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امية وخاصة الرتسانة العسكرية األمريكية واالسرائيلية، ما رغم تفوق الرتسانة العسكرية للجيوش النظ
زالت املنظمات املسلحة اليت تنعتها الوالايت املتحدة "ابإلرهابية" مثل حزب هللا وتنظيم القاعدة وغريها تتمتع 
ل مبرونة عسكرية تسمح هلا بتكوين جيوب مقاومة أو القيام هبجمات يف خمتلف أحناء العامل، ولذلك تنصب مث

هذه الدراسات على حماوالت فهم كيفية حترك هذه املنظمات، وخططها التكتيكية واإلسرتاتيجية ونقاط ضعفها 
ونقاط قوهتا، وسبل تفكيك خالايها، حبيث توضع كل هذه األحباث يف خدمة املؤسسات العسكرية وعلى 

الدراسات اليت قامت هبا مؤسسة  رأسها املؤسسة العسكرية يف كل من الوالايت املتحدة واسرائيل، وهذه إحدى
راند يف حماولة لتغطية كل اجلوانب املذكورة وتقدمي املشورة حول كيفية احلؤول دون قيام هذه املنظمات بعمليات 
عسكرية ضد أهداف خمتلفة يف العامل على الرغم من اعرتاف املؤسسة أبن هذه التنظيمات ليست ذات طبيعة 

 آلليات اليت حتبط أنشطتها. واحدة، وال تنطبق عليها نفس ا
صفحات  101جاء يف هذه الدراسة املكونة من جزئني )اجلزء األول  وفيما يلي استعراض وتلخيص ملا

 صفحة(. 111واجلزء الثاين 
 وابلتأكيد فإن اآلراء الواردة يف النص تعرب فقط عن آراء كاتبيها.

 الزيتونة
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 الجزء األول
 تنظيمي لدى المجموعات اإلرهابية االستعداد للتدمير: التعلم ال

 وانعكاساته على محاربة اإلرهاب
 

 الفصل األول
 مقدمة

لقد أصبح اإلرهاب والعنف الثائر خطرين اثبتني يف عاملنا احلاضر. ففي كل يوم تقريباً، تنفذذ مموعذات غذري ةبعذة 
ا علذذى أنذذه إرهذذاب. وقذذدرة هذذذه للذذدول يف خمتلذذف البلذذدان عمليّذذات تّتسذذم ابلعنذذف،  كذذن أن يصذذن ف العديذذد منهذذ

اجملموعذذات علذذى تعذذديل أسذذاليبها وسذذلوكها ميذذزة هامذذة يف كافذذة نشذذاطات اجملموعذذات اإلرهابيذذة. وهذذذه السذذلوكيات 
 التكّيفية  كن أن متّكن اجملموعات اإلرهابية من:

 .أن تصبح أكثر فعالية يف استخدام ما ختتاره من أساليب وأسلحة -

 .ألسلحة اجلديدة اليت  كنها غالباً إحلاق املزيد من األضرارأن تتكّيف مع األساليب وا -

 تغيري سلوكها يف مسعى للرّد على حماوالت اخرتاقها، وزعزعة أساساهتا وتدمريها. -

كما أن قدرة املنظمات اإلرهابية على تغيري عملياهتا مع الوقت بفعالية تربط بداهة بقذدرهتا علذى الذتعّلم. ويف حذني 
يت حتذدث يف اجملتمذع، أو التذدابري املّذاّدة أو التحذّوالت يف ردود أفعذال الشذعب اذاه أنذوا  اهلجمذات أن التغرّيات ال

 كذذن أن تذذوفر حذذافزاً للتغيذذري، غذذري أنذذه ال  كذذن للمجموعذذة اإلرهابيذذة أن تتكيّذذف بشذذكل تلقذذائي. ولكذذي تتصذذّدى 
 عليهذذذا أن تواجذذذه ياليذذذة حتذذذدايت سذذذتخبارات وأجهذذذزة الشذذذرطة للخطذذذر الذذذذ، يشذذذّكله اإلرهذذذاب، يتعذذذنيمنظمذذذات اال

 رئيسية:
 تقييم األخطار وفهم سلوك اجملموعة اإلرهابية. -

 تطوير إسرتاتيجيات مّاّدة وتنفيذها. -

 ختصيص املوارد وتطور املقاييس لتقييم النجاح يف حماربة اإلرهاب. -

تبذذهلا هذذه املنظمذات مذن أجذل  وفهم كيفية تعّلم املنظمات اإلرهابية  كن أن يسمح للمحّللني مراقبذة اجلهذود الذيت
ت يف التصذذّد، هلذذذه التحذذدايت اسذذتخبار التغيذذري والتكيّذذف و كذذن ابلتذذاع أن يسذذاعد أجهذذزة الشذذرطة ومتمعذذات اال

الثاليذذذة. كمذذذا أن فهذذذم عمليذذذات الذذذتعّلم لذذذدى هذذذذه اجملموعذذذات رمبذذذا يسذذذاعد ا ّللذذذني أيّذذذاً يف حتديذذذد نقذذذاط الّذذذعف 
 ة والعملياتية واستغالهلا.األساسية يف تركيبتها التنظيمي

 

 الفصل الثاين
 ما هو املقصود ابلتعّلم التنظيمي؟



 3 

 كن وصف التعّلم التنظيمي أبنه عملية تكتسب مموعة مذا مذن خالهلذا معرفذة أو تكنولوجيذا جديذدة لتسذتخدمها 
، وزايدة فرصذها بعد ذلك يف اختاذ قرارات إسرتاتيجية أفّل، وتطوير قدرهتا على حتسني أسذاليب خاصذة وتطبيقهذا
 يف النجاح يف تنفيذ عملياهتا. وبعبارة خمتصرة، التعّلم هو تغيري يهدف إىل حتسني أداء مموعة ما.

 التعّلم التنظيمي بوصفه عملية تتألف من أربعة أقسام
زن كتساب، والتفسري، والتوزيذع، وخذ كن وصف التعّلم أبنه عملية تشتمل على أربع مكّوانت لعمليات فرعية: اال 

أ، مرتبطذذة  –املعلومذذات واملعرفذذة. يتعذذني تنفيذذذ كافذذة العمليذذات الفرعيذذة األربذذع بنجذذاح لكذذي تصذذبح املعرفذذة  تنظيميذذًة 
بوضوح أبهداف اجملموعة، ومتوفرة للعديد من أعّاء اجملموعات املختلفذة، وال تتذأير بفقذدان األعّذاء اإلفذراديني. 

 يف أكثر من ترتيب، وفقاً لسياق األحداث.  وهذه العمليات الفرعية مرتابطة و كن أن حتدث
 كتسابال 

لكي تتعّلم اجملموعات، يتعني عليها اكتسذاب املعلومذات أو املعرفذة الذيت حتتذاه إليهذا لتقذدير قيمذة نشذاطاهتا احلاليذة، 
 وفهم أتيرياهتا، وحتديد التغيريات املطلوبة من أجل السلوك املستقبلي بغرض حتسني األداء.

 ومات من مصادر خارجيةكتساب املعلا 
حتصل املنظمات على اختالف أحجامها علذى املعلومذات واملعرفذة مذن مصذادر خارجيذة، غذري أنذه مذن ا تمذل أكثذر 
أن تّذذطر املنظمذذات الصذذغرية إىل البحذذث يف امذذاره ابسذذتمرار ألجتذذا اندراً مذذا اذذد كافذذة املعلومذذات الذذيت حتتذذاه إليهذذا 

 هر املصادر امارجية للمعلومات.داخل اجملموعة. ويف ما يلي بعض أش
 تعترب مراقبة نشاطات اجملموعات األخرى جلمع األفكار أبسط الطرق لتجميع املعلومات.  :خربات اآلخرين

 كن للمجموعذات أن حتصذل علذى املعلومذات أو املعرفذة مذن اجملموعذات األخذرى  :التعاون مع املنظمات األخرى
كانذت أهذداف املنظمذات األخذرى ويقافتهذا متوافقذة مذع نشذاطات ويقافذة   املنخرطة يف نشذاطات مشذاهبة. ويف حذال

 اجملموعة اليت تسعى إىل احلصول على املعلومات، فإن هذه املنظمات  كن أن تكون مصادر يف غاية القيمة.
يف   كذذن للمجموعذذة أن تسذذتفيد مذذن مهذذارات امذذرباء املناسذذبني بتجنيذذدهم أو إشذذراكهم :املوووارد الريوورية ايارجيووة
 نشاطاهتا كاستشاريني.

 كذذن الكتسذذاب تكنولوجيذذات ذات إفذذادة حمتملذذة أو أيذذة مصذذادر  :املصووادر املعرةيووة ايارجيووة أو التينولوجيووات
أن يزيذذذد بسذذذرعة مذذذن قذذذدرات  -والذذذيت تذذذرتاوح بذذذني األسذذذلحة وخمططذذذات خاصذذذة أبهذذذداف مرغوبذذذة –معرفيذذذة أخذذذرى 

خططذذات تصذذنيع قذذذائف املذذورتر مثذذال علذذى مموعذذة تسذذتخدم اجملموعذذة. فاكتسذذاب اجلذذيو اجلمهذذور، األيرلنذذد، مل
 املصادر املعرفية امارجية.

