ّ
المسلحة ،مع إمكانية إج راء تعديالت وفق ضغوطات
يخدمون حال ًيا في القوّات
الميزانية .كما نوصي أن تقيّم الحكومة األوكرانية الخيارات لالنتقال إلى نظام
ّ
حصة أصغر من التعويض على مدى الحياة.
تعويض للجيش
يشكل التقاعد فيه ّ
ويجب أن يُموّل نظام التقاعد العسكري الجديد من خالل مساهمات مشتركة
ّ
مستقل ويجب أن يُطبّق
من الحكومة ورواتب العسكريين في صندوق تقاعد
على كافة العسكريين الجدد عندما يتمّ تشغيله.
التدريب
نوصي بأن تحافظ أوكرانيا على قواعد التدريب األربع الخاصة بها لتوفير
التدريب األولي لألف راد والوحدات ،وأن يتمّ تزويدها بمساعدات التدريب
اإللكترونية مثل أنظمة المحاكاة وأنظمة االشتباك بالليزر المتعدد والمتكامل.
ويجب أن يكون لكل مركز عسكري متخصص ب رامجه المخصصة في أحد
م راكز التدريب األربعة.
تدربوا ليكونوا ّ
ّ
معلمين .وعلى
قدامى
محاربين
يكونوا
أن
المعلمين
على
ّ
منظمات استخالص الدروس أقلمة الدروس من العمليات القتالية في تغيي رات
ُتطبق في المبادئ المستقبلية.
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المشتريات
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
يساعد نظام مشتريات عسكري يعمل جي ًّدا على الحرص على حصول القوّات
على ما تريده للمحاربة .ولتحقيق ذلك ،عليه ( )1وضع مستلزمات للقدرات
والجودة وعدد األسلحة والتجهيزات العسكرية واإلمدادات ،و( )2تخصيص موارد
ترتكز على أولويات الدفاع الوطنية ،و( )3تحديد الباعة ،و( )4طلب واستالم
أسلحة وتجهيزات وإمدادات كافية لتلبية هذه المستلزمات ،و( )5الحرص على
مطابقة المواد للشروط المتفق عليها بشأن النوعية والكمية وشرائها بأدنى
ّ
وشفافًا وتنافس ًيا ومصمّ ًما لردع
األسعار المتوفرة .على النظام أن يكون متجاوبًا
الفساد.
ً
ال يجب أن يكون دعم الصناعة األوكرانية هدفا رئيس ًيا لنظام المشتريات.
فعلى ضوء التهديدات األمنية التي تواجهها أوكرانيا ومواردها االقتصادية
المحدودة ،يجب أن يكون شراء األسلحة واإلمدادات المالئمة عالية الجودة
بأدنى كلفة إحدى األولويات األبرز لمؤسسة الدفاع األوكرانية .وعلى المجمّ ع
الصناعي العسكري األوكراني خدمة هذا الهدف وليس العكس.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
ا لهيكلية
ً
ُ
قس م مسؤولية
ليس فرد واحد مسؤول عن عملية الشراء واللوجستيات .ت ّ
المتطلبات والمشتريات واللوجستيات بين وزارة الدفاع واألركان العامةُ .تحددّ
متطلبات الشراء داخل األركان العامةُ ،
وتقدم وزارة الدفاع على شراء التجهيزات،
ّ
وتوزعها األركان العامة على القوّات .ال يتم ّتع أي وسيط تحت الرئيس بالسلطة
ّ
الفعلية لدمج هذه الوظائف المرتبطة بشكل وثيق أو لحل الخالفات بين وزارة
الدفاع واألركان العامة ،إذ لرئيس هيئة الدفاع ّ
خط تبليغ منفصل للرئيس.
يؤ ّدي هذا التقسيم إلى مشكل َتين أساسي َتينً .
أول يصعّب عملية تحديد
مكان فشل النظام بدقة والقيام بالتصحيحات المالئمة ،وثان ًيا يعيق عملية
م راعاة تكاليف الدورة الحياتية الكاملة ،بما في ذلك المشتريات واالستم رارية
والنقل والتصريف.
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التعاقد
ّ
المورد
يتمّ استحواذ معظم األسلحة والتجهيزات عبر عقود شراء بنظام
ّ
المورد الوحيد إلى
الوحيد من خالل طلب دفاع الدولة .تؤ ّدي العقود بنظام
أسعار أعلى ونوعية أدنى .يتمّ شراء األسلحة ومعظم التجهيزات من خالل
سرية يوافق عليها كل سنة مجلس الوزراءُ .تجري
طلب دفاع الدولة ،وهو وثيقة ّ
إحدى إدارتَي المشتريات في وزارة الدفاع ،وهما إدارة تطوير األسلحة والتجهيزات
وإدارة المشتريات ،مناقصات سريّة وشراء محددة في ظل طلب دفاع الدولة.
ّ
محددين
تأتي هذه المشتريات من المصادر نفسها التي ترتكز على باعة
يشكل العديد منها مؤسسات تملكها الدولة .وتسيطر مؤسسة أوكروبورونبروم
ّ
ويحد تأثيرها من قدرة وزارة الدفاع على شراء
على العديد من هذه الشركات.
التجهيزات األجنبية .وكنتيجة لذلك ،هناك القليل من الشفافية في التسعير
أو الرقابة على الجودة أو العملية التي يتمّ من خاللها شراء هذه األسلحة
والتجهيزات.
مبرر ّ
ألن أعداء البالد قد
السري بأنّه
يرى مؤيدو نظام المشتريات
ّ
ّ
يستخدمون تفاصيل المشتريات العسكرية األوكرانية .فعلى سبيل المثال ،قد
تزوّد المعلومات حول عدد الدبّابات التي يتمّ تحديثها أو إصالحها أعداء أوكرانيا
بمعلومات حول وضع الجيش األوكراني .غير أنّه من المستبعد أن تزوّد عقود
المشتريات أعداء أوكرانيا بمعلومات كافية للتدخل .في معظم البلدان ،ح ّت ى في
ّ
تتوف ر المعلومات حول مشتريات
بلدان تخوض ص راعات مثل أفغنستان والع راق،
ّ
ّ
ً
وألن كلفة غياب الشفافية عالية جدا ،يؤمّن
األسلحة التقليدية بشكل علني.
نظام مشتريات مفتوح فوائد أكبر مقارنة باالستخدام الحالي لطلب دفاع الدولة
السري لمعظم التجهيزات والكثير من األسلحة.
ّ
كما أن عملية التعاقد لإلمدادات غير الفتاكة ،بما في ذلك المأكوالت
والوقود والمالبس وقطع الغيار ،إلخ شائبة ً
أيضا .وتكمن مسؤولية التعاقد لهذه
اإلمدادات في إدارة ثانية داخل وزارة الدفاع هي إدارة المشتريات واإلمدادات
العامة .وي ّت سم نظام المناقصات العامة في هذه اإلدارة بعدم الشفافية وببطء
غير ضروري وبانعدام الكفاءة في درء الفساد .تستغرق عملية اإلعالن والتدقيق
ّ
األقل وأكثر في أغلب األحيان ،ما يحول
وتقديم العروض ثالثة أشهر على
دون االستجابات السريعة للحاجات الحالية .ويستطيع الباعة الذين غال ًبا ما
يتمتعون بمعلومات داخلية تقديم أسعار أقل بقليل في م راحل الحقة من
عملية الشراء لعكس ق رارات المناقصات المعلنة ساب ًقا .وباإلضافة إلى ذلك،
كثيرا على الباعة األجانب التنافس
تصعّب متطلبات التوثيق الحالية للباعة
ً

إصالحات الدفاع لتحسين المحاربة واالستخدام الفعّال للموارد 59

مع عقود الدفاع األوكرانية .وكنتيجة لذلك ،تدفع أوكرانيا أسعا ًرا أعلى من الالزم
وقد تحصل على سلع ذات نوعية أدنى أو تجهيزات أقل قدرة من تلك التي قد
تحصل عليها في ظل نظام شراء تنافسي أكثر.
وتجعل التحسينات الكثيرة التي ُطبّقت في األشهر األخيرة من عملية
السرية مرنة وملبية واقتصادية وكفوءة أكثر .وتضمّ هذه
شراء السلع غير
ّ
التحسينات:
ً
جديدا للشراء اإللكتروني مصمّ ًما للترويج بشكل أكبر للمناقصات
• نظامًا
وانتزاع أسعار مالئمة أكثر
• تحوّالت نحو حفظ السجالت بشكل آلي
يبس ط
• تخفيضات في عدد األف راد الذين عليهم التوقيع على العقود ،ما ّ
العملية ويجعلها أسهل إليكال المسؤولية بوضوح بشأن ق رارات الشراء.
أنظمة مراقبة الجودة شائبة أو غائبة .تمّ ت الموافقة على األسلحة
والتجهيزات واإلمدادات األخرى ح ّت ى عندما فشلت في مطابقة الجودة أو مواصفات
أخرى من العقد ،ما كان نتيجة تفتيش ّ
شفاف وعملية تحقق من الصحّ ة
ّ
ممثلين
غير كافيين .تمّ إج راء ضمان للجودة عند التسليم النهائي من قِبل
ّ
الممثلون نفسهم مسؤولين
عسكريين من وزارة الدفاع .وغال ًبا ما كان هؤالء
عن المفاوضة على األسعار والعمل عدا ذلك بشكل وثيق مع المزوّدين .وفي
حين ال يخلق ذلك تضاربًا تلقائ ًيا للمصالح ،يجب اتخاذ إج راءات للحفاظ على
حرة بين المزوّدين ووزارة الدفاع ،كما نناقش الموضوع في الجزء التالي.
عالقة ّ
وباإلضافة إلى ذلك ،وفي ظل النظام الحالي ،من الصعب معاقبة المزوّدين أو
حجب الدفع ،ح ّت ى عندما تفشل المنتجات في مطابقة شروط العقد بشأن
الجودة والتسليم في الموعد.
ّ
إن األفراد الذين تتضارب مصالحهم هم في موقع التأثير على قرارات
ّ
ممثلون عسكريون يميلون إلى التم ّتع بعالقات
الشراء .يتفاوض على العقود
ّ
طويلة األمد مع مزوّدين تملكهم الدولة ،ما يولد بيئة من الفساد المحتمل.
ويبدو ّ
أن بعض المتطلبات قد وُضعت بشكل محكم لتبدية شركات مع يّنة،
ً
مانعة العروض من مزوّدين منافسين .ومن شأن نظام لجان المناقصات الذي ال
يضمّ خب راء شراء تسهيل الفساد وعدم الكفاءة .إذ يستطيع أف راد يتم ّتعون بروابط
ّ
مفضلين من دون تحمّ ل مسؤولية
مع قطاع الدفاع توجيه العقود نحو مزوّدين
الق رار .كما يستطيع المزوّدون تشويه عملية الشراء من خالل تقديم أسعار
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أدنى بقليل من خالل رسالة إلى وزارة الدفاع وسط عملية التفاوض مع الفائز
األصلي بالعقد.
المعايير
يعيق االستخدام المتواصل لمعايير عائدة للحقبة السوفياتية فعالية القتال
والتوافقية الداخلية والعالقات مع المزوّدين والشركاء من حلف شمال األطلسي.
تصعّب المعايير القديمة للتجهيزات والمواد عملية التأقلم بسرعة مع
واقع أرض المعركة المتغ ّي ر .فعلى سبيل المثالّ ،
إن استخدام أنظمة راديو غربية
ّ
تستمر
مناف لألنظمة العسكرية .وفي حين أنه من األرجح أن
آمنة هو فعل ًيا
ٍ
ّ
أوكرانيا باستخدام تجهيزات بمعايير سوفياتية وروسية لبعض الوقت ،يمكن
ويجب اعتماد بعض المعايير المتطابقة مع حلف شمال األطلسي لتسهيل
التوافقية الداخلية والخارجية والمساعدة المادية المباشرة من حلف شمال
األطلسي.
توصيات
ا لهيكلية
ّ
كما أُشير ،نوصي بإدارة مشتريات واحدة تحت وزارة دفاع متكاملة تتألف من
إدارة المشتريات واإلمدادات العامة (أنظر الشكل  .)4.3على إدارة المشتريات
إصدار مناقصات وتنفيذ عمليات تعاقد للمشتريات الكبرى .وتضمّ اإلدارة الجديدة
مكاتب الب رامج المسؤولة عن أنواع مختلفة من المشتريات ،بما في ذلك أنظمة
أسلحة جديدة وأنظمة أسلحة كبرى قائمة وتجهيزات وقطع غيار إلخ .وعلى
مكاتب الب رامج هذه أن تقيّم وتتخذ ق رارات الشراء استنادًا على تكاليف دورة
الحياة الكاملة.
على الحكومة األوكرانية تطوير طرق جديدة لتنظيم المشتريات الكبرى
السري الحالي .وعلى هذا النظام أن يضمّ إشعارات
مختلفة عن طلب دفاع الدولة
ّ
عامة لطلبات جديدة للعروضات.
وعلى أوكرانيا ً
أيضا دراسة منح المنظمات العسكرية سلطة الميزانية
لشراء بعض فئات اإلمدادات األساسية لضمان تلبية الحاجات الحالية في الوقت
المناسب .وي ّتبع ذلك نماذج محددة في العديد من الدول الغربية .وتكون إداراتا
“جاي” ( 4 )Jللوجستيات و”جاي” ( 8 )Jإلدارة الموارد مسؤول َتين عن إج راء عمليات
الشراء المماثلة .ويمكن تمديد ذلك ً
أيضا إلى وظائف “جاي” (“ 4 )Jوجاي” (8 )J
للوحدات الميدانية التي تقوم بعمليات.
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الشكل 4.3

السلسلة القيادية المقترحة للمشتريات

وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع

ا ﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ ا رﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

”ﺟﺎي“ ):4 (J
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت
”ﺟﺎي“ ):8 (J
إدارة اﻟﻤﻮارد

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺸﺂت

اﻻﺧﺘﺒﺎر
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﻤﻮاد
واﻟﺠﻬﻮزﻳﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ

ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ
RAND RR1475z1x1-4.3

تحت هيكلية وزارة الدفاع الجديدة ،على لجان يترأسها بشكل مشترك
رئيس المشتريات (أو من يُفوضه) ورئيس تطوير القدرات (أو من يُفوضه) تطوير
ّ
ممثلين من
شروط لشراء األسلحة والتجهيزات واإلمدادات .وتتألّف اللجان من
إدارات تطوير القدرات ،والتمويل/المدقق المالي ،واألركان العامة (بما في ذلك “جاي”
ّ
المسلحة وقيادة العمليات المشتركة .تستطيع اللجان االعتماد
( )4 )Jواألجهزة
على الضبّاط والمسؤولين المتعاقدين المدنيين والعسكريين من إدارة تدقيق
الحسابات ووزارة المالية ،حسب االقتضاء ،لك ّنها تعتمد بشكل رئيسي على
خب راء في هندسة األنظمة والتكنولوجيا وهيكلية القوّة والمبادئ التشغيلية.
نوصي بأن تعتمد أوكرانيا نظامًا لم راقبة الجودة لقبول اإلمدادات والتجهيزات
ّ
ّ
مستقلة
المسلمة تجريها مجموعة
واألسلحة يشمل تدقيقات ما ّدية لألغ راض
ّ
من ضبّاط عسكريين وموظفين حكوميين يتمتعون بالخبرة التقنية ويمكن أن
مقس مين على منظمات وإدارات مختلفة كما هو مناسب ألنواع مختلفة
يكونوا
ّ
من المواد (ومع تأسيس لجان في بعض الحاالت) .وتقع السياسات المتعلقة
بهذه الوظائف وم راقبتها تحت سلطة إدارة المشتريات في مكتب اختبار
وتقييم منفصل يشرف على منشآت االختبار وآليات ضمان الجودة .وقد يتناوب
الموظفون بين هذه المهام وأدوار أخرى في المشتريات والقدرات واللوجستيات،
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مع الحرص على تفادي تضارب المصالح .وعلى األف راد المسؤولين عن التدقيق
ّ
المسلمة .وإن تبيّن في وقت
المادي التوقيع شخص ًيا على جودة األغ راض
ّ
الحق ّ
المسلمة لم تطابق المعايير التعاقدية ،يجب التحقيق
أن األغ راض
في األسباب ،واستدعاء مكتب المحقق العام .وإذا فشل الشخص المسؤول
في مهامه أو مهامها ،يجب أن يُستتبع هذا بالعقاب من خالل الفصل من
الخدمة أو من المحتمل اتخاذ خطوة قانونية.
على وزارة الدفاع تنفيذ نظام الدفع مع التسليم النهائي بشكل صارم
لدى مطابقة المنتج الجودة التعاقدية وشروط أخرى ،ومع التنبيه بأنّه
لألنظمة المعقدة ،على المعايير أن ترتكز على مقاييس األداء واالختبار
الدقيق .كما يجب األخذ بعين االعتبار التنفيذ بحسن النية لمعيار ضمان
الجودة.
ا لتعا قد
على كل المشتريات أن تخضع للمناقصة التنافسية متى أمكن ،بما في
ذلك أخذ العروض من المزوّدين األجانب ،وذلك احترا مًا اللتزامات أوكرانيا
المورد
في ظل اتفاق شراكتها مع االتحاد االوروبي ( . )EUعلى الشراء بنظام
ّ
والسري أن يكون محصو ًرا بهذه األغ راض التي يمكن شراؤها من
الوحيد
ّ
داخل أوكرانيا فقط.
َّ
ويجب أن يُكلف فريق من األشخاص في وزارة الدفاع على الفور
المورد الوحيد لتحديد أغ راض
السرية وذات
بم راجعة المشتريات الحالية
ّ
ّ
ومواد يمكن المناقصة عليها بشكل علني وتنافسي في خطوة نحو الشفافية
والمنافسة .ولدى تحديد األغ راض ،على مكتب المشتريات واإلمدادات العامة
أن يجعل هذه العروضات متوفرة لمناقصات تعاقدية تنافسية .ويجب اعتبار
حساسة لكن ليست كافية إلصالح المشتريات ككل.
هذه الم راجعة
ّ
ويجدر بالحكومة االوكرانية توسيع برنامج الشراء اإللكتروني ومشاريع
أخرى لتسهيل عمليات المناقصة والمفاوضة الحالية .ويجب اعتماد الشراء
اإللكتروني لألغ راض المتوفرة تجاريًا كممارسة معيارية.
يجب ّ
بالسرية أو بتصنيفات أعلى باستحواذ
حد تصنيف طلبات الشراء
ّ
حساسة بشكل خاص ،مثل التكنولوجيات عالية التطوّر أو عمليات
أغ راض
ّ
خاصة محددة أو أغ راض إستخباراتية.
ويجب إج راء تحليل كلفة دقيق وصارم من خالل نظام المشتريات ،مع
تحمّ ل خب راء الكلفة مسؤولية التدقيق في خطط الشراء وم راجعتها.
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المورد الوحيد،
وبالنسبة إلى األغ راض التي ال تزال ُتشترى بنظام
ّ
على الحكومة األوكرانية الحرص على حصولها على األسعار نفسها المزوّدة
إلى عمالء آخرين ،إن وُجدوا ،أو أسعار مشابهة ألغ راض مماثلة يبيعها
مزوّدون أجانب .ويجب أن يُجري المفاوضات على األسعار أشخاص لن
يكونوا مسؤولين عن الموافقة على تسليم الغرض .كما يجب أن يخضع
المورد الوحيد للمداورة
الموظفون المسؤولون عن مفاوضة العقود ذات
ّ
حرة وتج ّنب احتمال تضارب المصالح
بوتيرة كافية للحفاظ على عالقات
ّ
(كل سن َتين ً
مثل).
ومن الضروري أن يتوفر نظام م راقبة يكون فيه الموظفون المسؤولون
ً
أيضا عن م راجعة االستدراجات والعقود
عن ضمان الجودة مسؤولين
ّ
المتفاوض عليها (قبل التنفيذ) فوق عتبة مع يّنة للحرص على أن الشروط
ليست هادفة إلى توجيه العمل إلى بائعين مع يّنين وال ينتج عنها تسليمات
ال تطابق الشروط.
يجب أن يتألّف الموظفون في مكتب المشتريات من مزيج من
المحترفين المدنيين والضبّاط العسكريين .ويجب أن تتوفر عمليات
صارمة لتفادي تضارب المصالح من خالل تقديم بيانات ذمة مالية يوقعها
المحترفون المدنيون والضبّاط الذين يشاركون في عملية الشراء وإج راء
تحقيقات دورية في الشؤون المادية لهؤالء األشخاص.
وعلى الحكومة األوكرانية زيادة العقوبات على الفشل في اإليفاء
بااللتزامات التعاقدية في عملية الشراء الحكومية .ويجب تحديد المزوّدين
الذين فشلوا في اإليفاء بالتزامات سابقة ،وفي حاالت الفشل في مطابقة
شروط العقد يتم استبعادهم من المناقصات المستقبلية.
المعايير والتوافقية
للحرص على التوافقية الداخلية والخارجية ولتسهيل التعاون والهبات من
حلفاء حلف شمال األطلسي ،على أوكرانيا اعتماد معايير خاصة بحلف
شمال األطلسي أو إضافتها للتجهيزات واإلمدادات حيث أمكن .ويجب توسيع
المشروع التجريبي الحالي الذي يقوده حلف شمال األطلسي العتماد معايير
ّ
التخل ي عن كل التجهيزات والمعايير
جديدة .وال يعني ذلك أنّه على أوكرانيا
الموجودة ،لكن يجدر بها أن تس ّهل عملية استخدام المواد المزوّدة أو التي
تمّ شراؤها من حلف شمال األطلسي أو دول تتوافق مع حلف شمال األطلسي.
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على الجيش األوكراني والوكاالت المدنية ،حيث أمكن ،السعي إلى
استخدام تجهيزات متوافقة والقيام بعمليات شراء بشكل مشترك إذا نتج
عن هكذا مشتريات أسعار منخفضة أكثر من دون إعاقة الفعالية .بشكل
عام ،يبدو هذا منطق ًيا أكثر بالنسبة إلى األغ راض األبسط (مثل المالبس
والمأكوالت) .يجب م راجعة احتماالت توحيد شراء أنظمة معقدة على أساس
كل حالة على حدة.

اللوجستيات
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
يجدر بنظام اللوجستيات العسكرية األوكراني تزويد القوّات العسكرية
باإلمدادات والتجهيزات التي يحتاجونها وعندما يحتاجونها .على النظام
العمل بشكل ف عّال واقتصادي لتخفيف نفقات الدولة .ويجب أن ُيصمّ م
بطريقة تحفظ أموال الدولة وملكيتها.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
ا لهيكلية
ّ
إن هيكلية نظام اللوجستيات األوكراني موروثة عن االتحاد السوفياتي
وال ت ّت بع هيكلية أنظمة اللوجستيات في دول حلف شمال األطلسي.
ُت ّ
نظم هيكليات األركان العامة والوحدات في طواقم ووحدات خلفية وأسلحة
مسؤولة عن اإلمدادات واألسلحة بالتتالي .وتمّ ت هيكلة عناصر منظمة
مر العقد األخير ،ما أطاح بوحدات اإلمدادات وأبرم عقود
اللوجستيات على ّ
لمسؤوليات االستم رارية مع منظمات خارجيةّ .
إن االفتراض الكامن والذي
تمّ ت في ّ
مباشرا ّ
ظله هذه التغيي رات هو ّ
ً
وأن
تهديدا
أن أوكرانيا لم تواجه
ً
نظام اللوجستيات لم يكن بحاجة إلى تزويد الوحدات في القتال .ومنذ بدء
الحرب ،تمّ ت إعادة بناء وحدات التزويد وعناصر أخرى من النظام بشكل
جزئيّ ،إل ّ
أن النظام السوفياتي القديم ال يزال قائ ًما بقيود كثيرة.
ليس نظام تحديد متطلبات الوحدة من إمدادات وتجهيزات وأسلحة
حس اسةُ .تخصص
مرنًا ،ما يحول دون حصول الوحدات على مواد
ّ
المواد للوحدات بحسب الشروط المحددة (أو “القواعد”) الموافق عليها
من قبل مجلس الوزراء .رسم ًيا ،ال يُسمح للوحدات الحصول على أغ راض
تتخطى هذه الشروط .غير ّ
أن العديد من الشروط المحددة هي قديمة أو
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غير مالئمة للص راع الحالي .فعلى سبيل المثال ،وفي بداية الحرب ،لم
تكن المياه المعبأة مشمولة في إمدادات الوحدات .وفي حين تغ يّرت بعض
الشروط ،بما في ذلك بند المياه المعبأة ،من الواضح ّ
تنص
أن السياسة التي
ّ
على ّ
أن مجلس الوزراء هو من يوافق على التغيي رات في الشروط هي عائق
أساسي أمام نظام لوجستيات مستجيب .وغال ًبا ما تتمّ تلبية حاجات القتال
التي ال يتمّ تأمينها في ظل الشروط الحالية من قِبل المتطوّعين .وتضمّ
هذه الحاجات حواسيب المدفعية وأجهزة ال راديو اآلمنة ومولّدات الكهرباء.
حساسة في الص راع الحالي ،لكن على قادة
ويلبّي هذا الجهاز حاجات قتالية ّ
الوحدات انتهاك القواعد واآلليات لتشغيل هذا الجهاز وشراء الوقود والقطع
المالئمة .وفي حين ُتعتبر مساهمات المتطوّعين ق يّمة بالنسبة إلى جهد
ً
بديل مستدا مًا للتجهيزات واإلمدادات المُ زوّدة عبر
الحرب األوكراني ،ليست
نظام اللوجستيات العسكري .وباإلضافة إلى ذلك ،ال تالئم كافة التجهيزات
التي يؤمنها المتطوّعون البيئة القتالية.
ّ
معقدة بشكل غير
ُتقسم مسؤولية اللوجستيات داخل الجيش وهي
ضروريُ .تقسم مسؤولية اإلشراف على نظام اللوجستيات بين المديرية
الخلفية والسالح داخل األركان العامة .وباإلضافة إلى مهام اللوجستيات
على المستوى الوطني ،مثل إدارة مخازن اإلمدادات الرئيسية ،تشرف إدارتا
الخلفية والسالح على الموظفين والوحدات التي هي فعل ًيا مسؤولة عن
نقل وإدارة اإلمدادات والتجهيزات والسالح .وباإلضافة إلى ذلك ،ليس نظام
ً
جيدا مع المشتريات في وزارة الدفاع .وعلى وجه
اللوجستيات مدمجً ا
الخصوص ،يختلف التصنيف بين اإلمدادات التي تنقلها الوحدات الخلفية
وتلك التي تنقلها وحدات األسلحة عن تصنيف اإلمدادات التي تشتريها إدارة
المشتريات واإلمدادات وإدارة األسلحة .يقوّض تعقيد النظام الحالي الجهود
األوكرانية والدولية لحل مشاكل اللوجستيات.
للمنظمات الكثيرة التي تعمل في عملية مكافحة اإلرهاب سالسل
تزويد مزدوجة .للحرس الوطني وجهاز حرس حدود الدولة ووزارة الداخلية
سالسل التزويد واللوجستيات الخاصة بها .ويُقال ّ
إن بعض سالسل التزويد
هذه تعمل بشكل ف عّال أكثر من النظام العسكري ،لكن ليس من الواضح
في ظل أي ظروف هذا صحيح أو ليس صحيحً ا .ومن الواضح ّ
أن مشاكل
االزدواجية تبرز في بعض المناسبات ،في حين يُقال ّ
إن الجيش األوكراني
يزوّد في أحيان أخرى هذه الوحدات باإلمدادات عندما تفشل سالسل التزويد
الخاصة بها.
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الفعالية والمحاسبة
ّ
تحس نت فعالية نظام اللوجستيات على مرّ السنتَ ين األخيرتَين ،لكنها ال
ّ
تزال غير كافية بالنسبة إلى حاجات أوكرانيا .في بداية الص راع الحالي،
ّ
بأن نظام اللوجستيات العسكرية األوكراني
ظهرت تقارير منسجمة تفيد
هو بالكاد ش ّغال .كانت الوحدات القتالية ُتزوّد بالمأكوالت والوقود واإلمدادات
بفضل جهود المتطوّعين .ومنذ العام  ،2014يبدو ّ
أن نظام اللوجستيات
العسكرية األوكراني يعمل بشكل أفضل بكثير ،إذ تفيد العديد من الوحدات
بأنّها تحصل على المواد على لوائحها بشكل عام.
غير ّ
أن تقييمات القدرة الحالية للنظام على تزويد الوحدات التنفيذية
المقر الرئيسي لموظفي األركان
بشكل مالئم تختلف بشكل واسع .ويفيد
ّ
بأن نظام اللوجستيات يلبّي بشكل مناسب حاجات الجنود وأنّ
ّ
العامة
النواقص في بعض المواد هي بشكل عام نتيجة ممارسات شراء غير ف عّالة
أو فاسدة .وال يزال مستشارو حلف شمال األطلسي وآخرون غربيون يع بّرون
ّ
عن مخاوف ّ
المسلحة اللوجستية ،ال سيّما نقص
جدية بشأن قدرات القوّات
المخازن المدارة بشكل جيّد بالقرب من مناطق القتال ونواقص اإلمدادات
وقدرة النقل غير الكافية ،ال سيّما من قواعد التزويد األمامية إلى الجبهة.
كما ال يزال قادة وحدات في عملية مكافحة اإلرهاب يع بّرون عن مخاوف
ّ
جدية بشأن النواقص في الدعم اللوجستي للميدان ،مشيرين في بعض
ُ
اضط روا إلى شراء إمدادات من أموالهم الخاصة.
الحاالت إلى أنّهم
ّ
بأن نظام اللوجستيات يفشل بتزويد الجنود
تقوّض التصوّ رات
بالتجهيزات واإلمدادات األساسية الدعم العام .وفي بعض األمثلة ،ساهمت
معلومات مغلوطة بشأن ثغ رات في اإلمدادات في تحويل المساعدة المحلية
والدولية وتأمين إمدادات غير ضرورية.
تفتقر أوكرانيا حال ًيا إلى نظام جردة آلي مرتبط بالشبكة للقوّات
ّ
ّ
وتعقبات حركات اإلمدادات داخل
المسلحة ويضمّ جردة كاملة باإلمدادات
وخارج النظامّ .
إن العملية الحالية المرتكزة على الورق معرقلة ،ما يبطئ
الشراء ويمنع تسليم اإلمدادات بطريقة متسلسلة وفي الوقت المناسب.
تتمّ إدارة المعامالت والجردات رسم ًيا على الورق في كل النظامُ ،
وتستخدم
ّ
ّ
تدفق الطلبيات
لتعقب
الحواسيب داخل الوحدات أو اإلدارات الفردية
والجردات الورقية ،لك ّنها ليست مربوطة بنظام مركزي .وفي غياب نظام آلي
مركزي ،يهدر موظفو اللوجستيات الوقت والمال والجهد مجاهدين الستباق
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حاجات الوحدات وتحديد مكان األغ راض المطلوبة داخل نظام المخازن
ومستودعات اإلمدادات وتخطيط اإلمدادات إلى قوّات األمن وتنفيذ تأمينها.
كما يسهم النظام القائم في تفاقم النقص في الشفافية في ما يخص
الكلفة والموارد والترتيب النهائي للمواد .تدعو الحاجة إلى نظام آلي ف عّال
إلنشاء سلسلة إيداع واضحة للتجهيزات واألسلحة .ويُعتبر ذلك ضروريًا
ً
أيضا لتأمين المحاسبة التي يشترطها الواهبون الغربيون لمنح مساعدتهم.
توصيات
ا لهيكلية
نوصي بأن يتمّ إنشاء إدارة لوجستيات “جاي” ( 4 )Jواحدة في األركان العامة
التي تمّ إصالحها تحت رئيس الموظفين في األركان العامة .وتتحمّ ل إدارة
“جاي” ( 4 )Jمسؤولية إدارة وظائف اللوجستيات على المستوى الوطني
الموجودة حال ًيا في األركان العامة .وتدير المخازن ووحدات النقل المرتبطة
ونظام إدارة الجردة المستقبلي ،وتعمل بشكل وثيق مع إدارة المشتريات
التابعة لألمين العام لضمان تلبية حاجات اإلمداد الفورية .وبالتنسيق مع
إدارة “جاي” ( ،4 )Jيكون موظفو اللوجستيات والوحدات تحت قيادة العمليات
ّ
المسلحة مسؤولين عن إدارة الدعم اليومي للوحدات
المشتركة واألجهزة
العسكرية.
َ
ولضمان عمل إدارة “جاي” ( 4 )Jوإدارت ي المشتريات وتطوير القدرات
على صياغة متطلبات اإلمدادات والتجهيزات بشكل وثيق ،يجب إنشاء
ّ
بممثلين من كل منظمة .ويجب تحديد
اللجان أو المجالس المشتركة
خطوط التواصل لضمان ربط الوحدات المسؤولة عن لوجستيات القتال بتلك
المسؤولة عن تحديد خصائص وجودة المشتريات الالزمة لتلبية حاجات
الوحدات القتالية.
ّ
إن خلق نظام كفوء ومرن أكثر لتغيير قواعد اإلمدادات والتجهيزات هو
نظرا للموارد المحدودة والحالة الضعيفة ما قبل الحرب للقوّات
حساس
أمر
ّ
ً
األوكرانية .تكمن مسؤولية وضع القواعد مع رئيس هيئة الدفاع (الموكلة
إلى األركان العامة “جاي” ( )4 )Jللوحدات غير القتالية ومع قائد العمليات
المشتركة “جاي” ( )4-JOC J( 4 )Jللوحدات في القتال .ويجب أن ُتزوّد
الوحدات بالتشجيع الصريح لالرتجال واالستفادة من التجهيزات المفيدة غير
المدرجة رسم ًيا في القواعد .ويجدر بوزارة الدفاع واألركان العامة دراسة
جدوى تزويد كل وحدة بميزانية صغيرة لتلبية الحاجات الطارئة.
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ويجب أن يتم ّتع نظام اللوجستيات العسكري الذي ي ّ
ُعد نظام
اللوجستيات األكبر لقوّات األمن األوكرانية بالقدرة والسلطة لتأمين
إمدادات لكافة الوكاالت الحكومية المشتركة في عملية مشتركة مع القوّات
ّ
وكحد أدنى ،يجب أن تكون سالسل إمداداته مدمجة بشكل
العسكرية.
وثيق مع سالسل تزويد جهود حكومية أخرى في منطقة عمليات .وعلى قادة
اللوجستيات المحلية التم ّتع بسلطة كبرى لتنظيم وتوزيع اإلمدادات على
وكاالت حكومية مختلفة.
الفعالية والمحاسبة
على أوكرانيا تقييم الفعالية الحالية لنظام اللوجستيات وإج راء م راجعات
أمرا محرجً ا مؤق ًتا،
دورية .وفي حين قد يكون االعتراف بوجود الثغ رات
ً
ُتعتبر التقييمات العامة والدورية لكيفية عمل النظام الحالي مهمّ ة للقيام
بتحسينات وكسب الدعم من المجتمع العام والدولي.
وبأسرع وقت ممكن ،على أوكرانيا شراء وإنشاء نظام واحد لم راقبة
ّ
بتعقب الجردات ،وطلبات اإلمدادات ،والمشتريات الواردة،
الجردة يقوم
وتسليم كافة اإلمدادات والتجهيزات واألسلحة والمواد األخرى .على هذا
الجهد االمتداد إلى مشروع حلف شمال األطلسي التجريبي القائم .ويجدر
ّ
التمكن من الحصول على معلومات من كل النظام
بموظفي اللوجستيات
حول المخازن والطلبات والمطالب والتسليمات الواردة الحالية .ويساعد
هكذا نظام على الوقاية من الفساد والخسارة ويضمن تقديم أوكرانيا لبيان
باإلمدادات والتجهيزات واألسلحة العسكرية الممنوحة.
كما يجب على أوكرانيا م راجعة مستوى تصنيف المعلومات حول
اإلمدادات .ومن األسهل واألكثر كفاءة أن يتم تشغيل نظام لوجستيات آلي
سري.
في بيئة مفتوحة مقارنة بتشغيله عبر نظام ّ
ّ
ّ
المسلحة األوكرانية تأمين معلومات شفافة أكثر إلى
وعلى القوّات
ّ
الجمهور حول تأمين اإلمدادات للقوّات المحاربة لمكافحة تدفق المعلومات
الجزئية وغير الدقيقة من مصادر مختلفة حول دعم الحكومة األوكرانية
لقوّ اتها.
كما على وزارة الدفاع العمل مع الشركاء األجانب لتأمين ب رامج تدريب
ّ
التحديات التي تتمّ مواجهتها في بيئات
للوجستيين الميدانيين تتناسب مع
قتالية حديثة .ويجب تزويد ضبّاط اإلمدادات العسكريين بالفرص للمشاركة
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في فعاليات ولحضور م راكز التميّز اللوجستية التابعة لبلدان شريكة
للتعرف على مجموعة متنوّعة من أفضل الممارسات المحترفة.
هذا وعلى أوكرانيا التفكير في اعتماد بطاقات هوية إلكترونية
وآالت قارئة إلكترونية لتسهيل تحسين المحاسبة الستخدام اإلمدادات
والتجهيزات .فعلى سبيل المثال ،يسمح تأمين بطاقات هوية إلكترونية
للجنود باحتساب توزيع التجهيزات واإلمدادات الفردية في بيئة الثكنات
بدقة أكبر .ومن شأن استخدام التوقيعات اإللكترونية في نقل التجهيزات
واإلمدادات في نقاط مختلفة من نظام اللوجستيات توليد شفافية أكبر حول
الموقع وحيازة المواد.

الفصل الخامس

األمن اإللكتروني

باستخدام مصطلح األمن اإللكتروني ( ،)cybersecurityنعتمد التعريف رائج
سرية
االستخدام في المجتمع األوروبي األطلسي األوسع وهو :الحفاظ على ّ
ّ
وتوفرها ونزاهتها في الفضاء اإللكتروني .يتمحور تركيزنا حول
المعلومات
ّ
القدرات اإللكترونية الدفاعية (أي الوقاية والرصد والر ّد والتعافي والتعلم من
األحداث واالنتهاكات) وليس على تطوير قدرات إلكترونية هجومية 1 .ابتدا ًء من
خريف العام  ،2015شملت المنظمات المعنية باألمن اإللكتروني في أوكرانيا
وزارة العدل ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة التنمية االقتصادية والتجارة
وجهاز األمن األوكراني ووكاالت اإلستخبارات األوكرانية األخرى وجهاز الدولة
لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة ووزارة الدفاع.

إستراتيجية ومفهوم األمن اإللكتروني القومي
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
ُت ّ
عد إستراتيجية األمن اإللكتروني القومية وثيقة أساسية الزمة لرسم مقاربة
قومية للبالد تجاه نظام بيئي إلكتروني ،كما أنها تزيد مستوى جهوزية البالد
ّ
الجدية لشبكاتها
لمواجهة التهديدات ،باإلضافة إلى المخاطر واإلنتهاكات
وأنظمة المعلومات الخاصة بها .يتمثل الهدف الشامل إلستراتيجية األمن
اع ُتمدت مقاربات مختلفة لتسهيل تصوّر المجال اإللكتروني وفهمه .وكخلفية لرسم الخرائط وتحليل الثغرات
في نظام البيئة اإللكتروني القومي في أوكرانيا ،استخدمنا نموذج النضج الذي طوره مركز قدرة األمن اإللكتروني
العالمي بجامعة أكسفورد لتحديد المجاالت وشروط القدرات المختلفة التي تميّز نظام البيئة اإللكتروني .أنظر
1

Global Cyber Security Capacity Centre, “Cyber Security Capability Maturity Model (CMM)—V1.2,” University
.of Oxford, 2014
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اإللكتروني في وضع أهداف إستراتيجية كي ال ُت ّ
شكل عمليات ضيّقة من
القاعدة إلى القمة القرارات والتطورات في المجال اإللكتروني القومي .يجب أن
ترتكز اإلستراتيجية على مقاربة حكومية شاملة وأن تهدف إلى حماية البنية
الحساسة وتطوير قدرات ر ّد على الحوادث للتخفيف من
التحتية القومية
ّ
يتطرق للجرم
تأثير اإلنتهاكات والهجمات الخبيثة ،ما ينشئ إطار عمل قانوني
ّ
اإللكتروني ،في حين يؤسس بيئة مؤيّدة للفرص التي ّ
توفرها تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت ( )ICTsللنموّ والتطوّ ر االقتصاديين ،ويشارك مع النظراء
الدوليين في تطوير الحقل اإللكتروني.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
مر السنوات الثالث الماضية ،كانت السلطات األوكرانية تطوّ ر إستراتيجية
على ّ
أمن إلكتروني قومية .وقد حصلت التشاورات حول محتوى وأهداف
اإلستراتيجية عبر آليات غير رسمية أو ترتكز على أساس مخصص ،بدل أن
ومنسقة تجمع كافة أجزاء الحكومة .وقد طالت
تكون عبر عملية منهجية
ّ
عملية صياغة إستراتيجية قومية مع انتشار مسو ّدات ّ
عدة وسط أصحاب
ّ
الشأن الذين ال يتم ّتعون بفهم للجداول الزمنية أو لمن هو مكلف بتطوير
الوثيقة.
توصيات
ً
ّ
نوصي بأن تحدد أوكرانيا إستراتيجية أمن إلكتروني ،مستوحية من إطار
العمل الموجود لتطوير إستراتيجيات أمن إلكتروني قومي التابعة لوكالة االتحاد
األوروبي ألمن الشبكة والمعلومات 2 .كما تحتاج اإلستراتيجية إلى التركيز على
حماية الحقوق اإلنسانية والمدنية في الفضاء اإللكتروني.

الهيكلية التنظيمية لألمن والدفاع اإللكتروني
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
ُ
ال تتوفر حال ًيا هيكلية تنظيمية واحدة لألمن اإللكتروني تعتبر األفضل .غير
أنّه يتوفر عدد من المبادئ الكامنة المشتركة والتي يجب أخذها بعين االعتبار
2

European Union Agency for Network and Information Security, An Evaluation Framework for National Cyber

Security Strategies, Heraklyon, 2014.
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عند إنشاء هيكلية لألمن اإللكتروني .ويقوم أحد هذه المبادئ على تأسيس
مقاربة حكومية شاملة تعمل فيها ج ّهات فاعلة من القطاع العام في بيئة
ّ
توفق بين أهداف ووجهات نظر مختلفة وتوائم إسناد المهام عبر المستويات
اإلستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية وتتفادى إزدواجية الجهد والعمل
العشوائي .كما تس ّهل هكذا مقاربة التعاون مع منظمات خارج الحكومة.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
لم يتمّ تطوير الهيكلية التنظيمية وتنسيق المهام والمسؤوليات وسط المنظمات
األوكرانية في األمن اإللكتروني والدفاع اإللكتروني بالكامل .وبشكل عام،
ليست هناك مبادئ تنظيمية أو آليّات حوكمة معتمدة لتسهيل مقاربة حكومية
شاملة .ويبدو ّ
أن العمل العشوائي هو مشكلة كبرى ،إذ أنّه غال ًبا ما يعمل
عدد من المنظمات والهيئات بالتوازي على مجاالت متداخلة ،هذا إن لم تكن
مطابقة .وأحيانًا يأتي ذلك نتيجة نقص في الوعي والتواصل المتبادلَين ،لكن
في بعض األمثلة ،يبدو ّ
أن ازدواجية الجهد هي نتيجة حروب عصابات وتنافس
على مجاالت األمن اإللكتروني والدفاع اإللكتروني اإلستراتيجيين .فعلى سبيل
المثال ،يتم ّتع جهاز األمن األوكراني ووزارة الشؤون الداخلية بمسؤوليات
متطابقة بالنسبة إلى التحليالت القضائية المرتبطة بالتحقيق في جرائم
إلكترونية ،وال يمكن تأكيد أي مقياس في ما يخص تقسيم العمل والمهام بين
المؤسس َتين.
ونظرا لقيود مفروضة على الرواتب ،يبدو ّ
أن عددًا محدودًا فقط من
ً
ّ
األشخاص الذين يتمتعون بمهارات والذين يعملون على شؤون األمن اإللكتروني
والدفاع اإللكتروني ي ّ
ُوظفون داخل مؤسسات القطاع العام .وباإلضافة إلى ذلك،
ينتشر هؤالء األشخاص المؤ ّهلون على عدد من المنظمات ،ما يحول دون
تحقيق أي مؤسسة أوكرانية أو ج ّهة عاملة في المجال اإللكتروني لكتلة
مهمّ ة من النضج والقدرات سواء من الناحية اإلنسانية أو التقنية .في الواقع،
ح ّتى عندما يكون الموظفون مؤ ّهلين ،يكون لديهم ولوج محدود أو منعدم إلى
المعدات واألدوات األحدث.
توصيات
نوصي بإنشاء لجنة تنسيق إلكترونية بين الوكاالت ،اللجنة المشتركة
حول األمن اإللكتروني ( )JCOCSتحت إشراف مجلس األمن والدفاع القومي
ّ
مشكلة على غرار اللجنة المشتركة لالستخبارات ( .)JCOIوتكون
(،)NSDC
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اللجنة المشتركة حول األمن اإللكتروني مسؤولة عن تنسيق أنشطة األمن
اإللكتروني األوكرانية ،بما في ذلك التطوير والمراجعة المستمرة إلستراتيجية
ومفهوم أمن إلكتروني قومي .وعلى اللجنة المشاركة في تحديد الدور المعيّن
للوكاالت الحكومية المختلفة المعنية باألمن اإللكتروني إلزالة التناقض في
الصالحيات والمسؤوليات والمساعدة على تفادي أي تداخل غير ضروري
وازدواجية الجهود.
ّ
وإن المنطق الكامن وراء تأسيس هيئة جديدة لتنسيق األنشطة اإللكترونية
ً
في أوكرانيا ،بدل إيكال هذه الوظيفة إلى هيئة موجودة ،مزدوج .فأوّ ل ،يضمن
ّ
ّ
يخفض بالتالي احتمال
مستقلة ،ما
ذلك تكليف تنسيق األنشطة إلى منظمة
وجود تضارب في المصالح .وثان ًيا ،يضمن وضع اللجنة المشتركة حول األمن
اإللكتروني تحت مجلس األمن والدفاع القومي بقاء التنسيق اإللكتروني وظيفة
ّ
مستقلة ومتواصلة ،بغض النظر عن أي إعادة هيكلة في أجزاء أخرى من
المشهد التنظيمي لقطاع األمن األوكراني.
كما نوصي بإيضاح مسؤوليات الوزارات والوكاالت المختلفة المعنية
باألمن اإللكتروني .وتتحمّ ل وزارة العدل كامل المسؤولية إلنشاء هيكلية
ّ
المدعي العام األوكراني على
وإطار عمل قانوني إلكتروني ،مع إشراف
تنفيذهما بالتعاون مع وكاالت تطبيق القانون .ويكون دور وزارة الشؤون
الداخلية محدودًا بتنسيق إدارة الحوادث اإللكترونية مع اتخاذ تدابير عامة
أكثر إلدارة األزمات في وجه أزمات واسعة النطاق ،سواء كانت طبيعية أو
نتيجة عمل إنساني .تساعد وزارة النمو االقتصادي والتجارة في تطوير إطار
يتطرق لمسائل مثل حقوق الملكية الفكرية وتضطلع
عمل قانوني إلكتروني
ّ
بدور في تسهيل أنشطة نشر الوعي حول األمن اإللكتروني والتدريب ،ال سيّما
ّ
يتعلق بالقطاع الخاص .كما يجدر بالوزارة صياغة معايير تكنولوجيا
في ما
إلكترونية مالئمة للغايات األمنية بالتعاون مع جهات فاعلة في الصناعة
يص ّنعون التقنيات ذات الصلة.