 كتساب املعلومات من مصادر داخليةا 
سذتفادة مذن عادة ما امع اجملموعة أو تطّور معلومات جديدة داخل صفوفها. وهي تعمل يف سذبيل ذلذك علذى اال

 يالية مصادر رئيسية وهي:
 ومات اليت تتواريها املنظمة من قادهتا املؤسسني.وهي املعل :املعرةة الذاتية
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تذذوفر النشذذاطات املسذذتمرة للمجموعذذة معلومذذات قّيمذذة تذذدفع يف ااذذاه التطذذور : ايووربا املراةوورا )الووتعّلم موون األدا (
عتمذذذذدت علذذذذذى ااملعذذذذريف. فالتحسذذذذينات الذذذذيت أدخلهذذذذا اجلذذذذيو اجلمهذذذذور، األيرلنذذذذد، يف اسذذذذتخدام قذذذذذائف املذذذذورتر 

 يت اكتسبها من حماوالته األوىل الفاشلة. وهذا مثال على كيفية تعّلم اجملموعة من األداء.املعلومات ال
 كذن توجيذه البحذوث الداخليذذة واجلهذود املبذولذة يف التطذوير حنذو أهذداف مثذل صذذياغة  :التطووير الوداخلي للمعرةوة

 أساليب وصنع أسلحة جديدة لدعم العمليات اليت تقوم هبا اجملموعة.
سذتخدام مذا مل تكذن متلذك القذدرة علذى تقيذيم معذ  ال  كذن أن تّذع اجملموعذة املعلومذات أو املعرفذة يف اال: التفسري

وقيمة املعلومة أو املعرفذة اجلديذدة الذيت اكتسذبتها. ويتعذني علذى اجملموعذة تعلّذم الذدرو  واسذتخالش األحكذام بشذأن 
الذذيت  كذذن القيذذام هبذذا يف املسذذتقبل، واملعرفذذة ياليذذة أصذذناف مذذن النشذذاطات وهذذي: النشذذاطات احلاليذذة، والنشذذاطات 

 واإلجراءات القد ة.
يتطلذب الذتعّلم التنظيمذي إيصذال املعرفذة إىل األشذخاش املناسذبني داخذل اجملموعذة. كمذا يلعذب التوزيذع دوراً : التوزيع

. ومذن شذأن ذلذك مركزايً يف تسهيل عملية ختزين املعلومات وزايدة القدرة على توفريها الستخدامها يف وقت الحذق
 أن يقّلل من خطر تراجع أداء عملية التعّلم يف املنظمة. 

حتفاظ مبعلوماهتا ومعرفتها لّمان إمكانية الوصول إليهذا يف املسذتقبل. ومبذا أن يتعني على اجملموعات اال: التخزين
تنشذذط منذذذ مذذدة طويلذذة حتفذذاظ ابملعرفذذة، فذذإن اجملموعذذات الذذيت ذاكذذرة األفذذراد مكذذان غذذري منيذذع إىل حذذد  بعيذذد يف اال

 تفّل استخدام مستودعات أخرى مثل:
 وهي أساليب فعالة جداً يف نقل الدرو  إىل األعّاء اجلدد يف اجملموعة. :اللغة، واليعائر والرموز

مبذا أن هياكذل اجملموعذة حتذدد نشذاطات كافذة أعّذاء املنظمذة، ففذي مقذدورها تذوفري طريقذة فعالذة  :اهلياكل التنظيمية
 بعض أنوا  الدرو  التنظيمية."ملْأسسة" 

 كذذذن أن يذذذوفر ختذذذزين املعلومذذذات خذذذاره إطذذذار اجملموعذذذة )علذذذى اإلنرتنذذذت أو عنذذذد أعّذذذاء  :املسوووتودعات ايارجيوووة
 حتفاظ ابملعرفة األساسية.ينتمون إىل منظمات حليفة( إسرتاتيجية بديلة لّمان اال

 النماذج املختلفة للتعّلم التنظيمي
فة إىل التعّلم بطرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفذة. ومبذا أن البي ذة تتغذري بدرجذة كبذرية، حتتذاه هذذه حتتاه اجملموعات املختل

اجملموعات إىل إدخال تغيريات جذرية لكي حتافظ على بقائها. ولذلك، فهي تعتمد على تطوير أسذاليبها السذابقة 
الذذتعّلم مذذذن نشذذاطات جديذذذدة ابلكّليذذذة أو  أ، –أو مذذا يعذذذرف ابلذذتعّلم املسذذذتمر، ورمبذذا تسذذذعى وراء "الذذتعّلم املتقطذذذع" 

إحذذداث حتذذّوالت كبذذرية يف التخطذذيط والتنفيذذذ. وكقاعذذدة عامذذة، اذذر، عمليذذة الذذتعّلم املتقطذذع بذذوترية سذذريعة جذذداً، يف 
 حني ار، عملية التعّلم املستمّر ابلتدريج وعلى امتداد فرتة زمنية أطول.
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 الفصل الثالث
 ري فعالاحلاجة إىل التعّلم من أجل تغي

فرصذذة امذتالك أفرادهذذا –إن فعاليذة اجملموعذة اإلرهابيذذة الذيت تنقصذذها القذدرة علذى الذذتعّلم حتذددها الصذذدفة بدرجذة كبذرية 
السذذذابق للمهذذذارات املطلوبذذذة، وفرصذذذة يبذذذوت جذذذدوى أ، حتذذذّول عرضذذذي أو اعتبذذذاطي تقذذذوم بذذذه اجملموعذذذة. واجملموعذذذة 

صذو  نشذاطاهتا بطريقذة منهجيذة مذن أجذل متابعذة أهذدافها التنظيميذة اإلرهابية اليت  كنهذا الذتعّلم بنجذاح،  كذن أن ت
سذذذتناد إىل سذذذلوكها السذذذابق، ونشذذذاطاهتا احلاليذذذة، بفعاليذذذة. ولذذذذلك، يتعذذذني تقيذذذيم نشذذذاطات اجملموعذذذة اإلرهابيذذذة ابال

 وخطواهتا املستقبلية.
 تطوير وحتسني وتوظيف األسلحة أو األساليب اجلديدا

مثل التفجري، وشّن هجمات ابألسذلحة الناريذة، والقيذام بعمليذات  –تلكها اجملموعة كلما زادت التكتيكات اليت مت
 كلما زادت مرونتها وحرّيتها العملياتية.  - خطف، واستخدام أسلحة غري تقليدية

 تطوير املهارات مع استخدام األسلحة أو التيتييات احلالية
يقذاً مثاليذاً للتكتيذك، غذري أن الفذارق بذني التذأيري الذذ، حتديذه برغم أن تنفيذ العمليات اإلرهابيذة اندراً مذا يتطلذب تطب

عمليذذة جذذرى تنفيذذذها بشذذكل جيذذد وعمليذذة جذذرى تنفيذذذها بطريقذذة سذذي ة،  كذذن أن يكذذون كبذذرياً. ففذذي احلذذد األد ، 
ىل  كن للعمليات سي ة التنفيذ أن تّّر بصورة اجملموعة اإلرهابيذة كمنظمذة عسذكرية فعالذة. فذاهلجوم الذذ، يذؤد، إ

مذذذثالً إىل مقتذذذذل عذذذذدد كبذذذذري جذذذداً مذذذذن األشذذذذخاش، أو إىل إصذذذذابة اهلذذذذدف امطذذذأ، أو تنفيذذذذذ العمليذذذذة يف وقذذذذت غذذذذري 
ات فعذذذذل عنيفذذذذة تّذذذذّر ابجملموعذذذذة، أو تفسذذذذد كافذذذذة الذذذذدعم الشذذذذع  لنشذذذذاطات اجملموعذذذذة مناسذذذب،  كذذذذن أن يثذذذذري ردّ 

 وأجندهتا.
أن تقلّذل مذن احتمذال دفذع مثذل هذذه األغذان الغاليذة. كمذذا  كذن للمجموعذة اإلرهابيذة الذيت متلذك القذدرة علذى الذتعّلم 

أن اجلهذذود الفعالذذة املبذولذذة يف الذذتعّلم تسذذمح للمنظمذذات اإلرهابيذذة بذذزايدة مسذذتوى خرباهتذذا يف ميذذادين حساسذذة مثذذل 
 ستخبارات، والنشاطات اللوجستية.صنع العبّوات، وعمليات القنص، ومجع اال

 ستفادا منهاستخراراتية والجتميع املعلومات ال
معرفذذة مذذأ، وأيذذن، وكيفيذذة شذذّن العمليذذة مذذن  -سذذتخبارات الصذذحيحة تعتمذذد اجملموعذذات اإلرهابيذذة علذذى امذذتالك اال

 ستخبارات املتوفرة للمجموعة  كن أن تعين الفارق بني النجاح والفشل.أجل إحداث أعظم أتيري. ونوعية اال
موعذذذات اإلرهابيذذذة مقذذذارابت منهجيذذذة لّذذذمان احلصذذذول علذذذى عنذذذد التحّذذذري لعمليذذذات معينذذذة، يّتبذذذع العديذذذد مذذذن اجمل

وحيذذذتفظ العديذذذد مذذذن هذذذذه اجملموعذذذات بشذذذبكات مذذذن األفذذذراد الذذذذين يعملذذذون علذذذى إيصذذذال  املعلومذذذات الصذذذحيحة.
وعذذادة مذذا تتوصذذل إىل زر  مصذذادر داخذذل احلكومذذة واألجهذذزة األمنيذذة إمذذا عذذرب اخرتاقهذذا أو  املعلومذذات إىل املنظمذذة.