الحساسة
حماية البنية التحتية القومية
ّ
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
ّ
إن المسؤولية المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق األمن
مر السنين ،رأى أصحاب أصول البنية
اإللكتروني والثبات متأصلة بعمق .وعلى ّ
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التحتية اإلستراتيجية ومزوّ دو الخدمات األساسية أدوارهم ومسؤولياتهم
تتوسع بشكل تدريجي فيما أصبحوا مدمجين أكثر في األمن القومي إلى جانب
ج ّهات حكومية فاعلة.
حساسة في المجال اإللكتروني
ويحصل العمل على حماية بنية تحتية ّ
بشكل أساسي في مرحلة وقاية األمن اإللكتروني وأنشطة الدفاع .وكخطوة
ّ
حساسة
أولى ،من الضروري مراجعة وتحديد ما
يشكل بنية تحتية وطنية ّ
في بلد ما وما هي تبعيات البنية التحتية هذه على تكنولوجيات المعلومات
تتعرض
واالتصاالت .وثان ًيا ،على أصحاب الشأن تحديد نوع التهديدات التي
ّ
الحساسة وتحديد مختلف أنواع الج ّهات الفاعلة
لها البنية التحتية الوطنية
ّ
التي قد تصدر عنها التهديدات وأهدافها النهائية والطرق التي قد تستخدمها
لتحقيقها .وقد تكون البنية التحتية الحساسة عرضة لهجمات مختلفة
ً
وصول إلى عرقلة المعلومات
بأهداف قد تتراوح ما بين نشوء الضوضاء
حساسة ،بد ًءا من
وحذفها .وقد تستهدف مجموعات مختلفة بنية تحتية
ّ
ً
وصول
أفراد ومجموعات “نشطاء في قرصنة الحواسيب” (نشاط إلكتروني)
إلى مجرمين إلكترونيين (جرم إلكتروني) ومهاجمين ترعاهم دول (إرهاب
ّ
ويشكل الفهم والتصنيف الكامالن لمشهد
إلكتروني أو تجسس إلكتروني).
التهديد الخطوة األولى نحو اعتماد إستراتيجيات مالئمة لتخفيف المخاطر
الحساسة.
والتهديدات على البنية التحتية الوطنية
ّ
على اإلستراتيجيات دمج أحدث أدوات وتقنيات حماية الشبكة ،إلى
جانب آليّات لضمان إعادة التقييم المستمرة .واستنادًا إلى نوع ومستوى تطوّ ر
التهديدات ،قد ُتستلزم تدابير وإستراتيجيات إضافية مثل تطوير أنشطة
مالئمة لمكافحة التجسس ال ترتكز على تقنيات جمع المعلومات اإللكترونية
فحسب ،بل على مقاربات أخرى ً
أيضا مثل اإلستخبارات البشرية التقليدية
والتزامات إستخبارات اإلشارات.
ولتحقيق الحماية وتعزيز المشاركة من ج ّهات فاعلة من القطاع الخاص،
اتخذت الحكومات اتجاهات مختلفة تمامًا لضمان وجود الحماية المالئمة
الحساسة .تظهر مراجعة للقواعد واألنظمة الموجودة
للبنية التحتية القومية
ّ
ّ
ّ
تمتد على طيف من المقاربات المتسمة بدرجات مختلفة من إمكانية
أنّها
اإلنفاذ .وتختلف األنظمة الحكومية الموجودة ،بد ًءا من تشجيع التنظيم الذاتي
ً
وصول
(نظرا للطبيعة الديناميكية والتقنية العالية للشروط)
للقطاع الخاص
ً
إلى اعتماد أنظمة لطيفة (أي غير ملزمة) تهدف إلى تشجيع الممارسة الحسنة
واعتماد قوانين تصف معايير دنيا واضحة لنشر التكنولوجيا وضوابط األمن
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الداخلي ومستلزمات اإلشعار باالنتهاكات األمنية والتعافي من الكوارث وخطط
إستمرارية العمل.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
على المستوى الوطني ،ال تدير الحكومة األوكرانية بشكل منهجي أمن البنية
ّ
التحتية القومية .وال يبدو ّ
مكلفة باإلشراف على هذه الوظيفة
أن أي وكالة
وإدارتها أو الحفاظ على الوعي الظرفي أو البروتوكوالت المبتكرة لتأمين
الشبكات .يبدو ّ
أن جهاز الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة الذي
الحساسة يحافظ
يطال اختصاصه بشكل وثيق أكثر حماية البنية التحتية
ّ
على مقاربة ضيّقة في عمله .في الواقعّ ،
يركز جهاز الدولة لحماية االتصاالت
والمعلومات الخاصة بشكل رئيسي على المسائل التقنية الخاصة لالتصاالت
(مثل إنشاء خطوط اتصاالت آمنة مع مسؤولين أجانب كبار وتأمين خدمة
ّ
الهاتف ّ
المشفرة) ،بدل
النقال لسلطات الدولة والحكومة وحماية المعلومات
التركيز على طيف التهديدات األوسع والمخاوف التي تميّز حماية البنية
الحساسة على المستوى اإللكتروني.
التحتية
ّ
ّ
ً
الحساسة وال لنظام
تعريفا واضحً ا لما يشكل البنية التحتية القومية
لم نجد
ّ
ّ
إلكتروني واضح لحمايتها .وال يبدو ّ
أن الحكومة األوكرانية تتمتع بالسلطة
القانونية لتطبيق معايير وشروط األمن اإللكتروني على القطاع الخاص قبل
حادث ما ،على الرغم من ّ
أن الحوادث قد تتصاعد لتصبح أزمة وطنية ،حيث
ّ
التدخل عند تلك النقطةّ .إل ّ
أن الحكومة األوكرانية تتم ّتع
يكون على الحكومة
بالسلطة القانونية داخل قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية لتطبيق األنظمة
على األمن اإللكتروني في ظل القانون حول حماية المعلومات الذي م ُّرر عام
 .2006كما يفرض قانون االتصاالت السلكية والالسلكية التزامات مرتبطة
باألمن اإللكتروني على القطاع.
وح ّتى داخل القطاع العام ،ما من بروتوكوالت لتأمين الشبكات وحماية
البيانات ،بالرغم من ّ
أن جهاز الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة قد
أصدر توجيهات تشير إلى المجاالت األوّ لية للعمل والتدابير التي يجب اتخاذها.
تستمر القيود المرتبطة بالميزانية في تشجيع المنظمات على
ومن األرجح أن
ّ
استخدام معدات قديمة وب رامج ذات مصدر مشبوه.
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توصيات
بشكل أكبر على حماية بنيتها التحتية القومية
على أوكرانيا التركيز
ٍ
ّ
الحساسةً ،
أول من خالل تحديد ما هي األصول التي تشكل البنية التحتية
ّ
ُ
استنادًا إلى مقياس محدد بوضوح .وعلى األصول المحددة بعد ذلك أن تق َّيم وفق
الحساسة لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيات مرتبطة
تبعياتها
ّ
بالعالم اإللكتروني ودرجة حساسيتها داخل األنظمة القومية .وعلى هكذا
الئحة أن تخضع لمراجعة وتحديث وإعادة تقييم بشكل دائم لحفظ الصلة
واألهميّة اإلستراتيجية.
ولدى وضع الئحة واضحة باألصول الوطنية التي تحتاج إلى تدابير حماية
إلكترونية ،على وكاالت مختلفة أن ُت ّ
بنواح من حماية البنية التحتية
كلف
ٍ
الحساسة بحسب مراحل مختلفة من دورة اإلدارة .وعلى وجه الخصوص،
ّ
ّ
ُ
على األجهزة األمنية أن تكلف بإجراء تقييمات للمخاطر والتهديدات ألصول
البنى التحتية ،إلى جانب جمع المعلومات واإلستخبارات واالشتراك بالتجسس
اإللكتروني وجمع اإلستخبارات حول الهجمات اإللكترونية .وعلى اللجنة
المشتركة حول األمن اإللكتروني وضع آليّات لتبادل المعلومات داخل الحكومة
لتفادي غياب الثقة وسط مختلف أجهزة األمن .وعلى وزارة التنمية االقتصادية
والتجارة العمل لتأسيس شراكات عامة وخاصة والمساعدة على تطوير إطار
الحساسة من جهة
عمل تشريعي لتشجيع حماية البنية التحتية القومية
ّ
المالكين (مثل إنشاء معايير دنيا واضحة لنشر التكنولوجيا ومراقبات األمن
الداخلي وشروط إشعار الحكومة باإلنتهاكات األمنية والتعافي من الكوارث
وخطط استمرارية العمل).

الر ّد على الحوادث
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
ً
عادة ما يكون الر ّد على الحوادث من مسؤولية وكالة تقنية تعمل كفريق
استعداد وطني أو حكومي لطوارئ الكمبيوتر ( .)CERTوعلى فريق االستعداد
الوطني أو الحكومي هذا العمل كمزوّ د خدمة لمجموعة منوّ عة من أصحاب
الشأن والج ّهات المستهدفة .ومن بين مهامه ،يؤمّن فريق االستعداد لطوارئ
الكمبيوتر ج ّهة اتصال موثوقة على مدار  24ساعة للطوارئ والحوادث ويس ّهل
التواصل بين الخبراء المعنيين بالر ّد على الحوادث ،والعمل كمركز للبحث
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والتجمّ ع وتوزيع المعلومات حول نقاط الضعف واإلنتهاكات والتهديدات وسط
الج ّهات المستهدفة وأصحاب الشأن الذين يخدمهم فريق االستعداد لطوارئ
الكمبيوتر ،وتعزيز تأسيس فرق استعداد أخرى لطوارئ الكمبيوتر ضمن
مجموعات منوّ عة من الج ّهات المستهدفة وأصحاب الشأن أو منظمات لتأسيس
شبكة وطنية من فرق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر وتقوية قدرات الر ّد على
الحوادث.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
ي ّتسم المشهد اإللكتروني األوكراني بقدرات ر ّد غير كافية على الحوادث .يكمن
فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني ( )CERT-UAحال ًيا ضمن جهاز
الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة ،ما يحصر أدواره وقدراته بتلك
التي تميّز وكالة ثانوية .وبالرغم من ّ
أن أصحاب الشأن الذين قابلناهم قد بدوا
وكأنّهم يتم ّتعون بفهم للتهديدات اإللكترونية الحالية ،تبدو المعلومات حول
الدور الذي يؤ ّديه فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني في الحفاظ على
هكذا توعية وتأمين معلومات حول األدوات التقنية للر ّد غير موجودة .غير
ّ
أن اقتراحً ا من جهاز الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة لطرح فريق
ٍّ
االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني كمتلق محتمل للتمويل والمواد من
صناديق التعاون التابعة لحلف شمال األطلسي ّ
يمثل خطوة في االتجاه الصحيح
لتأسيس قدرات ناضجة للر ّد على الحوادث داخل أوكرانيا.
وبغض النظر عن فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني ،يبدو أنّ
أوكرانيا ال تملك فرق استعداد لطوارئ الكمبيوتر تخدم القطاع الخاص وج ّهات
أخرى وجّ هات مستهدفة من القطاع العام .وينتج عن ذلك نقص في اآلليّات التي
يتمّ من خاللها تبادل المعلومات حول نقاط الضعف والتهديدات اإللكترونية
بين ج ّهات فاعلة وأصحاب شأن أوكرانيين يعتمدون على المجال اإللكتروني.
كما ّ
أن فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني ال يتواصل حال ًيا
ّ
ومحدثة حول أصول
مع األجهزة األمنية للحصول على إستخبارات موثوقة
ُ
حساسة وتهديدات محتملة لها ومقاربات للتعامل معها تستخدم
بنى تحتية ّ
ّ
للتصدي للتهديدات ،ما يثير الشكوك حول الوعي بالموقف لهيئات ومؤسسات
القطاع العام األوكرانية في المجال اإللكتروني .وبالتالي ،يبدو أنّه يتوفر دعم
إلكتروني محدود للقطاع الخاص والج ّهات األخرى والج ّهات المستهدفة في
القطاع العام.
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توصيات
نوصي بأن تتمّ إزالة فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني من تحت جهاز
ّ
ّ
مستقلة بالكامل
ليشكل منظمة
الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة
تكون مسؤولة عن كافة النواحي المدنية من إدارة الحوادث اإللكترونية
والر ّد عليها وتستطيع الدعم والتواصل مع كافة الوكاالت الحكومية واللجنة
المشتركة حول األمن اإللكتروني والمنظمات األخرى في عمليات الر ّد على
الحوادث.
ّ
إن سبب فصل فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني عن جهاز
ً
الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة هو مزدوج .فأوّ ل ،يضمن ذلك
تأسيس وتطوير منظمة غير مرتبطة بحروب العصابات القائمة والمحتملة،
ّ
تركز فقط على حماية البيئة اإللكترونية القومية .وثان ًيا ،تسمح إزالة فريق
االستعداد لطوارئ الكمبيوتر من جهاز الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات
الخاصة بإجراء تحاليل أوسع تتخطى المدى الضيّق للمسائل التقنية الخاصة
لالتصاالت وتأخذ بعين االعتبار الطيف الكامل للتهديدات ونقاط الضعف
والهجمات التي تستهدف المستخدمين وأصحاب الشأن في النظام البيئي
ّ
تمكن فريق االستعداد
اإللكتروني القومي .ويجب تخصيص الموارد لضمان
لطوارئ الكمبيوتر األوكراني من تحمّ ل مسؤولية هذه الوظائف.
على فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني تطوير قدرات تقنية
وبشرية مالئمة للعمل كمزوّ د خدمة بدوام كامل ،خادمًا كافة المؤسسات
ّ
ومقدمًا مشورة آنية حول كيفية الر ّد
األوكرانية المعنية باألمن اإللكتروني
على الحوادث الجارية ونقاط الضعف والتهديدات .ويجدر بفريق االستعداد
لطوارئ الكمبيوتر األوكراني تعزيز إنشاء فرق استعداد لطوارئ الكمبيوتر
داخل منظمات القطاع العام كما الخاص وتسهيل التعاون وتبادل المعلومات.
وهناك حاجة كبرى بشكل خاص إلى موظفين ماهرين وسياسات استبقاء
مالئمة للموظفين ذوي المؤهالت العالية .كما على فريق االستعداد لطوارئ
الكمبيوتر األوكراني تأمين دورات تدريب متخصصة حول إدارة الحوادث.
تنسق اللجنة المشتركة لالستخبارات أنشطة جمع البيانات واالستخبارات،
ّ
ً
ً
جامعة وموائمة بين مساهمات من جهاز اإلستخبارات الخارجية وجهاز
اإلستخبارات العسكرية وجهاز إستخبارات حرس حدود الدولة جهاز األمن
األوكراني .وي ّ
ُكلف جهاز اإلستخبارات الخارجية بشكل خاص بجمع اإلستخبارات
حول التجسس اإللكتروني والهجمات اإللكترونية من الخارج .ويتمّ تزويد
الحساسة لالتصاالت من
بيانات وإستخبارات إضافية حول البنية التحتية
ّ
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جهاز الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة ألصول االتصاالت الخاصة
الحساسة التي
ومن جهاز األمن األوكراني لكافة أصول البنية التحتية القومية
ّ
ّ
تتكل على بعضها بعض إلكترون ًيا.
ثمّ يحصل فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني على كل المعلومات
الحساسة بعد أن تجمعها
واإلستخبارات حول التهديدات العالقة للبنية التحتية
ّ
وتعالجها اللجنة المشتركة لالستخبارات لدعم مهمّ تها القائمة على الوقاية
من الحوادث ومعالجتها .ولتسهيل تبادل المعلومات غير المباشر وبناء الثقة
بين مختلف األجهزة األمنية وفريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني ،يتم
ّ
مظلة مجلس
إشراك اللجنة المشتركة حول األمن اإللكتروني مباشرة ،تحت
األمن والدفاع القومي ،فتتواصل مع اللجنة المشتركة لالستخبارات للمساعدة
على إنشاء عمليات وآليّات لتنظيم ّ
تدفق المعلومات إلى فريق االستعداد لطوارئ
الكمبيوتر األوكراني.
تستكمل وزارة الدفاع إدارة فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر العسكري
الخاص بها للر ّد على الحوادث .غير أنّه يتم توسيع قدرات فريق االستعداد
لطوارئ الكمبيوتر العسكري الذي يعمل بشكل وثيق مع فريق االستعداد لطوارئ
الكمبيوتر األوكراني ،بما في ذلك تبادل المعلومات حول التهديدات ونقاط
الضعف وتدابير الحماية التي ُتعتمد خالل األحداث الجارية ،إلخ .يكون جهاز
ً
الحساسة
مسؤول عن تحديد أصول البنية التحتية
اإلستخبارات العسكري
ّ
بالنسبة إلى العمليات العسكرية ويجب أن تتمّ حمايته من التهديدات
اإللكترونية.
تكون إدارة األزمات من مسؤولية وزارة الشؤون الداخلية التي تعمل
ّ
يتعلق األمر بالنواحي
مع فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني عندما
اإللكترونية من عمليات إدارة األزمات .وتشترك إدارة الدفاع بإدارة األزمات في
الظروف اإلستثنائية وحسب.

الدفاع اإللكتروني واألمن اإللكتروني العسكريان
ما الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام؟
يشير الدفاع اإللكتروني العسكري ( )Military cyber defenseإلى قدرة الجيش
على حماية شبكاته الخاصة واألنظمة القائمة على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (مثل أنظمة األسلحة واالتصاالت) .ضمن مجال القدرة هذا ،على
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ّ
يتمكن من إدارة الر ّد على الحوادث ،وحماية البنية التحتية
الجيش أن
الحساسة ،والتدريب والموظفين ،والبحث والتطوير والتجهيزات والمواد.
ّ
على الجيش استخدام هكذا قدرات في مجال اختصاصه فقط (مثل التدريب
ّ
السكان عمومًا) وعلى أصول البنى التحتية
للموظفين العسكريين بدل
ُ
الحساسة هذه والشبكات التي تعتبر أساسية لمهمّ ته .وباإلضافة إلى ذلك،
ّ
قد يُطلب من الجيش تطوير قدرات إلكترونية خاصة بأرض المعركة وعلى
المستويات التكتيكية والتشغيلية ونشرها ،وتأمين دعم خاص لهذا الغرض
للسلطات المدنية خالل عمليات إداة األزمات اإللكترونية ،بما في ذلك الكوارث
من صنع اإلنسان .وبالرغم من ّ
أن أعضا ًء من المجتمع األوروبي األطلسي
يعتبرون تقليديًا ّ
أن إدارة األزمات هي مسؤولية مدنية ،يوكل عدد من الدول
دو ًرا محدودًا إلى الجيش في عدد من الظروف.
المشاكل الكامنة في نظام أوكرانيا الحالي
يعيق غياب هيئة تنسيق شاملة مسؤولة عن مسائل الدفاع اإللكتروني داخل
الجيش ووزارة الدفاع تطوير القدرات ونشرها عبر نظام الدفاع اإللكتروني
العسكري األوكراني .ويساهم انتشار اإلدارات والوحدات التي تحاول تطوير
قدرات ومسؤوليات إلكترونية متنافسة في تفاقم هذه المشكلة .في هذا الصدد،
تعاني وزارة الدفاع والجيش من الكثير من المشاكل نفسها التي يعاني منها
المضرة
المجال اإللكتروني المدني .ويؤدي الخلل والعمل العشوائي والمنافسة
ّ
وحروب العصابات إلى إعاقة الفعالية داخل المجال اإللكتروني العسكري تمامًا
مثل ما هي الحالة في المجال المدني.
وعلى المستوى العقائدي ،يبدو العديد من أصحاب الشأن في عالم األمن
اإللكتروني مهتمّ ون في تطوير أدوات لمراقبة المحتوى ،ما يعتبره أعضاء من
المجتمع األوروبي األطلسي خارج مسؤولية األمن والدفاع اإللكتروني.
وأُفيد ّ
بأن الجيش األوكراني قد أنشأ فريق استعداد لطوارئ الكمبيوتر
للر ّد على حوادث ،لكن ليس من الواضح ما إذا كان حال ًيا قاد ًرا على تلبية
حاجات الجيشُ .
وتناقش حال ًيا خطة لتأسيس فريق استعداد إلكتروني سريع
جديد يستجيب لكل حاجات وزارة الدفاع والجيش األوكراني.
عال من الثقة في الشبكات
عبّر العديد من أصحاب الشأن عن مستوى
ٍ
المحصنة التي يستخدمها الجيش .وقد تجعل هذه الشبكات من مواجهة
ّ
الهجمات التخريبة التي تقوم بها مجموعة من األعداء أكثر صعوبة بسبب
فصل الشبكة عن الشبكات األخرى (مثل اإلنترنت) .غير أنّه أُثبت ّ
أن الشبكات
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ّ
تستغل نقاط الضعف الفعلية
المحصنة ( )air-gappedهي عرضة للتهديدات التي
ّ
في الشبكة أو مستويات الوعي الضعيفة بشأن األمن اإللكتروني أو ممارسة
المستخدمين (مثل األفراد الذين يستخدمون جهاز الذاكرة الوميضية على
األجهزة الشخصية وثمّ على أجهزة طرفية متصلة بالشبكة المحصنة).
ًّ
جدا في أوكرانيا على المستوى
تبدو القدرات اإللكترونية ضعيفة
ّ
يحد من قدرة الجيش األوكراني على االستفادة من
التكتيكي للعمليات ،ما
التكنولوجيات اإللكترونية لمساندة العمليات الحركية .ويبدو أن عددًا من
المتطوّ عين قد ُدعوا ليُدمجوا في الكتائب وكانوا يؤمّنون تجهيزات إلكترونية
مجّ انية .من وجهة نظر أمنية إلكترونية ،تزيد هذه األنشطة المخاوف .فقد
ّ
ً
تهديدا داخل ًيا ،إذ ال تخضع المواد المزوّ دة لعملية استحواذ
يشكل المتطوّ عون
معيارية أو مراجعة لنقاط ضعفها المعروفة والمحتملة.
توصيات
نوصي بأن ُتنشئ أوكرانيا قيادة إلكترونية تجري عمليات كاملة الطيف في
الفضاء اإللكتروني  ،بتركيز على التهديدات األكثر ّ
حدة ،بما في ذلك الحرب
اإللكترونية وفساد شبكات الدفاع وتعطيل أنظمة التنسيق العسكرية .كما
الحساسة ،بما في ذلك اللوجستيات واألنظمة
تحمي القيادة البنية التحتية
ّ
ّ
اإللكترونية الداعمة للقيادة والتحكم واالتصاالت واإلستخبارات (.)C3I
ُتنشأ قيادة إلكترونية داخل وزارة الدفاع من الوكاالت الموجودة في
مجتمع إستخبارات الدفاع ويجب أن ُتربط بوحدات اإلستخبارات ذات الصلة.
وعلى القيادة اإللكترونية تأمين تعويض إجمالي تنافسي مع القطاع الخاص.
ملخصا بيان ًيا لهيكلية األمن والدفاع اإللكتروني القومي
يؤمّن الشكل 5.1
ً
الناتجة استنادًا إلى توصيات تمّ تزويدها في هذا الفصل.

الشكل 5.1

الهيكلية التنظيمية لألمن والدفاع اإللكتروني

ﻣﺠﻠﺲ اﻣﻦ
واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻣﻦ
واﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻣﻦ
واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت

ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻄﻮارئ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اوﻛﺮاﻧﻲ

اﻟﺮ ّد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮادث

ﻣﺠﻤّ ﻊ اﺟﻬﺰة اﻣﻨﻴﺔ
ﺟﻬﺎز اﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺒﺎرات

ﺟﻬﺎز اﻣﻦ
اوﻛﺮاﻧﻲ

وزارة اﻟﻌﺪل

وزارة اﻟﺸﺆون
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺠﻤّ ﻊ ﻋﺴﻜﺮي
وزارة اﻟﺪﻓﺎع

ﺟﻬﺎز اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮي

ّ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
ّ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ّ

ارﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻄﻮارئ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﺮ ّد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮادث

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺪرﻳﺐ

إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎن

وﺣﺪة اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﺪﻓﺎع واﻣﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺎن
RAND RR1475z1x1-5.1
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الفصل السادس

التعاون الدفاعي التقني مع الشركاء العالميين

ّ
نحدده بنقل التجهيزات
تبرز حواجز كثيرة أمام التعاون الدفاعي التقني ،الذي
أو األسلحة أو التكنولوجيا الدفاعية والمعلومات المرتبطة والدعم ،بين
أوكرانيا والشركاء األجانب .وجزئ ًيا وكنتيجة لهذه الحواجز ،كان نقل
الحساسة من الشركاء الغربيين منذ
األسلحة والتجهيزات والتكنولوجيا
ّ
العام  2014محدو دًا بشكل نسبي .ومنذ االبتعاد عن التصدير إلى روسيا عام
 ،2014تواجه صناعة الدفاع األوكرانية صعوبة في إيجاد الشركاء أو تأمين
إستثمار أكبر أو تأسيس مشاريع مشتركة مع الشركات الغربية .وقد يساعد
تحسين التعاون الدفاعي التقني على ّ
سد الثغرات في األسلحة والتجهيزات
ّ
يحدد هذا
الالزمة للصراع الحالي وعلى تطوير صناعة الدفاع األوكرانية.
الفصل الخطوات التي تستطيع أوكرانيا اتخاذها لتحسين التعاون الدفاعي
التقني.
ّ
ثمة أنواع عدة من عمليات النقل الدفاعية ذات الصلة.
• المساعدة ،تشير إلى نقل أغراض الدفاع من دون أي كلفة مترتبة
ّ
المتلقي .قد تكون هبات ألغراض دفاع فائضة أو قديمة.
على البلد
• المبيعات هي مشتريات أغراض دفاع أو تكنولوجيا .قد تكون
المبيعات مباشرة بين حكومات أو شركات أو مزيجً ا من االثنين.
ّ
تتوفر منح جزئية أو قروض مخصومة تدعمها
في بعض الحاالت ،قد
الحكومة.
• المشاريع المشتركة هي تعاون دولي بين الشركات .قد يضمّ ذلك
مشتركا أو ً
ً
نقل للتجهيزات أو التكنولوجيا
إستثما ًرا أجنب ًيا أو إنتاجً ا
أو الملكية الفكرية غير المادية لتعزيز مشروع تجاري.
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ح ّتى يومنا هذا ،حصلت أوكرانيا على عمليات النقل الدفاعي األكبر
على شكل مساعدة .أُجريت بعض عمليات البيع المحدودة ،ال سيّما ألغراض
كانت ُتستورد من روسيا ،وبعض المحادثات التمهيدية حول المشاريع
المشتركة.
يتشارك العديد من بلدان المصدر لألغراض والتكنولوجيات الدفاعية
المبادئ نفسها التي توجّ ه صنع القرار حول الموافقة على عمليات النقل أم ال،
بما في ذلك المصالح اإلستراتيجية والسياسية إلى جانب وجود االحتياطات
ونظرا لصعوبة التأثير
الالزمة للحؤول دون إعادة النقل وسوء االستخدام.
ً
على الحسابات السياسية واإلستراتيجية الواسعة للدول المصدر ،من المرجح
ّ
أن تعزيز االحتياطات هو السبيل المباشر أكثر بالنسبة إلى أوكرانيا لتحسين
إمكانيات التعاون .ويعني تعزيز االحتياطات العمل بشكل وثيق مع المسؤولين
التنظيميين في الواليات المتحدة وبلدان مصدر أخرى وإيالء اهتمام كبير
للثغرات والمشاكل في عمليات وإجراءات ومؤسسات أوكرانيا التي ستتمّ
مناقشتها الح ًقا في هذا الفصل.

معالجة مخاوف البلد المصدر
على أوكرانيا في سعيها لتحقيق التعاون الدفاعي التقني األخذ بعين االعتبار
ّ
أن البلدان المصدر تسيطر بحذر على نقل األغراض والتكنولوجيا الدفاعية.
تصب
فهي تتخذ قرارت بشأن الموافقة على عمليات النقل إن رأت بأنّها
ّ
في مصلحتها الوطنية .لهذه الغاية ،تدرس البلدان أوّ ًل التداعيات السياسية
واإلستراتيجية للنقل .ويمكن الموافقة على عمليات النقل لمساعدة حليف
محتاج أو يمكن رفضها بسبب مخاوف من أن تقوّ ض أمن البلد المصدر أو
أمن حلفائه أو بسبب مخاوف مرتبطة بحقوق اإلنسان .كما تعتبر البلدان
المصدر ً
أيضا وجود تدابير احتياطية في البلدان المتلقية بهدف الحؤول دون
إعادة نقل األغراض الدفاعية أو سوء استخدامها .ففي غياب رقابات متينة على
عمليات إعادة التصدير ،قد تنتهي األغراض الدفاعية بين َ
يدي أعداء محتملين
ّ
متلقين آخرين غير مقصودين .كما يمكن دراسة هندسة السلع الدفاعية
أو
عالية التقنية وعكسها ،وبالتالي تبديد االستثمار الكبير الذي قام به البلد
المصدر لتطوير هذه التكنولوجيات وربما تقويض أمن البلد المصدر نفسه.
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تسيطر المخاوف السياسية واإلستراتيجية بشكل نموذجي على صنع
ّ
للحد من خطر سوء استخدام السلع
القرار .وح ّتى البلدان التي تولي قيمة كبرى
تقرر
والتكنولوجيات الدفاعية ،مثل الواليات المتحدة األمريكية ،تستطيع أن ّ
نظرا للمخاوف اإلستراتيجية
الموافقة على النقل بغياب احتياطات موثوقة،
ً
كاف ،بالرغم من أنّه ي ّ
ّ
ُتوقع من البلدان المتلقية التقيّد باالتفاقات
الطارئة بشكل
ٍ
ّ
المحلية التي تضع قيودًا واضحة على الصادرات .غير أنّه
الدولية والقوانين
وفي حاالت تكون فيها االعتبارات السياسية واإلستراتيجية ّ
أقل ّ
حدة ،يُعتبر
كثيرا .إذ تساعد االحتياطات األقوى على طمأنة البلد
مهما
وجود االحتياطات ًّ
ً
المصدر على ّ
أن المخاطر السياسية واإلستراتيجية واالقتصادية للموافقة على
فتسرع بالتالي عملية الموافقة وتس ّهلها .وتزداد أهميّة
النقل هي قابلة لإلدارة،
ّ
حساسة.
االحتياطات في حال نقل سلع أو تكنولوجيا دفاعية متط ّورة أو ّ
تختلف االحتياطات المحددة التي يجب على أوكرانيا أو بلدان أخرى
ّ
ّ
ّ
ّ
المتلقي
المصدر والبلد
المصدر بحسب
متلقية اعتمادها لتهدئة مخاوف
وطبيعة الغرض أو تكنولوجيا الدفاع .في جهة من الطيف ،غال ًبا ما تستلزم
التكنولوجيات العسكرية المتطوّ رة ،كبعض أنواع الصواريخ ،عمليات مراقبة
وضمانات صارمة .ومن جهة أخرىّ ،
إن البضائع ذات االستخدام المزدوج،
ً
عادة رخصة وضمانات مرتبطة باالستخدام
مثل تجهيزات الكمبيوتر ،تستلزم
ّ
ّ
النهائي للتجهيزات أو التكنولوجيا لكنها تثير مخاوف أقل بشكل عام .يتمّ
ّ
المتلقية مثل أوكرانيا عبر كل أنواع األغراض أو التكنولوجيات
تقييم البلدان
ُ
الدفاعية التي تدرس للنقل ،استنادًا إلى ثالثة مخاوف شاملة متداخلة:
 .1مراقبات إلعادة التصدير .تخاف البلدان المصدر من احتمال نقل
األغراض أو التكنولوجيات إلى دول أخرى وإلى أيادي أعداء محتملين.
ُ
وتعتبر مؤسسات ترخيص التصدير ومراقبة الحدود مهمّ ة لتهدئة
هذه المخاوف.
ّ
تحدد رخصة أو اتفاق آخر لنقل غرض
 .2مراقبات االستخدام النهائي.
دفاعي بشكل صارم من يستطيع استخدام الغرض وألي غاية .وتعكس
هذه القيود مخاوف سياسية من أن تستخدم ميليشيات أو ج ّهات
أخرى فاعلة غير حكومية األغراض أو التكنولوجيات أو من أن يتم
استخدامها ضد المدنيين أو خالفًا لمعايير حقوق اإلنسان في البلد
المصدر أو من أن تتمّ دراسة تكنولوجيا داخل غرض معيّن أو تتمّ
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ّ
يخفف من قيمة الغرض العسكرية أو
هندسته بشكل عكسي ،ما
التجارية.
 .3مراقبات أمنية وبيروقراطية .للمساعدة على ضمان االلتزام
بالمبدأين الساب َقين ،تقلق الدول المصدرة بشأن المراقبات والحمايات
الموضوعة على األغراض والتكنولوجيات الدفاعية بعد نقلها .وقد
تضمّ هذه الحمايات تشكيلة من األنظمة البيروقراطية والتقنية ،بما
في ذلك مراقبات على الجردات وأمن مادي وتقنيات تصريف ودورات
تدريب للموظفين الحكوميين أو الضبّاط العسكريين على الشروط
واألنظمة األمنية الالزمة.
ال تتوفر قائمة مرجعية عامّة باإلجراءات واإلصالحات التي تستطيع
ٍّ
متلق آخر محتمل تنفيذها لضمان تهدئة مخاوف الدول
أوكرانيا أو أي
ّ
المصدرة .وبدل ذلك ،من المرجح أن تحتاج أوكرانيا إلى إظهار مخاوفها بشأن
هذه المبادئ وتطبيقها لها .وقد تدعو الحاجة ً
أيضا إلى أنواع مختلفة من
االحتياطات لألغراض والتكنولوجيات الدفاعية بمستويات مختلفة من التطوّ ر
أو الحساسية.

العوائق أمام التعاون الدفاعي التقني في أوكرانيا
تواجه أوكرانيا مجموع َتين من العوائق أمام التعاون الدفاعي التقني .ترتبط
المجموعة األولى بنقل األغراض من خالل عمليات البيع والمساعدة .وال تعيق
عادة كافة عمليات النقل ،بالرغم من أنّها ّ
ً
تقلص الثقة وتجعل
هذه المشاكل
بعض أنواع المساعدة والبيع صعبة .وترتبط المجموعة الثانية بالمشاريع
المشتركة ،بما في ذلك االستثمار األجنبي وعمليات نقل التكنولوجيا .واألرجح
ّ
أن معالجة هذه المشاكل ستستلزم عملية تجديد كبرى للوكاالت الحكومية
ذات الصلة وقطاع الدفاع.
عمليات نقل األغراض الدفاعية من خالل المبيعات والمساعدة
يدعم العديد من الدول أوكرانيا بشكل ناشط باألسلحة والتجهيزات العسكرية
األخرى ،بما في ذلك الواليات المتحدة وكندا وليتوانيا والمملكة المتحدة.
باإلجمال ،ال تردع اإلجراءات والهيكليات والمؤسسات األوكرانية هذه الدول
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من نقل معظم األغراض الدفاعية ،باستثناء بعض األسلحة والتجهيزات عالية
التقنية .خضعت بعض المؤسسات األوكرانية ،شأن مكتب ترخيص الصادرات،
إلصالح كبير من خالل تشاور وثيق مع المانحين الغربيين وهي تعمل بشكل
جيّد .يبدو ّ
أن أحد القيود األساسية على الحصول على أغراض دفاعية إضافية
في الوقت الحالي هو قرار سياسة في الدول الغربية يقضي عدم تزويد
أوكرانيا باألغراض الفتاكة.
غير ّ
أن المشاكل والثغرات في أنظمة أوكرانيا الحالية تجعل من الصعب
والمحبط والمكلف أكثر على البلدان الغربية تأمين المساعدة والموافقة على
بيع أسلحة أو تجهيزات عالية التقنية إلى أوكرانيا ،وعلى أوكرانيا شراء
األغراض الدفاعية من الخارج .كما أنّه من المرجّ ح أن تؤثّر التصوّ رات السلبية
لكيفية إدارة أوكرانيا للمساعدة الدفاعية ح ّتى اليوم على كيفية تفكير
الشركات األجنبية باالستثمار أو التعاون مع قطاع الدفاع األوكراني.
التنسيق الداخلي
ّ
ّ
يتمثل مصدر المشاكل واإلحباط األكبر للدول التي تفكر في تزويد أوكرانيا
بالمساعدة الدفاعية بالتنسيق الداخلي في الحكومة األوكرانية .فقد تجد
الدول بكل سهولة نفسها محبطة أو غير مستعدة على إتمام عمليات النقل
جراء التصوّ ر الشائع بالخلل داخل الحكومة األوكرانية.
المستقبلية ّ