 م عناصر يف تلك األجهزة. هأنفسانيد عمالء هم 
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 إحراط اجلهود اهلادةة إىل حماربة النياطات اإلرهابية
مذذذن األهذذذداف ا وريذذذة  اربذذذة اإلرهذذذاب تغيذذذري البي ذذذة الذذذيت تنشذذذط فيهذذذا اجملموعذذذة اإلرهابيذذذة، حبيذذذث تصذذذبح معرفتهذذذا 

ات تكتيكيذذة هامذذة للتغلّذذب علذذى قذذدرة وإمكاانهتذذا احلاليذذة عد ذذة النفذذع. وبذذدورها، اذذر، اجملموعذذات اإلرهابيذذة تغيذذري 
 ستفادة من مواطن الّعف اليت أحديتها.األجهزة األمنية على اال

 احملاةظة على قدرات اجملموعة ابلرغم من خسارا بعض أعضائها
تنطذذو، نشذذذاطات اجملموعذذذات اإلرهابيذذذة علذذى خمذذذاطر هتذذذدد أفرادهذذذا، الذذذذين  كذذن أن ي قتذذذل بعّذذذهم أو ي عتقذذذل أينذذذاء 

مليات مما يهدد بّيا  خربات املنظمة. ومن أجل "مأسسذة" املعرفذة الذيت  كذن أن حتذافظ علذى إمكذاانت تنفيذ الع
اجملموعة، تعمل املنظمة على توزيع املعرفة على سذائر أعّذائها، حبيذث  كذن دعذوة األفذراد إىل املشذاركة يف خميمذات 

 تدريب أو إىل أمكنة آمنة. 
 

 الفصل الرابع
 :م آلية التعّلم لدى اجملموعات اإلرهابية يف حماربة اإلرهابكيف  كن أن يساعد فه

تشّكل اجملموعات اإلرهابية هدفاً متحرّكاً يصعب إىل حذد  بعيذد ضذربه. واجلهذود الفعالذة اهلادفذة إىل حماربذة اإلرهذاب 
ر هذذذه تتمحذذور حذذول امذذتالك القذذدرة علذذى توقّذذع كيفيذذة تطذذّور هذذذه اجملموعذذات مبذذرور الوقذذت. ووصذذف عمليذذة التطذذو 

يشذذكل امطذذوة األوىل للتوصذذل إىل هذذذا اهلذذدف، غذذري أن فهذذم العمليذذات الذذيت حيذذدث التطذذّور مذذن خالهلذذا يزيذذد علذذى 
امطذذذوة األوىل أ.يذذذة. تذذذوفر دراسذذذة التطذذذور التنظيمذذذي انفذذذذة علذذذى كيفيذذذة تغذذذرّي اجملموعذذذات اإلرهابيذذذة وتكّيفهذذذا، وهذذذي 

اجملموعذذذة مذذذن أجذذذل التغيذذري، وتوقّذذذع مذذذا إذا كانذذذت اجملموعذذذة  كتشذذذاف اجلهذذذود الذذيت تبذذذذهلاا تنقسذذم إىل ياليذذذة مراحذذذل: 
 ستنجح يف نشاطاهتا، والعمل على إزالة األسباب اليت تساعد اجملموعة على التعّلم.

 كتياف جهود اجملموعات اإلرهابية اهلادةة إىل التغيريا 
تقذوم هبذا اجملموعذة اإلرهابيذة. غذري أن إذا عدان إىل الوراء، جند أنه من السذهل اكتشذاف عمليذة الذتعّلم التنظيمذي الذيت 

اكتشاف هذه اجلهود قبل اكتمال عملية التغيري واستخدامها يف هجوم أصذعب بكثذري. وهنذا تذربز األ.يذة القصذوى 
 لفهم عملية التغيري و كن تلخيص عملية الفهم ابمطوات التالية:

 ستخباراتتوجيه اجلهود اهلادفة إىل اميع اال 

 ستخبارايتيل االاملسا.ة يف التحل 

 حتديد املعرةة الالزمة ليي تنجح اجملموعة يف التعّلم
كتسذذذاب اجملموعذذذة اإلرهابيذذذة كذذذالً مذذذن املعرفذذذة الصذذذرحية والّذذذمنية. ا يتطلذذذب اتّبذذذا  تكتيذذذك أو سذذذالح جديذذذد بنجذذذاح 

حتقيذذذق  وعمليذذذة الذذذتعّلم سذذذتنجح فقذذذط إذا متكنذذذت اجملموعذذذة مذذذن مجذذذع التوليفذذذة الصذذذحيحة للمعرفذذذة الذذذيت متّكنهذذذا مذذذن
أهذذذذدافها. و كذذذذن أن أتيت هذذذذذه التوليفذذذذة مذذذذن مصذذذذادر خارجيذذذذة أو بتطويرهذذذذا داخليذذذذاً مذذذذن خذذذذالل البحذذذذوث وإجذذذذراء 

 التجارب.
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 العالقة املترادلة بني إجرا ات حماربة اإلرهاب وجهود اجملموعات اإلرهابية من أجل التيّيف والتغيري
ألمنيذذة وقذذوى تطبيذذق القذذانون. ولاجذذراءات الذذيت تتخذذذها ختذذوض اجملموعذذات اإلرهابيذذة صذذراعاً دائمذذاً ضذذد األجهذذزة ا

هذذذه األجهذذزة أتيذذري مباشذذر وقذذو، علذذى مذذا تتعلمذذه اجملموعذذات اإلرهابيذذة والكيفيذذة الذذيت يذذتم هبذذا هذذذا الذذتعّلم. والتطذذوير 
دراهتا املستمر هلذه اإلجراءات يتطّلب محل اجملموعات اإلرهابية على إكمال مسريهتا جملذّرد ا افظذة علذى مسذتوى قذ

 احلاع.
أيبتذذت اجملموعذذات اإلرهابيذذة بذذدورها قذذدرهتا علذذى الذذتعّلم املباشذذر مذذن القذذوات األمنيذذة وذلذذك مذذن خذذالل املراقبذذة وبنذذاء 

ستخبارات. وهذه اجلهود تساعد هذه اجملموعات علذى تصذميم عمليذات هجوميذة معينذة.  قدرات خمصصة جلمع اال
سذتخبارات، والقذوى األمنيذة. ؤير علذى اجلهذود الذيت تبذذهلا أجهذزة االكما أن تكّيف اجملموعات اإلرهابية  كذن أن يذ

 فالتعديالت اليت اريها هذه اجملموعات يف عملياهتا  كن أن اعل جهود األجهزة األمنية عد ة القيمة.
 التدخل بغرض حتريف عملية التعّلم أو صياغة نتائجها

بطريقذذذة مباشذذذرة،  كذذذن تصذذذميم اسذذذرتاتيجيات تّتبذذذع مقرتبذذذة أقذذذل  بذذذدالً مذذذن حماولذذذة منذذذع اجملمذذذو  اإلرهابيذذذة مذذذن الذذذتعّلم
ستخبارات، فسوف تلجأ إىل تركيز مذوارد الذتعّلم مباشرة. فإذا كانت اجملموعة قلقة من احتمال اخرتاقها من ِقبل اال

رتاتيجية لديها على التدابري الدفاعية بدالً من تركيزهذا علذى شذّن عمليذات هجوميذة. ونتيجذة لذذلك، تذوفر هذذه اإلسذ
 فرصة لتحويل اجملموعة "مليزانية التعّلم" بطرق تقّلل من امطر الذ، تشّكله اجملموعة.

 
 الفصل ايامس

 حمدودية مقاربة التعّلم املعتمد على التعّلم التنظيمي يف حتليل والتخطيط العمليايت يف حماربة اإلرهاب
ارات وتطبيذذق القذذانون، نعتقذذد أبن مقاربذذة تعتمذذد علذذى سذذتخبختصاصذذيني يف االبنذذاء علذذى حتليلنذذا ومناقشذذاتنا مذذع اال

التعّلم التنظيمي لتحليل سلوك اجملموعات اإلرهابية  كذن أن يقذّدم إسذهامات كبذرية يف التخطذيط وتنفيذذ العمليذات 
 اماصة مبحاربة اإلرهاب. غري أن هذه املقاربة لن تكون مناسبة ابلّرورة لكل حالة.