ّ
يتقدم العديد من المنظمات المختلفة ،بما فيها
• طلبات مساعدة.
اإلدارات داخل وزارة الدفاع واألركان العامة والحرس الوطني وإلخ،
بطلبات مساعدة من الحكومات األجنبية .تصعّب الطلبات المتعددة
والمتناقضة على المانحين المحتملين تقييم أفضل مكان الستخدام
المساعدة .كما ّ
أن ازدواجية اإلدارات للتعاون الدولي داخل وزارة
الدفاع واألركان العامة تفاقم هذه المشكلة .في العديد من الحاالت،
يتمّ تقديم الطلبات للحصول على تجهيزات متطوّ رة من دون األخذ
ّ
التحديات التي تطرحها كيفية استخدام الغرض أو
بعين االعتبار
الحفاظ عليه أو تخصيصه .فعلى سبيل المثال ،ال يتم دعم طلبات
المركبات الجوّ ية بدون طيّار بتحليل القدرات الالزمة لتحليل ونشر
ً
حديثا.
اإلستخبارات المجموعة
• الموافقة والتوقيع على اتفاقات للتعاون .اشتكى مسؤولون أجانب
من حكومات مختلفة من أنّه لدى الموافقة على التعاون بين أوكرانيا
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وبلدانهم ،كالتدريب المشترك أو شكل معيّن من المساعدة ،يصعب
وضع اللمسات األخيرة على اتفاق رسمي .وأحيانًا ّ
يقدم المسؤولون
األوكرانيون أرا ًء مختلفة حول أي مسؤول من أي مستوى هو مخوّ ل
بالتوقيع على االتفاق .من شأن االلتباس حول ما إذا كان رئيس الوزراء
أو مجلس الوزراء أو مسؤول رئيس آخر هو من يمنح التفويض أو
الموافقة أن ي ّ
ُبطئ المساعدة الدولية ويردع الدول الغربية عن تأمين
مساعدة إضافية في المستقبل.
• التخليص الجمركي .أُحبط مسؤولون من بلدان غربية ّ
جراء
عدة ّ
التأخيرات في تخليص المواد عبر الجمارك .ويلوم البعض شرط دفع
الرسوم الجمركية ح ّتى للمساعدة العسكرية األجنبية في حاالت
تكون فيها الحكومة األوكرانية مسؤولة عن دفع بعض تكاليف نقل
أو صيانة التجهيزات .ويشير آخرون إلى ّ
أن الجمارك األوكرانية
ليست مشمولة في المناقشات حول المساعدة الخارجية ،لذا ال يدرك
موظفوها ّ
بأن التجهيزات الممنوحة هي في طريقها إلى البالد .ومن
هنا قد يمكن التخفيف من بعض التأخيرات من خالل تنسيق أفضل
بين الوكاالت.
ّ
• التعبير عن االمتنان للمساعدة الخارجية .قال ممثلو بعض البلدان
الداعمة ألوكرانيا إنّه ال يبدو ّ
أن مساعداتهم تلقى االمتنان المالئم
في بعض األحيان .ويبدو ّ
أن هذا التصوّ ر ينتج عن عدم تنظيم في الر ّد
على عروض المساعدة الغربية ،بما فيها إرسال مسؤولين أوكرانيين
طلبات في اللحظات األخيرة لتغيير المخططات وصعوبة في جدولة
يتسرب تصوّ ر عدم االمتنان
وحس عام بالفوضى .قد
االجتماعات
ّ
ّ
ّ
للمساعدة عبر حكومات غريبة ويجعلها أقل استعدادًا لمنح مساعدة
إضافية.
ّ
وتصورات بالخسارة أو الفساد
مراقبة االستخدام النهائي
ّ
يبرز تصوّ ر قوي وسط المانحين الغربيين بأنه ال يتمّ استخدام المساعدة
بشكل جيّد ،وتظهر مخاوف من السرقة المباشرة أو تحويل الغرض لالستخدام
الشخصي من قِبل مسؤولين كبار وتخزينه بدل استخدامه على الجبهة .وفي
حين ُتعتبر تصوّ رات سوء االستخدام والتحويل والسرقة مربكة بالنسبة إلى
ّ
ّ
الدول التي ّ
المتلقين
يشكل خطر عدم وصول المواد إلى أيادي
تقدم المساعدة،
ونظرا
المقصودين مشكلة بشكل خاص في حاالت األغراض عالية التقنية.
ً
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إلى أنّه لدى الواليات المتحدة ،على وجه الخصوص ،أنظمة وإجراءات صارمة
ّ
المتلقي المقصود ،قد ينتج عن هذا
لضمان بقاء تكنولوجيتها آمنة وبحيازة
النقص ّ
حد الواليات المتحدة من مساعدتها.
ّ
بسجلت لتبيان كافة
يصر مسؤولون أوكرانيون على أنّهم احتفظوا
ّ
ّ
األغراض الممنوحة كمساعدات .كما يشيرون إلى أن العديد من اتهامات
االختالس هي دعاية روسية وإلى أنّه في بعض الحاالت ،كانت خسارة التجهيزات
نظرا لظروف القتال .وثمّ ة ما يدعو لالعتقاد ّ
أمرا ال ّ
بأن بعض أسوأ
بد منه
ً
ً
االتهامات بسوء استخدام أوكرانيا أو سوء معالجتها للتجهيزات الممنوحة مبالغ
بها بالفعل أو هي أكاذيب.
ّ
غير أنّه وكما تمّ ت المناقشة في الفصل الرابع ،إن أنظمة أوكرانيا
ّ
ّ
السجلت من
لتعقب التجهيزات قديمة وعرضة للفساد .وال تكون
الورقية
ّ
أنظمة أوكرانيا الحالية للوجستيات والتعقب مقنعة للمسؤولين الغربيين،
ح ّتى وإن كانوا يتم ّتعون بولوج سهل إليها .وباإلضافة إلى ذلك ،يبدو ّ
أن
عمليات التفتيش اإلضافية الالزمة بموجب العقود مع الواهبين الغربيين
لبعض األغراض عالية التقنية مثل أجهزة الرؤية الليلية ال تتمّ ّ .
إن تص ّو ر
سوء االستخدام أو الفساد ،مهما كان الواقع ،كفيل بردع الواهبين الذين ،ولوال
ذلك ،قد يزوّ دون تجهيزات أو إمدادات مجّ انية ،وبجعل الواليات المتحدة أو
المسؤولين اآلخرين قلقين بأنّه ال يمكن ألوكرانيا أن تكون موثوقة باألنظمة
عالية التقنية.
أنظمة استيراد شائبة
نظريًا ،من الممكن قانون ًيا على وزارة الدفاع والوكاالت األخرى أن ُتمنح رخصة
الستيراد األغراض ،لكن في الواقع ،تتم ّتع مجموعة أوكروبورونبروم بالقدرة
الوحيدة على استيراد أغراض دفاعية الستخدام الجيش األوكراني 1 .ويُعتبر هذا
ّ
األقل.
إشكال ًيا لسب َبين على

 .1لدى بعض المزوّ دين المحتملين أطر عمل قانونية تصعّب التعاقد مع
مجموعة أوكروبورونبروم .في حالة الواليات المتحدة األمريكية ً
مثل،
يمكن إتمام المبيعات العسكرية األجنبية فقط بموجب سلطة شراء
1

في تمّ وز (يوليو)  ،2014تمّ إعفاء الخوذات والسترات الواقية من رسوم االستيراد والقوانين الحاكمة لعمليات
النقل العسكرية الدولية .أنظر ””,Parliament Simplified Import of Medicines and Bulletproof Jackets to Ukraine
.Ukr.Media, July 1, 2014
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ّ
المتلقي ،وليس مؤسسة تملكها الدولة .وفي
في ظل وزارة دفاع البلد
حين ّ
أن المبيعات التجارية المباشرة لألغراض العسكرية من شركات
أن الشركات األمريكية قد ّ
دفاع أمريكية هي ممكنة ،األرجح ّ
تفكر
على المدى القصير ببيع األسلحة أو التجهيزات العسكرية ألوكرانيا
نظرا للمخاطر السياسية
فقط من خالل المبيعات العسكرية األجنبية ً
واالقتصادية الكبرى ،إلى جانب المخاوف حول تطبيق أنظمة أمريكية
صارمة بشأن نقل تجهيزات عالية التقنية إلى الخارج .لذلك ،وفي
ظل الظروف الحاليةّ ،
إن معظم عمليات نقل التجهيزات واألسلحة
األمريكية محصورة بالمساعدة بدل المبيعات.
 .2تعاني مجموعة أوكروبورونبروم من تضارب في المصالح .فتصنعّ
ً
عامل مثب ًّطا
فروعها تجهيزات للجيش األوكراني .ونتيجة لذلك ،لديها
الستيراد األغراض التي قد تزوّ دها فروعها .كما لدى هذه الشركة
سمعة بإضافة بشكل مفرط تكاليف االستيراد بنسبة  20-5بالمئة أو
أكثر .ومن خالل تصعيب عملية استيراد األغراض ،قد تأمل مجموعة
أوكروبورونبروم بتطوير قطاع الدفاع األوكراني الخاص .وفي حين قد
يكون هذا أولوية معقولة ،إن لم يكن أفضل إستراتيجيا ،خالل زمن
السلم ،يمنع أوكرانيا خالل زمن الحرب من االستحواذ على التجهيزات
ِ
الالزمة.
نقل األغراض الدفاعية من خالل مشاريع مشتركة
تبيّن بعض شركات األسلحة الغربية عن اهتمام في التعاون مع أوكرانيا ،بما
في ذلك شراء أغراض وتكنولوجيات أوكرانية والبيع للحكومة األوكرانية
وتأسيس مشاريع مشتركة مع قطاع الدفاع األوكراني .غير ّ
أن شركات الدفاع
األجنبية التي تسعى إلى االستثمار أو القيام باألعمال مع أوكرانيا تواجه
ّ
ّ
وممثلين عن
تحديات كبرى .فاستنا دًا إلى نقاشات مع مسؤولين غربيين
ّ
قطاع الدفاع ومحللين ،يجب إجراء تغييرات كبرى إذا كانت أوكرانيا تأمل
بجذب استثمار مهمّ من الشركات األمريكية أو األوروبية أو األجنبية
ّ
ككل في أوكرانيا ،بما
األخرى .تكمن المشكلة األساسية في مناخ األعمال
ّ
يشكل الخطر السياسي عاملً
في ذلك نظامها التنظيمي وثقافة األعمال .كما
آخر .وتبدو المشاكل الناتجة عن التنظيم المفرط والتطبيق الجزئي صعبة
بشكل خاص بالنسبة إلى الشركات األجنبية التي تسعى إلى القيام باألعمال
في أوكرانيا .تقوم أوكرانيا بتغييرات لتحسين مناخ األعمال فيها كجزء من
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التحديات الموجودة تؤثّر ً
برنامج إصالح أوسعّ ،إل ّ
ّ
أيضا على حسابات
أن
شركاء محتملين من قطاع الدفاع.
ّ
يوفر تطوير تعاون وثيق لصناعات الدفاع من أعضاء سابقين لحلف
وارسو ( )Warsaw Pactمع الواليات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال
األطلسي منظور حول إمكانية التعاون المستقبلي مع أوكرانيا .خاضت
ّ
امتدت على خمس إلى عشر سنوات إلعادة مراجعة تشريعها
بولندا عملية
وتغيير مؤسساتها لتتوافق مع المعايير األوروبية ومواجهة المخاوف
التنظيمية األمريكية حول ضوابط التصدير ورصد االستخدام النهائي واألمن
التكنولوجي .لقد اتخذت أوكرانيا خطوات مهمّ ة ،بما في ذلك الولوج إلى
أنظمة ضبط األسلحة متعددة األطراف وتطوير نظام ضبط التصدير .غير ّ
أن
أوكرانيا تواجه بيئة سياسية صعبة للتعاون الدفاعي مع الواليات المتحدة
وبلدان أخرى من حلف شمال األطلسي أكثر من بولندا وجمهورية التشيك
وأعضاء آخرين من حلف وارسو ّ
ألن هذه الدول كانت على طريق واضح نحو
العضوية في حلف شمال األطلسي.
مجموعة أوكروبورونبروم
غال ًبا ما يذكر شركاء محتملون ومسؤولون غربيون وغيرهم إطار العمل
القانوني والهيكلية التنظيمية وثقافة مجموعة أوكروبورونبروم كقيود كبرى
على التعاون المستقبلي وعوائق له.

• إطار العمل القانوني .هناك إجماع واسع ،بما في ذلك داخل مجموعة
أوكروبورونبروم ،على ّ
أن إطار العمل القانوني الحالي يثبط
المستثمرين المحتملين .فعلى سبيل المثال ،يلزم القانون الموجود أن
تحتفظ الدولة األوكرانية بحصة  50بالمئة على األقل في أي مشروع
وينص على ّ
أن موافقة مجلس الوزراء قد تكون
يشمل ملكية الدولة
ّ
ضرورية للمشاريع التي تشمل ملكية مهمّ ة إستراتيجيا.
• الشفافية .كي تهتمّ شركات دفاع أجنبية بالتعاون مع شركة
أوكرانية داخل أوكروبورونبروم ،على دور المجموعة أن يصبح
أكثر شفافية .وعلى وجه الخصوص ،على الشركات األجنبية أن
تفهم إطار العمل القانوني الذي تعمل مجموعة أوكروبورونبروم في
ّ
ظله والهيكلية التنظيمية للمجموعة وفروعها والشركات التابعة
لها وكيفية عمل أوكروبورونبروم كشركة أمّ .وحال ًيا ،يجعل حجم
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أوكروبورونبروم وتعقيدها وسريّتها وبيروقراطيتها من التعاون مع
قطاع الدفاع األوكراني صع ًبا .وفي حين قد يكون مشروع مشترك
استثمار فيها ّ
جذابًا ح ّتى من دون فهم
مع شركة معيّنة أو مشروع
ٍ
ّ
ّ
هيكلية أوكروبورونبروم ،يردع تصوّ ر أن المجموعة تمثل ببساطة
طبقة أخرى من البيروقراطية االستثمار .كما هناك حاجة لوجود
المزيد من الشفافية تجاه أصول الشركات الفردية وبياناتها المالية
وتكنولوجيتها.
• تلبية الطلب المحلي .ثمة تصوّ ر وسط الجيش األوكراني والمسؤولين
األجانب ّ
بأن أوكروبورونبروم ال تلبّي مطالب الجيش األوكراني .وقد
يعود ذلك بجزء منه إلى اختالالت من قطع الروابط بين قطاعَي الدفاع
ّ
المحلي ألي
ونظرا ألهميّة السوق
الروسي واألوكراني .ومع ذلك،
ً
ّ
شركة دفاع ،على الشركاء المحتملين أن يتمكنوا من تقييم قدرة
أوكروبورونبروم على تلبية حاجات أوكرانيا كمقياس لقيمة التعاون
المحتملة.
عملية الشراء والشروط
كما تمّ ت اإلشارة في الفصل الرابع ،تنتشر وجهة نظر تفيد ّ
بأن عملية
ّ
وتحد هذه الشوائب من احتمال االستثمار
الشراء والشروط شائبة.
والمشاريع المشتركة مع الشركات األجنبية من خالل تقليص شفافية
ونظر ا للنظام الحاليُ ،تطرح ً
أيضا أسئلة كثيرة
عملية الشراء األوكرانية.
ً
حول ما إذا كان المنتجون األجانب يستطيعون التنافس بشكل واقعي على
السوق األوكراني.
ضوابط تجارية إستراتيجية
ّ
ألوكرانيا نظام ضوابط تجارية إستراتيجي ومطوّ ر جي ًّدا إلى
حد ما ويضمّ
أنظمة لترخيص ومراقبة تصدير أغراض الدفاع واألغراض ذات االستخدام
المزدوج .غير أنّه ثمة ثغرات كثيرة في أنظمة أوكرانيا وتطبيقها للتجارة في
ما يخص أغراض الدفاع وتلك ذات االستخدام المزدوج التي قد تمنع المنظمين
في بلدان شريكة محتملة ،ال سيّما في الواليات المتحدة ،من الموافقة على
نقل أغراض أو تكنولوجيات الدفاع.

التعاون الدفاعي التقني مع الشركاء العالميين 95

• تفتقر حكومة أوكرانيا إلى القدرة على تنظيم نقل تكنولوجيات
ذات استخدام مزدوج أو دفاع غير ملموسة ،بما في ذلك المهارات
أو المعرفة أو التوثيق أو أشكال أخرى من المعلومات غير العامة
المرتبطة بتكنولوجيات الدفاعّ .
إن برامج االمتثال الداخلية التي قد
تحمي بشكل أفضل الملكية الفكرية وتضبط عمليات نقل التكنولوجيا
غير الملموسة هي ناقصة .ومن دون الثقة في قدرة أوكرانيا على
ّ
يتمكن شركاء قطاع الدفاع
حماية الملكية الفكرية ،من األرجح أال
الغربيون من نقل التكنولوجيات المشمولة بحقوق الملكية إلى
العمليات في أوكرانيا.
• تظهر ثغرات في تشريعات ومؤسسات الضبط اإلستراتيجي األوكرانية.
وتشمل هذه الثغرات غياب الشروط لرخص الواردات أو نقل العديد
من األغراض ذات االستخدام المزدوج ،وغياب “ضوابط جامعة” ،أي
القدرة على ضبط األغراض التي ال تظهر على لوائح المراقبة لك ّنها
مستخدمة بالرغم من ذلك ألغراض عسكرية ،وثغرات في تنظيم
إعادة شحن أغراض الدفاع أو تلك ذات االستخدام المزدوج عبر
أوكرانيا.
• ال تضبط أوكرانيا حال ًيا كافة حدودها .وفي حين ّ
ّ
تحدي
أن جز ًءا من
أوكرانيا يرتبط بعملية مكافحة اإلرهاب ( )ATOفي دونيتسك
ولوهانسكُ ،تعتبر أجزاء أخرى من الحدود غير آمنةّ .
إن الفصل الحالي
لجهاز حرس حدود الدولة عن جهاز الجمارك وتركيز الجمارك على
تحصيل اإليرادات بدل تطبيق القانون يقوّ ض من قدرة أوكرانيا على
مراقبة حدودها.
االستنتاج
تفرض عمليات وآليات ومؤسسات أوكرانيا عوائق كثيرة على التعاون الدفاعي
التقني المتزايد .وفي حين ال تمنع المشاكل المحددة في التنسيق الداخلي
ومراقبة االستخدام النهائي واألنظمة الشائبة للواردات العسكرية البلدان من
تقديم المساعدة أو أوكرانيا من شراء أغراض دفاعية ،إال أن تصحيح ذلك قد
يس ّهل التعاون على األرجح ،ال سيّما بالنسبة لألغراض عالية التقنيةُ .
وتعتبر
يفسر
العوائق أمام المشاريع المشتركة مع الشركات األجنبية أكبر ،وكما
ّ
جهدا متف ًقا عليه ّ
ً
لحلها.
الجزء التالي ،ستستلزم
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ّ
التحديات أمام التعاون الدفاعي التقني
توصيات لمعالجة
قد يس ّهل عدد من التغييرات تعاونًا دفاع ًيا تقن ًيا أكبر مع أوكرانيا .وال يتوفر
بالضرورة حل “واحد مقابل واحد” ّ
لكل من المشاكل المذكورة ،إذ قد تساعد
ّ
ونقدم عدة إصالحات مقترحة ،بعضها يمكن
بعض الحلول العديد من المشاكل.
ّ
اعتماده على الفور والبعض اآلخر يستلزم المزيد من الوقت .غير أن العمل
السريع الذي تقوم به الحكومة األوكرانية على بعض اإلصالحات سيرسل إشارة
قوية قد تشجّ ع بنفسها المساعدة الخارجية أكثر.
ولوحدها ،ال ُت ّ
عد هذه الحلول كافية لتمكين تعاون دفاعي تقني أكبر،
إن التحسينات الكبرى في مناخ األعمال ككل ضرورية ً
أيضا .وبالتاليّ ،
إذ ّ
إن
ّ
اإلصالحات اإلقتصادية التي تجريها أوكرانيا ،بما فيها تلك التي تشكل جز ًءا من
اتفاق الشراكة األوروبي األوكراني ،هي مهمّ ة ً
أيضا لتسهيل تعاون دفاعي تقني
أكبر .وقد تساعد اإلصالحات في مجاالت مثل فرض الضرائب والتحرير من
بعض المتطلبات التنظيمية والنظام القضائي والشراء العام على معالجة التطبيق
الجزئي لألنظمة األوكرانية وتقليص الخطر على المستثمرين األجانب في
المشاريع المشتركة ،باإلضافة إلى تعزيز الثقة في قدرة الحكومة األوكرانية
لتنفيذ االتفاقات.
إنشاء “مجلس لتنسيق المساعدة الدفاعية األجنبية”
ّ
يشكل نقص التنسيق الداخلي في ما يتعلق بالمساعدات مصدر إزعاج أساسي
للدول التي تسعى إلى مساعدة أوكرانيا .نوصي بإنشاء وظيفة تطوير التخطيط
ّ
تشكل ًّ
حل نهائ ًيا لهذه المشكلة.
والقدرة طويلة األمد في وزارة الدفاع والتي
وللتطرق لهذه المشكلة على المدى القصير ،وقبل تنفيذ إصالح دفاعي كامل،
ّ
متخصصا في
يجب إنشاء “مجلس تنسيق المساعدة الدفاعية األجنبية” يكون
ً
ّ
تشكل جز ًءا من الهيكلية
مراجعة الطلبات وتنسيقها .على هذه اللجنة أن
التنظيمية لمجلس األمن والدفاع القومي ( .)NSDCوخالل فترات التعاون
ّ
األقل ويجب أن تضمّ كل
الدولي الكثيف ،عليها االجتماع كل أسبوعين على
المنظمات ذات الصلة من وزارة الدفاع واألركان العامة (التعاون الدولي
ّ
والتسلح واللوجستيات ،وربّما قادة ميدانيون حديثون يستطيعون “التحقق
من واقعية جدوى” الطلبات) ومن منظمات األمن األخرى ،بما في ذلك وزارة
الداخلية والحرس الوطني وجهاز األمن األوكراني وجهاز حرس حدود الدولة.
أيضا ّ
وعلى هذه االجتماعات أن تضمّ ً
ممثلين من الجمارك األوكرانية ومكتب
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رئيس الوزراء .وعلى المجلس االجتماع بشكل دوري مع الجهات المانحة ذات
الصلة والتنسيق بشكل وثيق مع لجنة مشتركة متعددة الج ّهات لإلصالح
الدفاعي والتعاون األمني مع أوكرانيا تعمل للمساعدة على تبدية حاجات
المساعدة والتدريب وتحديد المزوّ دين المالئمين.
ويجب أن تضمّ اللجنة موظفيها الخاصين وأن تتمّ إدارتها على يد مسؤول
ً
مباشرة تحت أشراف أمين مجلس األمن والدفاع القومي.
متوسّ ط المستوى يعمل
ّ
وعلى موظفي اللجنة الحفاظ على سجلت لكل االجتماعات وكل طلبات
المساعدة المقدمة إلى الدول المانحة وجدول زمني بواردات أغراض الدفاع.
كما يجدر بالموظفين تأسيس جدول أعمال لكل اجتماع وضمان الحضور
المالئم والعمل كمركز تبادل للمعلومات ونقطة اتصال للدول المانحة يتم
استشارتها في حال وجود أسئلة أو مخاوف.
يجب أن ُتصاغ شرعة اللجنة بأسرع وقت ممكن وأن يُوافق عليها مجلس
األمن والدفاع القومي .ويجب أن يكون لهذه الشرعة تاريخ النتهاء الصالحية
(نوصي بانتهاء صالحيتها بعد سن َتين) للحرص على أنّها مخصصة لهذا الغرض
وليست لجنة دائمة ،مع خيار التجديد لسن َتين إذا شاءت الظروف ذلك.
ويُظ ِه ر تأسيس هذه اللجنة بسرعة إلى الواهبين ّ
أن أوكرانيا تأخذ
الجد .وقد ّ
ّ
يهدئ جزئ ًيا المخاوف
مخاوفهم حول نقص التنسيق على محمل
ّ
بأن أوكرانيا ال ّ
تقدر بشكل مالئم المساعدة األجنبية .كما قد يساعد على
تشكيل عادات التنسيق بين الوكاالت والتي على أوكرانيا مأسستها وقد يم ّهد
الطريق إلنشاء لجان متخصصة في مجموعة متنوعة من المواضيع األخرى التي
تستلزم تنسي ًقا وثي ًقا أكثر.
اعتماد إصالحات اقترحتها وزارة الدفاع
ّ
تحدد
استنادًا إلى توصيات إصالح وزارة الدفاع واألركان العامة ،نوصي بأن
إدارة تطوير القدرات (التي أوصينا بإنشائها في وقت سابق من هذه الدراسة)،
بالتعاون مع مكاتب ووحدات أخرى ،القدرات الالزمة التي تطلبها القوّ ات
ّ
ّ
المسلحة
المسلحة األوكرانية .ثمّ عليها العمل مع األركان العامة واألجهزة
ّ
محل ًيا أو يجب استحواذها من الخارج.
لتحديد ما إذا كان يمكن شراء األغراض
من شأن تدعيم إدارتَين مختلف َتين في وزارة الدفاع واألركان العامة للتعاون
الدولي في ظل إدارة اإلستراتيجية والسياسات وإستراتيجية “جاي” (5 )J
ّ
ويتطرق إلى غياب
يخفف من االزدواج
والتخطيط والتعاون الدولي بالتتالي أن
ّ
التنسيق في الطلبات التي ُتوجّ ه إلى الواهبين األجانب.
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وعقب هذه التغييرات ،يمكن تأسيس مجموعة جديدة من لجان العمل
المحددة ،التي تجتمع على فترات منتظمة ،لتنظيم عملية طلب المساعدة من
الدول األجنبية وتنسيقها .وتجد الدول الواهبة أنّه من األسهل التعامل مع
مكاتب ووظائف مشابهة لتلك الموجودة لديها في وزارة الدفاع األوكرانية
التي خضعت لإلصالح ،ال سيّما إذا نتج عنها شفافية متزايدة مع الدول
الواهبة.
إنشاء مشروع تجريبي لمراقبة االستخدام النهائي ومحاسبته
ّ
ّ
ّ
ّ
لتعقب التجهيزات ،إل أنه
المسلحة األوكرانية بنظام
بالرغم من تمتع القوّ ات
يرتكز على الورق بشكل كبير .إذ ال تتوفر المعلومات على شبكة إلكترونية
وال يمكن للدول المانحة ولوجها بسهولة.
بالتعاون مع المشاريع التجريبة الموجودة والتي يقودها حلف شمال
ّ
لتعقب األغراض الممنوحة
األطلسي ،على أوكرانيا التفكير بمشروع تجريبي
والحساسة تقن ًيا
الثمن
باهظة
إلكترون ًيا ،وذلك بالتركيز على األغراض
ّ
والتي تستلزم احتياطات إضافية بحسب اتفاقات الترخيص (مثل أجهزة
الرؤية الليلية) .وفي حين تدعو الحاجة في أوكرانيا إلى وجود نظام إدارة
إلكتروني للمخازن مدمج كل ًيا في نظام اللوجستيات واالستحواذ ،قد يُظ ِه ر
مشروع تجريبي قصير األمد حسنات نظام ّ
تعقب إلكتروني ويم ّهد الطريق
إلصالحات طويلة األمد أكثر.
ّ
الحساسة التي
وقد ينتج عن هكذا جهد تعقب أفضل لألغراض الدفاعية
ّ
ّ
تزودها الدول المانحة .وقد يبعث رسالة إلى هذه الدول حول جِ دية أوكرانيا
ّ
بشكل
وتعقب األغراض المنقولة .فمن دون نظام يعمل
في تأسيس المحاسبة
ٍ
والحس ّ
ّ
الجد ،قد ال تكون دول
بأن أوكرانيا تأخذ المهمّ ة على محمل
جيد
ّ
ّ
وحساس
مستعدة للمجازفة بتزويد أوكرانيا بأي غرض متطوّ ر
غربية عدة
ّ
ً
أكثر ممّ ا تملكه أصل.
تسهيل واردات الدفاع خارج مجموعة أوكروبورونبروم
نوصي بإزالة سيطرة أوكروبورونبروم الحصرية على أغراض الدفاع
المستوردة وإعطاء وزارة الدفاع السلطة الصريحة واالنسيابية للقيام بعمليات
شراء أجنبية في عملية معجّ لة لكافة األغراض التي تحتاج إليها على الفور
(بما في ذلك األسلحة) ،وذلك ضمن ميزانية محددة .وفي حين اعتمدت وزارة
الدفاع عمليات شراء إلكترونية لإلمدادات الالزمة للصراع الحالي ،ال تنطبق
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هذه العمليات على األسلحة ،كما ّ
أن الشروط التنظيمية ال تزال تجعل المناقصة
على العروضات العسكرية غير عملية على الشركات األجنبية .من خالل
ّ
تتمكن الحكومة األوكرانية من
اعتماد عملية إنسيابية تنطبق على األسلحة،
الحساسة التي تحتاج إليها من الخارج
شراء التجهيزات واألسلحة العسكرية
ّ
المحسن من دون تأخير أو
مثل أجهزة الراديو والتجهيزات اآلمنة لالستطالع
ّ
“رسوم إضافية” تفرضها عليها أوكروبورونبروم .كما ّ
أن تسهيل الشراء األجنبي
قد يجبر شركات الدفاع التابعة لمجموعة أوكروبورونبروم بأن تكون أكثر
تنافسية وكفاءة وأفضل في تلبية حاجات أوكرانيا العسكرية.
سيكون منح وزارة الدفاع سلطة متزايدة على الشراء المباشر حت ًما
تدبيرا مؤق ًتا .وسيستلزم الحل المتكامل إلدخال التنافس األجنبي إلى العروض
ً
ّ
إنشاء إدارة مشتريات واحدة قد تتمتع بالسلطة للشراء من كل من المزوّ دين
األجانب واألوكرانيين .وفي حين قد يحجج البعض بأنّه يجب ترك شراء
األغراض الدفاعية إلى منظمات تتم ّتع بروابط وثيقة مع قطاع الدفاع ومعرفة
به ،من األرجح أكثر أن تواجه هكذا منظمات تضاربًا في المصالح قد يحول دون
التلبية الكفوءة والمتاحة والسريعة لحاجات الدفاع األوكرانية.
تسهيل القوانين على واردات األغراض الدفاعية الممنوحة كجزء من إصالح
متكامل للجمارك وحماية الحدود
يجب شمل ّ
ممثلين من سلطة الجمارك األوكرانية في النقاشات بين الوكاالت
ّ
ممثلون من الجمارك
حول طلبات المساعدة الغربية .ويجب أن يشكل
جز ًء ا من لجنة تنسيق المساعدة الدفاعية األجنبية ويجب أن يتمّ إشعارهم
ّ
المتلقين المقصودين .كما
بعمليّات التسليم وتزويدهم بتعليمات إلرسالها إلى
سيكون تغيير القوانين التي تحيط باستيراد المساعدة العسكرية األجنبية
ً
للتطر ق لمسائل حول الحاجة إلى بناء رسوم الجمارك على
أيضا
مهما
ًّ
ّ
المساعدة العسكرية األجنبية .يتمثل أحد البدائل في منح الرئيس أو رئيس
الوزراء سلطة أكبر لرفع رسوم الجمارك ،وتكمن مثل هذه السلطة حال ًيا لدى
المجلس األعلى األوكراني.
وعلى المدى األطول ،ستكون قدرة أوكرانيا على إستيراد تجهيزات عالية
التقنية وتطوير التعاون مع شركات الدفاع الغربية محدودة بفعل عدم قدرتها
على إظهار سيطرتها على حدودها .وباإلضافة إلى العمل على تأمين حدودها،
على أوكرانيا التفكير في دمج إدارة الجمارك بشرطة الحدود.

100

إصالح قطاع األمن في أوكرانيا

االستمرار في تحسين الضوابط التجارية اإلستراتيجية
في حين أحرزت أوكرانيا ّ
كبيرا في تطوير جهاز الدولة لضبط التصدير
تقدمًا
ً
وتتم ّتع بنظام قوي لترخيص الصادرات ،تدعو الحاجة إلى اعتماد تدابير إضافية
لتحسين ضوابط التجارة اإلستراتيجية األوكرانية إلقناع الشركاء الغربيين
بجدوى إبرام شراكات اقتصادية أكبر مرتبطة بالدفاع .كما ّ
أن التعاون الوثيق
مع الشركاء الغربيين الساعين إلى مساعدة أوكرانيا على تطوير ضوابط التجارة
اإلستراتيجية الخاصة بها ،بما في ذلك من خالل ضبط التصدير األمريكي
وبرنامج أمن الحدود المرتبط وجهود يقودها االتحاد األوروبي والدول األعضاء
فيه ،سيلعب دو ًرا أساس ًيا بالنسبة إلى بناء سمعة أوكرانيا كوجهة آمنة لنقل
التكنولوجيا .ولهذه الغاية ،على الحكومة األوكرانية:

• زيادة سلطتها القانونية لتنظيم نقل تكنولوجيات مزدوجة االستخدام
ودفاعية غير ملموسة ،بما في ذلك زيادة الدعم لتطوير برامج امتثال
داخلية في قطاع الدفاع األوكراني
• تطوير ضوابط “جامعة” وزيادة األنظمة على إعادة شحن أغراض
مزدوجة االستخدام ودفاعية.
إصالح أوكروبورونبروم
غال ًبا ما شملت النقاشات مع المسؤولين األوكرانيين والغربيين انتقادات
لمجموعة أوكروبورونبروم التي يبدو أنّها أُنشئت ُ
ون ّظمت لتسهيل التعاون
الدفاعي الوثيق أكثر مع روسيا وقطاع الدفاع الروسي ،باإلضافة إلى هدفها في
توطيد المؤسسات التي تملكها الدولة المرتبطة بالدفاع والتي تملكها هيئات
حكومية مختلفة .ومع ّ
توقف التعاون الوثيق مع قطاع الدفاع الروسي ،أصبحت
بعض خصائص أوكروبورونبروم التي س ّهلت التعاون مع روسيا عبارة عن
التزامات .بالتالي ،على هيكليتها وعملياتها أن تصبح ّ
شفافة أكثر إذا كانت
أوكرانيا تأمل بتطوير تعاون بين مؤسسة الدفاع الخاصة بها وشركات الدفاع
الغربية.
نوصي بأن تتخذ الحكومة األوكرانية الخطوات التالية لتحسين الشفافية
والكفاءة والتنافسية في قطاعها الصناعي الدفاعي ،ما سيجعل من صناعات
الدفاع في أوكرانيا شركاء أكثر جاذبية لشركات الدفاع األجنبية:
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 .1يجب جعل حيازات أوكروبورونبروم في الشركات التابعة لها وفروعها
ّ
سجل عام .إذ يجدر بها نشر تقرير سنوي بحسابات موحدة
مسألة
ّ
ليصبح من الممكن تعقب اإليرادات والتكاليف واألرباح والخسارات.
كما عليها نشر تقارير سنوية لتدقيق الحسابات.
 .2يجب دمج الشركات التابعة غير الموحدة وكافة الشركات الملحقة
كشركات عامة .ويجب أن تضمّ مجالس إدارة وأن تنشر تقارير
سنوية وتجري عمليات سنوية لتدقيق الحسابات وتنشر تقاريرها.
ويجب أن يتمّ الكشف عن أصحاب األسهم الرئيسيين ،بما في ذلك
حصص الملكية.
تقرر ما إذا كانت
 .3بعد مراجعة دقيقة ،يجدر بالحكومة األوكرانية أن ّ
تريد خصخصة شركات تملكها الدولة في قطاع الدفاع أو تصفيتها أو
االحتفاظ بها .وكجزء من هذه المراجعة ،على الحكومة األوكرانية أن
تقرر ما إذا كانت شركة موحدة مثل أوكروبورونبروم تستطيع أن
ّ
تدير بشكل فاعل شركات ال تزال تحت سيطرة الدولة أو ما إذا كانت
ّ
مستقل.
هذه الشركات ستكون كفوءة أكثر إذا أدارت أعمالها بشكل
وبحسب نتيجة هذه المراجعة ،قد يكون تنظيم المشاريع المشتركة
ّ
سيشكل اعتماد
التي تضمّ الشركات التي تملكها الدولة مناس ًبا .كما
مهما من هذه اإلصالحات.
ممارسات أعمال معيارية جز ًءا ًّ
االستنتاج
تتم ّتع أوكرانيا بالقدرة على إزالة العقبات المختلفة أمام تعزيز التعاون
الدفاعي التقني أو التخفيف منها .و يُعتبر تطبيق تدابير سريعة التأثير مثل
مهما لبناء الزخم لإلصالح
أمرا
إنشاء مجلس لتنسيق المساعدة الدولية
ًّ
ً
ّ
وكسب ثقة أكبر وسط شركاء أوكرانيا .وقد يبني سجل من التعاون
المحسن في مجال واحد ،مثل تسهيل مساعدة دولية أكبر ،الثقة التي
ّ
قد تتوسع لتطال مجاالت أخرى مثل المشاريع المشتركة .وينتج العديد من
المشاكل التي تواجهها أوكرانيا في التعاون الدفاعي التقني مع الغرب عن
المؤسسات الموروثة التي ُصمّ مت لتسهيل التعاون الوثيق مع روسيا أو عن
تصوّ رات حول الفساد .من شأن محاربة المصالح المكتسبة وتعزيز شفافية
مؤسسة الدفاع األوكرانية وإعادة النظر بانتظام بهيكلية أوكروبورونبروم
ووزارة الدفاع والمؤسسات األخرى أن تكون مفيدة ً
جدا من حيث تمكين
تعاون أكبر مع الشركاء الغربيين.
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لن يضمن أيّ من هذه اإلصالحات تعاونًا أكبر .فالعديد من الدول
قلقة بشأن المخاطر السياسية واإلستراتيجية لدعم أوكرانيا .وح ّتى إن
تستمر بعض بلدان المصدر
اتخذت أوكرانيا خطوات لتحسين الضمانات ،قد
ّ
المحتملة بالقلق بشأن مخاطر إعادة النقل وسوء االستخدام .فسوق األغراض
ّ
الدفاعية العالمية تنافسي ً
تشكك شركات الدفاع األجنبية
جد ا واألرجح أن
في دعم منافسين محتملين داخل سوق صغير لصادرات الدفاع .وبالرغم من
ذلك ،تزوّ د تدابير اإلصالح المذكورة ً
آنفا أوكرانيا بأفضل السبل المتوفرة لبناء
الثقة مع شركائها األجانب وتشجيع تعاون دفاعي تقني أكبر في المستقبل.