 موعة اإلرهابية وعضويتهااحلاجة إىل ةهم هييلية اجمل
مبذذا أن نشذذاطات وعمليذذات الذذتعّلم اذذر، داخذذل املنظمذذة، يتعذذني علذذى ا لّذذل امذذتالك مذذا يكفذذي مذذن املعلومذذات حذذول 
هذذذه العمليذذات الداخليذذة مذذن أجذذل بنذذاء مذذوذه مقنذذع للمنظمذذة. وعلذذى سذذبيل املثذذال، إذا كانذذت العّذذوية يف إحذذدى 

كون مذذن الصذذعوبة مبكذذان صذذياغة األسذذ لة واختبذذار الفرضذذيات املتعلقذذة بكيفيذذة املنظمذذات اإلرهابيذذة مهولذذة متامذذاً، سذذي
توزيع املعلومات بني أعّائها وكيف  كن أن يؤير ذلذك التوزيذع علذى قذدرة اجملموعذة علذى الذتعّلم. كمذا يتعذني علذى 

لذتعّلم الذيت تقذوم هبذا نتقاء أكثر "وحدات التحليل" مالئمة بعناية من أجل حتليل نشذاطات ااحمّللي نشاطات التعّلم 
 اجملموعة اإلرهابية.
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ترّكز النظرايت املعتمدة على التعّلم على فهم هجمات اإلرهابيني اإلفراديذة، أو نشذاطاهتم، أو : طريعة مناذج التعّلم
سذذلوكهم كجذذزء مذذن مذذط عذذام ضذذمن ةريذذب عمليذذاهتم السذذابقة. وابلتذذاع، فذذإن التحليذذل املسذذتند إىل فهذذم كيفيذذة تعلّذذم 

 عتبار التغرّيات يف نشاطات اجملموعة اإلرهابية مع الوقت.وعة اإلرهابية حيتاه إىل األخذ بعني االاجملم
بوجذذذه عذذذام،  كذذذن اعتبذذذار نتيجذذذة الذذذتعّلم تغذذذرّياً يف "مسذذذتوى معرفذذذة" : الصوووعوابت املصووواحرة لقيوووال نتوووائ  الوووتعّلم

تسذتلزم مجذع البيذاانت املتعّلقذة بكيفيذة تغذرّي خمزوجتذا  املنظمة. غري أن قيا  نتائج عملية التعّلم الذيت تقذوم هبذا اجملموعذة
من املعرفة نتيجة للجهود اليت تبذهلا يف التعّلم. وابلتاع، فإن قيا  التعّلم غالباً ما ينساق حنذو املؤشذرات الذيت  كذن 

باشذذر. كمذذا مالحظتهذذا والذذيت تذذدل علذذى قذذدرة املنظمذذة علذذى التغذذرّي أو علذذى جهودهذذا التغيرييذذة كبذذديل عذذن القيذذا  امل
 توجد مؤشرات  كن مالحظتها تدل على التحسني املستمر، مبا يف ذلك حتسني قدرة اجملموعة على:

 .عتقالخرتاق واالتفاد، اال -

 .ستخدام ما ختتاره من أسلحة بدقّة وفعاليةا -

 .ستخبارات آنية وذات صلة بنشاطاهتاامجع  -

 .قتصادشّن هجمات حتدث ضرراً متزايداً يف اال -

 .د القتلى واجلرحى يف اهلجوم الواحدزايدة عد -

إن فهذم كيفيذة تعلّذم اجملموعذة يف غايذة اإلفذادة دائمذاً : ةهم مسواةة القودرا علوى الوتعّلم يف عمليوات إرهابيوة معينوة
من حيث تقدير مدى النجذاح الذذ، سذتحرزه اجملموعذة يف تطذوير قذدرات جديذدة أو اكتسذاب تكتيكذات جديذدة. 

دائمذاً يف تقذدير فذرش جنذاح اجملموعذة يف عمليذات معينذة. واجملموعذات الذيت ختتذار أهذدافاً  غري أن هذذا الفهذم ال يفيذد
 ابرزة وحممية جيداً بسبب وضوحها أو جاذبيتها  كن أن تكون جيدة على حنو خاش يف التعّلم.
نّفذذها بنجذاح. فذإذا وهناك حاالت رمبا ال حتتاه فيها اجملموعة اإلرهابيذة إىل أن تذتعّلم الكثذري لكذي ختطذط لعمليذة وت

سذلحة مواقع أو أفراد  كنها مهامجتهم بنجذاح ابسذتخدام األ–كانت اجملموعة ترّكز على اختيار أهداف غري منيعة 
ختالفذذذات، يتعذذذني علذذذى ا لّذذذل الذذذذ، فقذذذد تكذذذون متطلبذذذات الذذذتعّلم قليلذذذة. وبسذذذبب هذذذذه اال -والتكتيكذذذات املتذذذوفرة

سذتهداف أن يذؤير تنظيمي فهذم كيذف  كذن لسذلوك اجملموعذة اإلرهابيذة يف االيستخدم موذجاً معتمداً على التعّلم ال
 على تبعات قدرهتا على التعّلم وعلى فرصها يف حتقيق جناح عمليايت وابلعكس.
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 الفصل السادل
 :ستنتاجاتا

   :منستخبارات وقوى األحلماية الشعب من امطر اليت متثّله املنظمات اإلرهابية، يتعني على أجهزة اال
 تقدير امطر وفهم سلوك اجملموعات اإلرهابية اإلفرادية. 

 تطوير وتنفيذ إسرتاتيجيات مّاّدة فعالة الكتشاف جهود اجملموعات اإلرهابية وإحباطها. 

  ختصذذيص املذذوارد املناسذذبة جملاهبذذة األعذذداء ا تملذذني واملؤكذذدين وتطذذوير مقذذاييس لتقيذذيم فعاليذذة هذذذه املقذذاييس يف
 .حماربة اإلرهاب

 تقييم ايطر الذي تيّيله اجملموعات اإلرهابية اإلةرادية وةهم سلوكياهتا
يذذوفر فحذذص سذذلوك اجملموعذذات اإلرهابيذذة مذذن منظذذور الذذتعّلم التنظيمذذي صذذورة مشوشذذة عذذن جناحاهتذذا وفشذذلها. توجذذد 

املنظمذذذات بتكذذذار، والتنذذذافس بفعاليذذذة مذذذع مموعذذذات معينذذذة أيبتذذذت امتالكهذذذا لقذذذدرات هامذذذة جذذذداً علذذذى الذذذتعّلم واال
سذذتخباراتية والقذذوى األمنيذذة، وبنذذاء القذذدرات الالزمذذة لتنفيذذذ عمليذذات معقذذدة. وهنذذاك مموعذذات أخذذرى تعذذاين مذذن اال

صذعوابت يف الذذتعّلم بكفذاءة وتتمتذذع بقذدرة حمذذدودة علذى التكيذذف مذع الظذذروف املتغذرية. كمذذا  كذن لنمذجذذة الطريقذذة 
توفر أيّاً طريقة لتحليذل أو توقّذع التغيذريات ا تملذة يف التهديذد الذذ،  اليت تّتبعها اجملموعات اإلرهابية يف التعّلم أن

 تشّكله مع مرور الوقت. 
 تطوير وتنفيذ إسرتاتيجيات مضاّدا ةعالة

مذذع أن فهذذم الذذتعّلم التنظيمذذي يف اجملموعذذات اإلرهابيذذة ال يذذوّفر "الرصاصذذة الفّذذية" للتصذذد، ملشذذكلة اإلرهذذاب، غذذري 
لتطذوير اسذرتاتيجيات جديذدة تسذتهدف نشذاطات هذذه اجملموعذات وتقذّوض قذدراهتا. و كذن أنه يوّفر قاعدة معرفية 

 للنماذه املعتمدة على التعّلم التنظيمي أن توّفر مقارابت بديلة للمشكلة اإلرهاب. 
 ختصيص املوارد وتطوير مقاييس لتقييم ةعالية اجلهود يف حماربة اإلرهاب

رهذذذاب حمذذذدودة، فمذذذن الواجذذذب اختذذذاذ قذذذرارات بشذذذأن كيفيذذذة ختصذذذيص هذذذذه املذذذوارد. مبذذذا أن املذذذوارد املتذذذوفرة  اربذذذة اإل
وابلتذذاع، فذذإن ختصذذذيص املذذوارد لكافذذذة الطذذرق ا تملذذذة للتحقيذذق وملواجهذذة كافذذذة اجملموعذذات اإلرهابيذذذة الذذيت  كذذذن أن 

جملموعذات الذيت تشّكل خطراً على النا  واألمة، يشكل حتّدايً حرجاً. واهلدف هو الّذغط أبقصذى مذا  كذن علذى ا
اجملموعذذات الذذيت ال متلذذك امطذذط والنيذذة وحسذذب، بذذل والذذيت متكنذذت مذذن بنذذاء  –تشذذكل أكذذرب خطذذر مؤكذذد وحمتمذذل 

 قدرات متّكنها من تنفيذ هذه امطط. 
سذذذذذتخبارات الالزمذذذذذة لشذذذذذّن اهلجمذذذذذات، وامذذذذذتالك تتذذذذذيح قذذذذذدرة اجملموعذذذذذة اإلرهابيذذذذذة علذذذذذى التكيّذذذذذف والتطذذذذذور مجذذذذذع  اال

الالزمذذذة لتنفيذذذذ عملياهتذذذا، وتفذذذاد، اإلجذذذراءات األمنيذذذة املتخذذذذة حلمايذذذة األهذذذداف اجلذابذذذة.  التكتيكذذذات واألسذذذلحة
وابلتذذاع فذذإن املنظمذذات الذذيت تذذتعّلم بشذذكل جيذذد تشذذكل التهديذذد األكثذذر خطذذراً. كمذذا أن اجملموعذذات الذذيت ي ذذرجح أن 

 ستخبارات أولوية قصوى.هزة االتنجح جهودها متثل خطراً أكثر احتمااًل وينبغي أن ت عطيها القوى األمنية وأج
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 الجزء الثاني
 االستعداد للتدمير: دراسة حالة )حزب هللا(

 

 الفصل األول
 املقدمة:

يف البي ذذذذة الذذذذيت نعذذذذيو فيهذذذذا اليذذذذوم، أصذذذذبح خطذذذذر اإلرهذذذذاب والعنذذذذف الثذذذذور،، مبذذذذا يف ذلذذذذك اهلجمذذذذات ابلغذذذذة التذذذذأيري 
تغذذرية هلذذذا امطذذذر أفذذرزت احلاجذذة إىل إةذذاد طذذرق جديذذذدة واهلجمذذات غذذري التقليديذذة مذذن األمذذذور الثابتذذة. والطبيعذذة امل

 لدراسة مشكلة اإلرهاب وحتليل سلوك اجملموعات اإلرهابية.
تتمثل إحدى املقارابت املبتكرة يف دراسة الذتعّلم التنظيمذي لذدى اإلرهذابيني. فاجملموعذات اإلرهابيذة منظمذات تعمذل 

 حمذور الفعاليذة وحسذب، بذل وحمذور عمليذة البقذاء أيّذاً. والتغيذري يف بي ات متفجرة حيث ال تعترب القدرة على التغيري
 بدوره يتطّلب التعّلم.