الفصل السابع
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ّ
تتمكن مؤسسات األمن األوكرانية التي كانت موجودة في آذار (مارس)
لم
 2014من الر ّد بشكل فعّال على الصراع البارز في شرق أوكرانيا .في العديد
من الحاالت ،لم ُتصمّ م هذه المؤسسات لتكون فعّالة في القتال أو ضمان األمن
الداخلي .لم تكن كفوءة في استخدام الموارد ،وكانت في بعض الحاالت ،فاسدة
ًّ
جدا ،ولم تطابق المعايير األوروبية األطلسية للديمقراطية أو حكم القانون أو
المراقبة المدنية للجيش.
ّ
تقدمًا
منذ آذار (مارس)  ،2014أحرزت مؤسسة الدفاع األوكرانية
ً
تحسن نظام
ملحوظا .فقد لبّى نظام تعبئة حاجات مباشرة للعسكريين ،كما
ّ
اللوجستيات في قدرته على تأمين إمدادات إلى القوّ ات ،في حين يُبذل جهد
ّ
والتحكم
كبير إلصالح وزارة الشؤون الداخلية ،وأُجريت تحسينات في القيادة
ً
نتيجة للعمل الشاق للقوّ ات
واالتصاالت واالستخبارات .وأتت هذه الجهود
ّ
المسلحة األوكرانية والشرطة والقيادة األوكرانية وموظفين مدنيين آخرين
ومتطوّ عين.
للتطرق للتهديدات الحالية
بالرغم من ذلك ،لم تكن هذه الجهود كافية
ّ
والمستقبلية التي تواجه أوكرانيا .وتميل الحلول التي اع ُتمدت إلى أن تكون
ً
وعادة ما تبقى أسس نظام ما قبل ثورة الميدان
سطحية أو غير نظامية.
األوروبي في مكانها .يحتاج النظام بأكمله إلى إصالح أساسي لتمكين قطاع األمن
ً
األوكراني من أن يكون فع ً
ّ
وقابل للمحاسبة.
وشفافًا
ّال وكفو ًءا
ّ
تحدد هذه الدراسة خريطة طريق إلصالح قطاع األمن من خالل تأمين
مجموعة من التوصيات للتغيير التنظيمي بالتوافق مع المعايير والمقاربات
األوروبية األطلسيةّ .
إن أهمّ توصياتنا لإلصالح هي التالية:
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• تحديد مسؤوليات وسلطات قيادة قطاع األمن .على الرئيس تحمّ ل
مسؤولية الدفاع عن أوكرانيا ضد التهديدات لسيادتها واستقاللها.
ّ
وتمتد المسؤوليات الرئاسية إلى القيادة والسيطرة على العمليات
العسكرية ومراقبة السياسات على وزارة الدفاع واألركان العامة.
ّ
المكلف بوضع سياسات
ويجب أن يكون وزير الدفاع المسؤول الكبير
دفاع الحكومة األوكرانية وتنفيذها ،أمّا السلسلة القيادية فيجب أن
تبدأ من الرئيس إلى وزير الدفاع فرئيس هيئة الدفاع وقيادة العمليات
المشتركة.
• تحسين التنسيق في الحكومة من خالل توسيع مسؤوليات مجلس
األمن والدفاع القومي لتشمل تنفيذ قرارات الرئيس وتوسيع دور
اللجنة المشتركة لالستخبارات وخلق هيكلية أمن إلكتروني ودفاع
جديدة في ظل اللجنة المشتركة حول األمن اإللكتروني وإنشاء لجنة
لتنسيق مساعدة الدفاع األجنبية.
• تحديد جهاز األمن األوكراني كمنظمة إستخبارات محلية بسلطات
ُت ّ
حدد بشكل أوضح وأضيق ،مع الحفاظ على مسؤولية بعض أنشطة
تطبيق القانون بالتنسيق مع وكاالت أخرى.
في حين ال يتوفر نظام مثالي ألوكرانيا ،نعتقد ّ
أن توصياتنا تقدم تحسي ًنا
ً
مقارنة بما هو موجود حال ًيا وستكون متينة عبر مجموعة من حاالت
كبيرا
ً
ّ
الطوارئ الممكنة .واألهمّ  ،تحتاج أوكرانيا إلى الحرص على أن منظماتها األمنية
هي عرضة للمحاسبة أمام الجمهور ومدمجة في المجتمع ومستدامة اقتصاديًا.
ّ
نقدم توصيات يمكن تنفيذها على الفور ويجب أن يكون لها تأثير مباشر،
إلى جانب جهود إصالح واسعة النطاق أكثر تستلزم دراسة أكثر والمزيد من
الوقتُ .
مهما لبناء الزخم
حساسة .يُعتبر العمل الفوري
وتعتبر كل منهما
ًّ
ّ
ممكن ومعالجة مشاكل تقوّ ض النجاحّ .إل ّ
واإلظهار ّ
أن التغيير
أن اإلصالح
ٌ
ّ
ً
التنظيمي المعقد واسع النطاق هو أيضا ضروري لتحقق أوكرانيا أهدافها ،على
الرغم من أنّه سيستلزم نقاشات كثيرة وبنا ًء لإلجماع والدعم السياسي.
عدة ّ
سيكون تنفيذ توصياتنا صع ًبا .ثمة عوامل ّ
تفضل الجمود :مجموعة
ّ
معقدة من القوانين واألنظمة الموجودة ،ومسؤولون حكوميون مرتاحون
للمارسات الحالية ،وأسئلة حول ضرورة اإلصالح ،وبالنسبة للبعض ،تر ّدد
بشأن إندماج أوكرانيا المتزايد في المنظمات األوروبية األطلسية .كما تخوض
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أوكرانيا حربًا أثناء سعيها إلى اإلصالح ،لذا على المنظمات التغيير أثناء تأديتها
وظائف أساسية.
ً
ّ
ّ
ً
بالرغم من هذه التحديات ،يُعتبر اإلصالح ممكنا .فإن بلدانا كثيرة شأن
بولندا وجمهورية التشيك قد غيّرت بشكل جذري مؤسساتها ذات األسلوب
السوفياتي لتتطابق مع معايير حلف شمال األطلسي .وقد خضع الكثير إلصالح
مهمّ وسط الصراع ،كما فعلت الواليات المتحدة خالل الحرب العالمية األولى.
بالفعل ،ففترة الصراع قد تكون وق ًتا جي ًّدا لإلصالح ،إذ ُتظ ِه ر بوضوح ضرورة
ً
التغيير وقد ّ
انفصال جذريًا عن الممارسات السابقة.
توفر
في النهاية ،يقع تنفيذ إصالح قطاع األمن بين أيدي قادة أوكرانيا.
ويستلزم تحقيق اإلصالح الحصول على الدعم من التحالف الحاكم في أوكرانيا
والبيروقراطية الموجودة للحرص على استمرار عمل المؤسسات والمجتمع
المدني .يستطيع المجتمع الدولي تأمين مساعدة متواصلة ،من خالل التشجيع
على اإلصالح من القمّ ة إلى القاعدة ،وكذلك الدعم من القاعدة إلى القمّ ة
للمساعدة على تغيير الثقافات البيروقراطية .كما يستطيع الشركاء الدوليين
تقديم المشورة في المجاالت التقنية مثل إدارة المشاريع والموظفين والمالية.
غير أنّه ال يمكن تنفيذ اإلصالحات الرئيسية إال من خالل الحكومة األوكرانية،
أي تغيير القوانين وإعادة تنظيم اإلدارات واستخدام موظفين جدد وتطوير
برامج تدريب جديدةُ .تعتبر القيادة األوكرانية العليا أساسية للحرص على
مالءمة اإلصالحات لثقافة أوكرانيا وتفادي تكرار األخطاء القديمة .أمام
الحكومة األوكرانية والمجتمع األوكراني فرصة لتطوير مؤسسات تنفصل عن
الماضي وتأمين مستقبل البالد والتخطيط لمسار جديد نحو االندماج األوروبي
األطلسي .نأمل أن تساعد التوصيات المجموعة هنا في هذه العملية.

شكر وعرفان

نو ّد أن نشكر دميترو شيمكيف ( )Dmytro Shymkivعلى بدئه هذه الدراسة
ودعمها ح ّتى إنهائها .وقد أشرف أوليكسندر ليتفينينكو (Oleksandr
 )Lytvynenkoعلى عملنا لمجلس األمن والدفاع القومي األوكراني وأمّن لنا
ّ
شكل أرشيل تسينتسادزي (Archil
دائ ًما المشورة والرؤى الحكيمة .وقد
 )Tsintsadzeنقطة االتصال الرئيسية في أوكرانيا خالل معظم المشروع.
فمن دون دعمه ومساعدته في تحضير االجتماعات وتأمين مالحظات وفك
رموز نظام أوكرانيا الحالي وحاجاته ،لم تكن هذه الدراسة قد اكتملت .وقد
كثيرا في مراحل هذا المشروع األولى .أمّا
ساعد دميتري لوس ()Dmytri Los
ً
فياشيسالف هناتيوك ( )Vyacheslav Hnatyukفقد كان مترج ًما فوريًا لنا في
أوكرانيا وترجم مسودات فصول وملخصات إلى اللغة األوكرانية .كان عمله
إستثنائ ًياّ .
نقدر مساعدته بشكل كبير.
وداخل مؤسسة  ،RANDساهمت أوليسيا تكاشيفا ()Olesya Tkacheva
في فهمنا لمسائل الشفافية والمحاسبة في أوكرانيا .أمّا ويليام يونغ (William
 )Youngوأندرو ليبمان ( )Andrew Liepmanوسينا بيغلي ()Sina Beaghley
تقريرا ممتا ًزا حول إصالح اإلستخبارات استنتجنا منه الكثير مما ّ
نقدمه
فكتبوا
ً
هنا .نشكرهم على روآهم .في حين قام ديفيد غومبيرت ()David Gompert
بمراجعة دقيقة لفصلَي اإلستخبارات واألمن اإللكتروني وأمّن توجيهًا وتعليقات
ممتازة .وأمّن برنارد روستكير ( )Bernard Rostkerمشورة وتوجيهًا أساسيين
حول سياسة الموظفين العسكريين والمدنيين .أمّا سفيتالنا كوبزار (Svitlana
 )Kobzarفقد سافرت مرا ًرا إلى أوكرانيا ّ
وقدمت الدعم التحليلي وكتبت أجزا ًء
من دراسات ّ
عدة وأمّنت رؤية قيّمة بشأن نظام أوكرانيا السياسي .وقد أجرت
ً
عمل ميدان ًيا في أوكرانيا ،بما في ذلك
كاتيا ميغاتشيفا ()Katya Migacheva
البحث في قطاع األمن األوكراني الحالي وكتبت أجزا ًء من تقرير قطاع األمن
ّ
ووفر جان غاسبرز ( )Jan Gaspersونايثن راين ()Nathan Ryan
القومي ككل.
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وكاوليون أوكنل ( )Caolionn O’Connellوإيزاك بورش ( )Isaac Porcheدع ًما
ً
وتحليل بحث ًيا ق ّي َمين في صياغة فصل األمن اإللكتروني .كما نو ّد أن نشكر
أولينا بوغدان ( )Olena Bogdanوإتيين روساس ( )Etienne Rosasعلى دعم
البحث الممتاز الذي ّ
قدماه.
كما نو ّد أن نشكر مسؤولين وضبّاط في المفوضية األوروبية (European
 )Commissionوالبعثة االستشارية لالتحاد األوروبي في أوكرانيا ()EUAM
والمقر الرئيسي لحلف شمال األطلسي ( )NATOومكتب الوصل لحلف شمال
ّ
األطلسي في كييف ووزارة الخارجية األمريكية ووزارة الدفاع األمريكية (بما
في ذلك وزارة الدفاع -موّ لت فريق بناء مؤسسة الدفاع) على الرؤى التي ّ
قدمها
ّ
وقدم فل
الموظفون المشتركون في مساعدة أوكرانيا في إصالح قطاع األمن.
جونز ( ،)Phil Jonesمستشار الدفاع البريطاني في أوكرانيا ،مشورة ورؤى
حساسة ،وكذلك فعل غلين غرانت ( )Glen Grantمن فريق بناء مؤسسة
ّ
الدفاع .وكان السفير األمريكي لدى أوكرانيا جيفري آر بيات (Geoffrey R.
 )Pyattوالكولونيل سينتيا ماتوسكيفيتش ( )Cynthia Matuskevichودوغالس
هويت ( )Douglas Hoyetمن السفارة األمريكية في كييف داعمين بشكل
خاص للمشروع .وبالطبع نتحمّ ل مسؤولية أي خطأ.
وقد استفادت دراستنا من مراجعات السفير جون هيربست (John
 )Herbstوستيفن فالناغن ( )Stephen Flanaganالعميقة والمفيدة .كما نو ّد
أن نشكر بلير سميث ( )Blair Smithوأروين بيكنيل ( )Arwen Bicknellعلى
دعم التحرير الذي ّ
قدماه في نشر الدراسة.
كما نو ّد أن نشكر بشكل خاص العديد من األوكرانيين المعنيين بقطاع
حرية .ففي النهاية ،وحدها
الدفاع والذين أعطوا من وقتهم وروآهم بكل
ّ
ّ
ستحدد نجاح أي توصية معتمدة من هذه الدراسة.
جهودهم

االختصارات

ATO
C3I
CERT
CERT-UA
CHoD
CoM
EU
GS
ICT
JCOCS
JCOI
JOC
MIA
MoD
NATO
NSDC
SBU
SSSCIP

عملية مكافحة اإلرهاب
ّ
والتحكم واالتصاالت واإلستخبارات
القيادة
فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر
فريق االستعداد لطوارئ الكمبيوتر األوكراني
رئيس هيئة الدفاع
مجلس الوزراء
االتحاد األوروبي
األركان العامة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
اللجنة المشتركة حول األمن اإللكتروني
اللجنة المشتركة لالستخبارات
قيادة العمليات المشتركة
وزارة الشؤون الداخلية
وزارة الدفاع
حلف شمال األطلسي
مجلس األمن والدفاع القومي
جهاز األمن األوكراني
جهاز الدولة لحماية االتصاالت والمعلومات الخاصة
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خلقت ثورة الميدان األوروبي  2014في أوكرانيا فرصة إلحداث التغيي رات واإلصالحات
في نظام قاومها لربع قرن من الزمن .وتبحث هذه الدراسة في قطاع األمن األوكراني،
مقي ً
ّمة ما على مختلف المؤسسات فعله ومكان وجود الثغ رات التي تمنع هذه
ّ
وشفافة وعرضة للمحاسبة .تقترح توصيات
المؤسسات من أن تكون ف عّالة وكفوءة
الدراسة إلصالح قطاع األمن األوكراني ّ
سد هذه الثغ رات بطرق تتوافق مع المعايير
والمقاربات األوروبية األطلسية .وتشمل بالتالي توضيح أدوار الرئيس ومجلس الوزراء
محس ً
نة التنسيق والشفافية بين وزارات
ووزير الدفاع واألركان العامة ومسؤولياتهم،
ّ
ً
ً
ومحسنة قدرات أوكرانيا
ومعيدة تنظيم وتمكين وزارة الدفاع
ووكاالت قطاع األمن
ّ
على القتال في الحروب.
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