 كذذن للمجموعذذة اإلرهابيذذة املتمرسذذة يف عمليذذة الذذتعّلم أن اذذد حلذذوالً للعديذذد مذذن املشذذكالت، وتعذذّدل التكتيكذذات 
خذالل التصذميم. و كذن أن يذرتاوح والسلوكيات، وتلّ  حاجاهتا بطريقة منهجيذة، وتطذّور أجنذدهتا اإلسذرتاتيجية مذن 

التصذذميم بذذني بذذذل اجلهذذود مذذن أجذذل التطذذوير املسذذتمر للمهذذارات يف النشذذاطات الذذيت تقذذوم هبذذا اجملموعذذة أصذذاًل، مثذذل 
حتسني مهذارات الرمايذة أو صذناعة املتفجذرات، وبذني التغيذريات املتقطعذة، مثذل اعتمذاد أسذلحة أو مقذارابت تكتيكيذة 

سذتخبارات ء هذا النو  من امطر القابل للتكّيف، يتعني على القوى األمنية وأجهزة االجديدة ابلكّلية. وعلى ضو 
 حماولة استباق العدو.

 احلاجة إىل وصف عملّية التعّلم وةرحها
 كذذن وصذذف الذذتعّلم أبنذذه تغيذذري يهذذدف إىل حتسذذني أداء املنظمذذة. متلذذك املنظمذذات اإلرهابيذذة نظامذذاً يتمتذذع "بذذذاكرة" 

سذذذذتفادة مذذذذن قذذذذدرات أعّذذذذائها يف حتقيذذذذق أهذذذذداف ، عّذذذذو فيهذذذذا. وهذذذذي تسذذذذمح للمنظمذذذذة ابالأكذذذذرب مذذذذن ذاكذذذذرة أ
اجملموعذذة، مذذع التقليذذل يف نفذذس الوقذذت مذذن اّتكاهلذذا علذذى أ، عّذذو فيهذذا. ولكذذي نفهذذم كيذذف تتغذذري اجملموعذذات مذذن 

ج جهودهذا، أجل حتسني أدائها، يتعني علينا وصف ما سبق للمجموعة أن تعّلمته، وسبب ذلك، والذتمّعن يف نتذائ
 وشرح كيفية شرو  اجملموعة يف التعّلم.

ترّكذذز هذذذه الدراسذذة علذذى عمليذذة الذذتعّلم لذذدى اجملموعذذات اإلرهابيذذة علذذى الصذذعيد التكتيكذذي والعمليذذايت، ونرّكذذز، علذذى 
 وجه امصوش، على اجلهود اليت تبذهلا من أجل:

 أن تصبح أكثر فعالية يف تطبيق تكتيكاهتا وأسلحتها. -

 واستخدام أسلحة ذات أتيريات مدّمرة. تبيّن تكتيكات -

 تغيري سلوكها هبدف الرّد على ا اوالت اهلادفة إىل اخرتاقها، وإضعافها، وتدمريها. -
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 حزب هللا
إىل حذذذذذني انسذذذذذحاب اجلذذذذذيو  1985يتنذذذذذاول هذذذذذذا الفصذذذذذل الذذذذذتعّلم التنظيمذذذذذي حلذذذذذزب هللا منذذذذذذ انطالقتذذذذذه يف العذذذذذام 

.  كذن تقسذيم عمليذة الذتعّلم لذدى حذزب هللا إىل يذالث مراحذل 5000 مذايو/ ي من جنوب لبنذان يف أايرسرائيلاال
، كانذت وتذرية الذتعلم بطي ذة نسذبياً. وامتذدت 1988و 1983منفصلة. يف املرحلة األوىل، الذيت امتذدت بذني عذامي 

أو  ، وكانت مرحلة حديت فيها زايدات كبذرية يف الذتعّلم املسذتمرّ 1992إىل العام  1989املرحلة األوىل من العام 
يون يف إحبذذاط سذذرائيلالتحذذّوع. ويف هذذذه املرحلذذة، أعذذاد احلذذزب تنظذذيم صذذفوفه رداً علذذى النجاحذذات الذذيت أحرزهذذا اال

عملياتذذه، واسذذتحدث قيذذذادة  كنهذذا نقذذذل "الذذتعّلم مذذذن خذذالل التنفيذذذذ" يف امليذذدان إىل وحداتذذذه املتعذذددة. ويف املرحلذذذة 
 إىل فذرتة مذن الذتعّلم رّكذز فيهذا علذى التحسذني املسذتمّر يف نتقل حزب هللاا، 1999إىل  1996األخرية املمتدة من 

 نشاطاته احلالية، وخصوصاً يف ما يتعّلق ابلتكّيف مع نظم األسلحة اجلديدة.
 نرذا اترخيية

حذذذزب هللا منظمذذذة عسذذذكرية تنشذذذط يف جنذذذوب لبنذذذان وعملذذذت علذذذى شذذذّن هجمذذذات إرهابيذذذة وعمليذذذات فدائيذذذة ضذذذد 
. وعلذى العكذس مذن العديذد مذن املنظمذات العسذكرية، متّكذن حذزب هللا 1985العذام ية منذ اسرائيلأهداف غربية و 

. 5000مذذذايو / ي أحذذذاد، اجلانذذذب مذذذن جنذذذوب لبنذذذان يف أايرسذذذرائيلنسذذذحاب االمذذذن حتقيذذذق هدفذذذه األساسذذذي: اال
 ومنذ ذلك احلني، رّكز احلزب جهوده على التحّول إىل منظمة سياسية.

يشّكلون ملس الشورى لديه. وللحزب جناح سياسي يشذرف عليذه مكتذب عّواً  17تتألف قيادة حزب هللا من 
عّذذذواً، وجنذذذاح عسذذذكر،، يسذذذمى املقاومذذذة اإلسذذذالمية، ويشذذذرف عليذذذه قذذذادة إقليميذذذون.  12سياسذذذي مؤلذذذف مذذذن 

وابإلضافة إىل ذلك، توىّل زمام قيادة احلزب قائذدان كبذريان طذوال فذرتة عملياتذه الذيت امتذدت لعشذرين عامذاً. أقذدمت 
، وبعذذدها 1995 فربايذذر /ية علذذى اغتيذذال القائذذد األول، واسذذه عبذذا  املوسذذو،، يف شذذباطسذذرائيلات األمنيذذة االالقذذو 

 توىّل حسن نصر هللا قيادة احلزب.
من الناحية اإليديولوجية، حزب هللا منظمة إسالمية شيعية. وهو يتبّ  النظرة العاملية لألّمة اليت امع املسذلمني مذن 

، لكنذذه يعتذذرب أن آيذذة هللا امميذذين حاكمذذاً ملهمذذاً لألّمذذة، ويعتذذرب علذذي خذذامن ي صذذاحب "الواليذذة العذذرب وغذذري العذذرب
الشرعية على املسلمني" اليوم. وهذا املفهوم، الذ، يشار إليه بوالية الفقيه، ةعل مذن إيذران املركذز الذديين حلذزب هللا 

 والعامل اإلسالمي، وهي فكرة يرفّها املسلمون السّنة. 
ذذرية ممذذذا سذذرائيل، شذذّن احلذذزب هجومذذه اإلرهذذات األول بتفجذذريه مقذذذّر قيذذادة اجلذذيو اال1985ام يف العذذ ي يف بلذذدة الطِّ

ي إىل إنشذذذاء منطقذذذة عازلذذذة بذذذني سذذذرائيلشخصذذذاً. وابحذذذتالل جنذذذوب لبنذذذان، سذذذعى اجلذذذيو اال 111أّدى إىل مقتذذذل 
ملنطقذة العازلذة أصذبحت املصذدر األول للتذوتر يني. ومن دواعذي السذخرية أن اسرائيلاجملموعات اإلرهابية واملدنيني اال

علذذذى لذذذزوم موقذذذف الذذذدفا . ومبذذذا أن ابقذذذي األراضذذذي  اسذذرائيلي ممذذذا أجذذذرب سذذذرائيلبذذني املسذذذّلحني اللبنذذذانيني واجلذذذيو اال
يتجذاوز املنطقذة الذيت كانذت حتتّلهذا  اسذرائيلاللبنانية كانت حتت احلماية السورية، فإن أ، عمل هجومي من جانب 

ي علذذى سذذرائيل إشذذعال مواجهذذة كذذربى مذذع سذذوراي. وابلتذذاع فقذذد أجذذرب هذذذا امذذط  الذذدفاعي اجلذذيو  االقذذد يتسذذبب يف
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عتماد بشكل متزايد علذى التقذدم التكنولذوجي مذن أجذل ا افظذة علذى وضذعه الذدفاعي. وهذذا مذا سذح حلذزب هللا اال
اتذذه العدائيذذة. وابملثذذل، كانذذت إيذذران وسذذوراي ابمذذتالك زمذذام املبذذادرة وا افظذذة عليهذذا معظذذم الفذذرتة الذذيت شذذّن فيهذذا عملي

حمكذذذومتني ابلذذذديناميات اإلقليميذذذة. فلذذذم يكذذذن يف مقذذذدور احلذذذزب شذذذّن هجمذذذات كبذذذرية مذذذن غذذذري أن يعذذذّرض الذذذدولتني 
 الراعيتني له لعواقب وخيمة.
 العمليات والتيتييات

ف وشذذذذّن هجمذذذذات (، قذذذذام بعمليذذذذات اختطذذذذا1988-1983خذذذذالل مرحلذذذذة الذذذذتعّلم العمليذذذذايت األوىل للحذذذذزب )
(  1992-1989ية يف بذذريوت وجنذذوب لبنذذان. واملرحلذذة الثانيذذة )اسذذرائيلانتحاريذذة ضذذد أهذذداف أمريكيذذة وفرنسذذية و 

كانذت فذذرتة حتذّول وتعلّذذم متقطذذع هامذة ابلنسذذبة إىل حذذزب هللا. ومل يسذتطع احلذذزب أن يتكيّذذف مذع األسذذلحة اجلديذذدة 
ية سذذرائيلتنظذيم صذذفوفه مذن أجذذل التعامذذل مذع الّذذغوط االويطذّور محلذذة عسذكرية نفسذذية معقذذدة وحسذب، بذذل وأعذذاد 
والذذيت انتهذذت  1999إىل العذذام  1996متذذدت مذذن العذذام ااملتزايذذدة. وأخذذرياً، دخذذل احلذذزب يف مرحلذذة تعلّذذم ضذذخمة 

 ي.سرائيلابنسحاب اجليو اال
-3891املرحلة األوىل: اهلجمات النتحارية، عمليات ايطف، وغريها من تيتييات أخذ الرهائن )

3899) 
لطاملذذا كانذذت العمليذذات االنتحاريذذة الطذذابع املميذذز للنجذذاح العمليذذايت حلذذزب هللا. وعلذذى سذذبيل املثذذال، قذذاد أعّذذاء يف 

ية ممذا أّدى إىل قتذل أو اسذرائيلن قافلذة عسذكرية ابوند من املتفجرات ابلقرب م 1000احلزب شاحنة حمم لة حبواع 
تشذذذرين جنذذذدايً عذذذالوة علذذذى اإلرهذذذابيني أنفسذذذهم. وابملثذذذل شذذذّن احلذذذزب يف  150جذذذرح كافذذذة أفرادهذذذا البذذذال  عذذذددهم 

نتحذارايً آخذر ضذد اجلنذود األمريكيذني والفرنسذيني يف بذريوت ابقتحذام يكنذات قذوات اهجوماً  1983أكتوبر األول/ 
 RAND Terrorism ابونذذذد مذذذن املتفجذذذرات. واسذذذتناداً إىل 1000ارتني حمم لتذذذني بقرابذذذة حفذذذظ السذذذالم بسذذذي

Chronology 1988و 1983نتحذذذذذارايً بذذذذذني عذذذذذامي ا( هجومذذذذذاً 30)مذذذذذن أصذذذذذل  19، شذذذذذارك حذذذذذزب هللا يف ،
 ية وأمريكية وفرنسية.اسرائيلواستهدف يف معظمها أهدافاً 

هذذذذه املرحلذذذة، واألهذذذداف تّذذذمنت صذذذحافيني غذذذربيني، كمذذا شذذذارك احلذذذزب يف عذذذدد مذذذن عمليذذذات امطذذذف خذذالل 
مذذذوا ابلعمذذذل كجواسذذذيس أو  ومسذذذؤولني يف السذذذفارات، وأسذذذاتذة مدّرسذذذني يف اجلامعذذذة األمريكيذذذة يف بذذذريوت الذذذذين اهت 

 أبجتم عمالء أجانب.
 قذام هبذا حتجذاز الرهذائن الذيتامل حتتج عمليات امطف هذه إىل مهارة أو تعّلم بدرجة كبرية، غري أن بعض حذوادث 

احلذزب كانذت أكثذذر تعقيذداً. ومذذن أكثذر هذذذه العمليذات تعقيذذداً كذان اختطذذاف طذائرة الركذذاب األمريكيذة يت دبليذذو أ، 
، ومهامجذذذة 1983، ووْضذذذع سذذذيارة ه تفجريهذذذا عذذذن ب عذذذد يف مطذذذار الكويذذذت الذذذدوع يف 1982 ويونيذذذ/ يف حزيذذذران

 .1982مكاتب شركة العال يف تركيا يف 
وىل حلزب هللا مشذّوقة بداللذة الذتعّلم التنظيمذي لارهذابيني ألن اجملموعذة بذدأت نشذاطاهتا بعمليذات تعترب السنوات األ

 صعبة نسبياً. ومعظم ا ّللني يعزون ذلك إىل حرّا  الثورة اإليرانيني.
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 (3881-3898املرحلة الثانية: حرب العصاابت )
ووّسذذع  سذذرائيلف جذذيو لبنذذان اجلنذذوت املذذواع اليف هذذذه الفذذرتة، بذذدأ حذذزب هللا عمليذذات اخذذرتاق منهجيذذة يف صذذفو 

شذذذبكات الذذذدعم التابعذذذة لذذذه يف جنذذذوب لبنذذذان. مذذذن الناحيذذذة العملياتيذذذة، كانذذذت تلذذذك، املرحلذذذة الذذذيت بذذذدأ فيهذذذا احلذذذزب 
ية يف سذذذرائيلبتحويذذذل انتباهذذذه بعيذذذداً عذذذن األهذذذداف الدوليذذذة يف بذذذريوت والرتكيذذذز علذذذى حنذذذو متزايذذذد علذذذى األهذذذداف اال

ي. سذرائيلل أوائل التسعينات، بدأ حزب هللا بشّن هجمات انجحة على املراكز األمامية للجذيو االاجلنوب. وحبلو 
بدأت تظهر معامل عملية التعّلم لدى حذزب هللا ابسذتخدامه لصذواريب الكاتيوشذا الذيت كذان يف مقذدوره حتسذني دقّتهذا 

واجلليذل بدقّذة. ويعتقذد  اسذرائيليف مشذال قادراً علذى اسذتهداف املواقذع  1996ومداها، حبيث أنه ابت حبلول العام 
يف مقذذدور احلذذزب إصذذابة مدينذذة حيفذذا  يون مذذن اجلنذذوب، ابتسذذرائيلامذذرباء أبنذذه يف الوقذذت الذذذ، انسذذحب فيذذه اال

 بنجاح.
ية عبذذا  املوسذذو، ليتذذوىل القيذذادة مذذن بعذذده حسذذن نصذذر هللا. سذذرائيل، اغتالذذت القذذوات اال1995فربايذذر / ويف شذذباط

نظور التعّلم املؤسسايت، جند أن مقتل املوسو، مل ينتج عنه "خسذارة " الكثذري مذن املعرفذة. والحظذت وإذا نظران من م
إحدى الصحف أنه على الرغم من أن عدد اهلجمات الذيت شذنها احلذزب مل يرتفذع خذالل السذنة األوىل الذيت أعقبذت 

ّر بذذوترية تصذذاعدية. ويف مذذا يتعلّذذق سذذتمااغتيذذال املوسذذو،، لكذذن معذذدل القتلذذى يف اهلجذذوم الواحذذد وتعقيذذد اهلجمذذات 
ية يف بيذذونس آيذذر ، وبعذذد ذلذذك سذذرائيلابغتيذذال املوسذذو،، فّجذذر حذذزب  هللا بعذذد شذذهر مذذن تلذذك احلاديذذة السذذفارة  اال

نتحذارايً آخذذر يف األرجنتذني ضذد مركذذز يقذايف يهذذود،. وهذذان اهلجومذان ملفتذذان للنظذر جلملذذة ابسذنتني، شذن هجومذذاً 
ية و/أو يهوديذذة خذذاره منطقذذة اسذذرائيلمذذا يوضذذحان قذذدرة احلذذزب علذذى ضذذرب أهذذداف مذذن األسذذباب. األول هذذو أجت

. ويف نظر العديد من امرباء،  ثل اهلجومان جهداً من جانذب احلذزب اسرائيلأتيريه املباشر يف جنوب لبنان ومشال 
ن اجلذذذذيو ، أعلذذذذن رئذذذذيس أركذذذذا1993أغسذذذذطس / لذذذذرد  أيذذذذة حمذذذذاوالت مسذذذذتقبلية الغتيذذذذال قادتذذذذه. ابلطبذذذذع، يف آب

 تنذذع احلذذزب مبوجبذذه عذذن شذذّن هجمذذات  اسذذرائيلي إيهذذودا ابراك عذذن التوصذذل إىل اتفذذاق بذذني حذذزب هللا و سذذرائيلاال
ي حلملذذذة القصذذذف علذذذى قذذذرى احلذذذزب يف سذذذرائيلواجلليذذذل يف مقابذذذل وقذذذف اجلذذذيو اال اسذذذرائيلصذذذاروخية علذذذى مشذذذال 

 جنوب لبنان.
 

-3882يني، وإحراز النصر النهائي )اسرائيلنود املرحلة الثالثة: صواريخ الياتيوةا، خطف )..( ج
3888) 

ي أبنذذذذه حيقذذذذق النصذذذذر يف مناوشذذذذاته اليوميذذذذة مذذذذع اجلذذذذيو سذذذذرائيل، أقنذذذذع حذذذذزب  هللا الشذذذذعب  اال1996حبلذذذذول العذذذذام 
يني وتفجذذري عبذذوات مزروعذذة اسذذرائيلي. فقذذد كذذان احلذذزب قذذادراً علذذى إبذذراز صذذورته عذذرب خطذذف )..( جنذذود سذذرائيلاال

بشذذن هجمذذات جويذذة  اسذذرائيليني الواحذذد تلذذو اآلخذذر. وإذا رّدت سذذرائيلرق بقصذذد قتذذل اجلنذذود االعلذذى جوانذذب الطذذ
 .اسرائيلعلى قواعد حزب هللا وجرحت )..( مدنيني، فسوف يرّد احلزب إبطالق صواريب الكاتيوشا على مشال 

 التدريب
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ه علذذذى مهذذذارات أعّذذذائه. وكمذذذا ذكذذذران لطاملذذذا كذذذان التذذذدريب عنصذذذراً هاّمذذذاً يف قذذذدرة حذذذزب هللا علذذذى الذذذتعّلم وحمافظتذذذ
سذذابقاً، فذذإن معظذذم ا ّللذذني يعذذزون النجاحذذات العملياتيذذة املبكذذرة إىل التذذدريب الذذذ، وفّذذره حذذرّا   الثذذورة اإليرانيذذون. 

طذذذالق إسذذذتخدم احلذذذزب نظذذذام الذذذتعّلم مذذذن خذذذالل التنفيذذذذ )األداء( عنذذذدما حتذذذّول أعّذذذاء احلذذذزب مذذذن اوبعذذذد ذلذذذك، 
مذذن أمذذاكن مكشذذوفة إىل إطالقهذذا مذذن داخذذل القذذرى حيذذث كذذانوا يتمتعذذون ابلغطذذاء، وابلتذذاع   صذذواريب ةو املوج هذذة

 كانوا قادرين على توجيه صوارخيهم بدقّة.
مقذذاتلي احلذذزب األساسذذيني يف املخيمذذات الفلسذذطينية، لكنذذه  -إن مل نقذذل كذذل –يف فذذرتة السذذبعينات، تذذدّرب العديذذد 

يب للمجموعات الفلسطينية، مبا يف ذلك اجلهذاد اإلسذالمي واجلبهذة سرعان ما أسس قواعد خاصة به وّفرت التدر 
سذذذتخدمت انتفاضذذذة األقصذذذى، االقيذذذادة العامذذذة. ويشذذذري امذذذرباء إىل أنذذذه أينذذذاء انذذذدال   –الشذذذعبية لتحريذذذر فلسذذذطني 

 ،5001مذذذار  / اجملموعذذذات الفلسذذذطينية ألغامذذذاً أرضذذذية مصذذذنوعة يذذذدوايً بنذذذاء علذذذى ابتكذذذارات حذذذزب هللا. ويف آذار
ي حيذذث حذذاوال تفجذذري سذذرائيلنتحذذاريني يف مسذذتوعبات شذذحن مذذن غذذزة إىل مرفذذأ أشذذدود االاهرّبذذت محذذا  مهذذامج ني 

نفسذذيهما ابلقذذرب مذذن خذذزّاانت الوقذذود يف املنطقذذة. والذذدالئل تشذذري إىل أن العمليذذة حذذّرض عليهذذا، ورمبذذا خطذذط هلذذا، 
 أفذذذادت مموعاتذذذه اماصذذذة وعملياتذذذه، بذذذل حذذذزب هللا. ويشذذذري هذذذذان املثذذذاالن لذذذيس فقذذذط إىل أن تذذذدريبات حذذذزب هللا

 وأيبتت قدرة احلزب على نقل دروسه إىل اجملموعات األخرى اليت تعمل يف بي ات خمتلفة.
 اللوجستيات

أظهذذر حذذزب هللا ياليذذة أمذذاط خمتلفذذة للعمليذذات اللوجسذذتية. يف الذذنمط األول، وفّذذرت سذذوراي وإيذذران املذذال واألسذذلحة 
. ويف الذنمط الثذاين، بذ  احلذزب بنيذة حتتيذة دوليذة اسرائيلالعصاابت اليت يشّنها على  حلزب هللا من أجل دعم حرب

لتهريب األسلحة وغسيل األموال، إضافة إىل بعذض املشذاركة يف اذارة املخذدرات. وأخذرياً، وفّذر احلذزب الذدعم املذاع 
جذذدداً إضذذافة إىل الذذدعم السياسذذي يف ألنذذوا  خمتلفذذة مذذن اجلمعيذذات امرييذذة يف لبنذذان، والذذيت وفّذذرت بذذدورها منّذذدين 

 نتخاابت.اال
 الدعم من سوراي وإيران

كمذذا هذذذو احلذذال مذذذع التذذدريب، تتلّقذذذى شذذبكة حذذذزب هللا دعمذذذاً خارجيذذاً مذذذن سذذوراي وإيذذذران. وفائذذدة هذذذاتني الذذذدولتني 
لّذذب املذذال الذذراعيتني ال تقتصذذر علذذى األسذذلحة اجلديذذدة الذذيت توفراجتذذا، بذذل تتعذذّدى ذلذذك إىل أتمذذني خذذط إمذذدادات 

واألسذذلحة والذذذخائر وهذذذا مذذا وفّذذر للحذذزب إمكانيذذة االبتكذذار ألنذذه مل حيذذتج إىل تركيذذز الكثذذري مذذن مذذوارده علذذى شذذراء 
األسلحة مثلما يرّكز اإلرهابيون. فقد كان قادراً مثالً على احلصذول علذى صذواريب ةو مذن إيذران ص ختصذيص الوقذت 

ي أن حذذزب هللا بذذدأ بّذذّم سذذرائيل أواخذذر التسذذعينات، الحذذظ اجلذذيو االواملذذوارد الالزمذذة لتطذذوير اسذذتخدامه هلذذا. ويف
ي إىل التفجذري املبّكذر هلذذه املتفجذذرات سذرائيلاملتفجذرات الذيت يذتم الذتحّكم فيهذذا عذن ب عذد يف ترسذانته. وجلذأ اجلذذيو اال

سذذذالحهم أو ابسذذذتخدام الذذذرتدد الراديذذذو، ذاتذذذه الذذذذ، يسذذذتخدمه أفذذذراد احلذذذزب. وبذذذدالً مذذذن أن يتخلّذذذى احلذذذزب عذذذن 
تكتيكهم، عاد إىل شبكته اللوجستية بغرض احلصول على ترقية ألسلحته. والنتيجة كانذت عبذوات تفج ذر عذن ب عذد 

 مزودة أبجهزة تشويو، إضافة إىل عبوات يتم تفجريها بواسطة حاسوب يوفر إرساالت ذات ترددات متعددة.
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 الرنية التحتية للسوق السودا  الدولية
ه اماصة ابلسوق السوداء الستكمال الدعم الذذ، حيصذل عليذه مذن إيذران وسذوراي. تراوحذت أسس حزب هللا شبكت

معظذذم نشذذاطات هذذذه السذذوق بذذني املشذذاركة يف هتريذذب املخذذدرات وهتريذذب األسذذلحة إىل هتريذذب السذذلع، هبذذدف مجذذع 
املسذاعدات الذيت تصذله عتماد شي اً فشي اً على بنيتذه هذذه، ال مذن أجذل اسذتبدال األموال للمنظمة. وبدأ احلزب ابال

كتشذذفت السذذلطات ا ، 5000 ويونيذذ/ مذذن إيذذران، وإمذذا للتقليذذل مذذن اعتمذذاده علذذى املصذذادر امارجيذذة. ويف حزيذذران
بواليذذذة كارولينذذذا الشذذذمالية حلقذذذة لتهريذذذب السذذذجائر يف شذذذارلوت. ه تتبّذذذع أيذذذر هذذذذه اجملموعذذذة ممذذذا أدى إىل اكتشذذذاف 

غان، وه توجيذذه الذذتهم إىل ياليذذة أفذذراد يف النهايذذة. واّدعذذت السذذلطات أبن خذذالاي مشذذاهبة يف ديتذْر ويذذت، بواليذذة ميتشذذي
هذذذذذؤالء األفذذذذذراد كذذذذذانوا متذذذذذوّرطني أساسذذذذذاً يف عمليذذذذذات غسذذذذذيل األمذذذذذوال، إضذذذذذافة إىل تذذذذذوفري واثئذذذذذق مذذذذذزو رة، ومعذذذذذدات 

ة بغسذيل تصاالت، ومتفجرات، وغريهذا مذن املعذدات، حلذزب هللا. كمذا أن احلذزب معذروف جيذداً بعملياتذه اماصذلال
 األموال وهتريب األسلحة يف املثّلث احلدود، الواقع بني الباراغوا، واألرجنتني والربازيل. 

 اجلمعيات ايريية احملّلية
وأخذذذرياً، تتّذذذمن البنيذذذة التحتيذذذة اللوجسذذذتية حلذذذزب هللا أيّذذذاً توزيذذذع األمذذذوال يف املنذذذاطق الفقذذذرية مذذذن بذذذريوت وجنذذذوب 

سذتياء محلة مرّكزة على القرى اللبنانية يف املنطقة ا تل ة هبذدف إاثرة اال اسرائيلت لبنان. ففي أوائل التسعينات، بدأ
والغّب ضد حزب هللا يف مسعى لقطع الدعم ا ّلي عنه. يف البداية، بدا أن العملية سذتنجح، غذري أن احلذزب رّد 

ب مؤسسذة إعذادة البنذاء. كمذا أسذس عليها بتخصيص موارد كبرية لرتميم املنازل املتّررة. وهلذا الغذرض، أسذس احلذز 
مؤسسة الشهداء لذدعم أرامذل الشذهداء وأطفذاهلم، وأسذس جلنذة إلعذادة التمذوين إلغايذة الفقذراء. والنشذاطات امرييذة 

ر ، وتذوفري املسذاعدات الغذائيذة. وهذذا مثذال يوضذح قذدرة احلذذزب اللحذزب تتّذمن تذوفري الرعايذة الطّبيذة، وبنذاء املذد
 ة والتصّد، له.على حتديد مصدر املشكل

 ستخرارات واألمن العمليايتال
تّذذذذذمنت التذذذذذدريبات األوىل الذذذذذيت وّفرهذذذذذا حذذذذذرّا  الثذذذذذورة اإليرانيذذذذذون تطبيقذذذذذات أمنيذذذذذة عملياتيذذذذذة أساسذذذذذية. ويف أوائذذذذذل 
التسذعينات، جنّذذد احلذذزب بعذذض السذذكان يف القذرى داخذذل الشذذريط ا تذذل وابلقذذرب منذه مذذن أجذذل حتذذذير احلذذزب مذذن 

. وبذذدأ القرويذذون الذذذين غلفذذون جغرافيذذة املنطقذذة وتّاريسذذها مبراقبذذة اإلجذذراءات الروتينيذذة الذذيت ينيسذذرائيلهجمذذات اال
سذتخباراتية وفّذرت األسذا  ي والتبلي  عنها حلزب هللا. واألهذم مذن ذلذك أن هذذه الشذبكة االسرائيليّتبعها اجليو اال

وات الذذيت يذذتم تفجريهذذا عذذن ب عذذد مذذع األلغذذام  بتكذذارات احلذذزب. وعلذذى سذذبيل املثذذال، فذذإن اجلمذذع بذذني زر  العبذذاملعظذذم 
 ختباء يف اجلوار.يني كانوا يغادرون مركباهتم واالسرائيلكان انجحاً ألن هؤالء القرويني أفادوا احلزب أبن اجلنود اال

سذذتخبارية يف زر  عمالئذذه يف صذذفوف جذذيو لبنذذان اجلنذذوت يف أواخذذر التسذذعينات. كمذذا اسذذتخدم احلذذزب شذذبكته اال
سذذتخبارات التذذابع للحذذزب سذذح جملموعاتذذه بتبذذيّن واسذذتخدام التكنولوجيذذات احلديثذذة بطريقذذة جهذذاز مجذذع االويبذذدوا أن 

أفّل. فقذد لذوحظ أن احلذزب بذدأ يف تلذك الفذرتة ابسذتخدام املنذاظري الليليذة الذيت حصذل عليهذا مذن إيذران أو سذوراي، 
ية علذذى السذذرعة الكبذذرية يف سذذرائيلبارات االسذذتخممذذا سذذح لتلذذك اجملموعذذات بتطذذوير قذذدراهتا. وعلّذذق مسذذؤولون يف اال
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تصذذر يف مذذن يصذذل إىل  تنذذامي قذذدرات احلذذزب علذذى مجذذع املعلومذذات يف شذذهادهتم أمذذام الكنيسذذت بقذذوهلم "امالصذذة خت 
نقطذذة الكمذذني أواًل... إذا وصذذلنا حنذذن أواًل، متّكنذذذا مذذن ضذذرب اجملموعذذة الذذذيت حتمذذل املتفجذذرة، وإن هذذم وصذذذلوا أواًل، 

إجتذذذذا يف الغالذذذذب مسذذذألة تتعلّذذذذق مبذذذذن  تلذذذذك معلومذذذذات اسذذذتخباراتية أفّذذذذل". وعذذذذرّب اللذذذذواء يف اجلذذذذيو زرعذذذوا العبذذذذوة. 
ي غات أشكيناز، عن القلق مذن ذلذك بقولذه "يتعذني علينذا انّذب الذروتني كمذا نتجنّذب الطذاعون... ينبغذي سرائيلاال

 علينا تغيري طريقتنا يف العمل طوال الوقت".
 ستنتاجاتا

ي. والنجاح الذ، أحرزه احلذزب يرجذع بدرجذة كبذرية إىل سرائيل خصماً مقتدراً متثل يف اجليو االلقد واجه حزب هللا
قدرته على التعّلم ومكاملة معرفته اجلديدة مع ممارساته اليومية على عدة أصذعدة. كمذا أيبذت قدرتذه علذى اكتشذاف 

نتحاريذذة قذذدرة حذذزب أظهذذرت اهلجمذذات االنقذذاط الّذذعف يف تكتيكاتذذه اماصذذة وإجذذراء التغيذذريات الالزمذذة. وأخذذرياً، 
 هللا على خزن املعرفة، لسنني عديدة، وإعادة تطبيقها عندما يتطّلب الوضع ذلك.

 التطريق: امليّوانت األربع للتعّلم التنظيمي
طريقذذة جيذذدة  -كتسذذاب والتفسذذري والتوزيذذع والتخذذزيناال  -يذذوفر مذذوذه الذذتعّلم التنظيمذذي املؤلذذف مذذن أربذذع مكذذوانت 

 ل عملية التعّلم بتجزئتها إىل أقسام تسّهل فهمها.لتحلي
 كتسابال 

هناك العديد من األمثلة على اكتساب اجملموعات كذالً مذن املعرفذة الّذمنية والصذرحية مذن املذدى الشذامل للمصذادر 
 امارجية والداخلية.

 مصادر املعرةة ايارجية
ل مراقبة نشاطات اجملموعات األخذرى، بذدون جهذد :  كن احلصول على املعلومات من خالالتجربة غري املراةرا

 ملحوظ من جانب املراقبني.
مبا أجتا  كن أن تذوفر كذالً مذن املعرفذة الّذمنية والصذرحية الالزمتذني السذتخدام املعلومذات  املوارد الريرية ايارجية:

األمثلذة علذى ذلذك تعذاون حذزب رد البشذرية مذن خذاره اجملموعذة مصذدراً جذّذاابً للمعلومذات. ومذن ابفعالية، تعترب املذو 
 هللا مع إيران وسوراي.

وفّذذذذرت الرعايذذذذة املسذذذذتمرّة مذذذذن جانذذذذب إليذذذذران حلذذذذزب هللا خطذذذذوط  كتسوووواب مصووووادر املعرةووووة أو التينولوجيووووات:ا 
إمدادات أةحت له تكريس جهوده للتعّلم يف النواحي األخرى. لكن امتالك تلك األسلحة مذن املصذادر امارجيذة 

احلصول على املعرفة الّمنية الالزمة السذتخدامها. فقذد احتذاه حذزب هللا إىل تعذديل الطذرق الذيت  ال يعين ابلّرورة 
 كان يستخدمها يف إطالق صواريب "ةو" اليت حصل عليها من إيران.
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 مصادر املعرةة الداخلية
انذت املفتذاح للعديذد مذن : برغم أن أ.ية املعرفذة اإلدراكيذة تصذبح أقذل أ.يذة مذع الوقذت، غذري أجتذا كاملعرةة اإلدراكية

نطذذالق مذذع التمتذذع بقذذدرات عسذذكرية النجاحذذات. فخذذربة مؤسسذذي حذذزب هللا يف املليشذذيات األخذذرى مّكنْتذذه مذذن اال
 معتربة.

التصذذذذذحيح والتطذذذذذوير ابالسذذذذذتناد إىل الذذذذذدرو   -: يعتذذذذذرب الذذذذتعّلم مذذذذذن األداء ايوووووربا املراةووووورا )الوووووتعّلم مووووون األدا (
عذاماًل هاّمذاً ابلنسذبة إىل اجملموعذة. وعلذى سذبيل املثذال، كذان اسذتخدام حذزب  -املستخل صة من نشاطات اجملموعذة 

هللا لصذذواريب ةو غذذري فّعذذال يف البدايذذة إىل أن عذذّدل طريقتذذه يف اسذذتخدام هذذذا السذذالح. كمذذا أن احلذذزب متكذذن مذذن 
 عتماد على خربته يف استخدامها.حتسني دقّة صواريب الكاتيوشا ابال

: من األمور البارزة اجلهود اليت تبذهلا اجملموعات يف تطوير قدراهتا الداخليذة بغذرض تصذميم ةتطوير املعرةة الداخلي
األسذذلحة وتصذذنيعها. فحذذزب هللا، بذذرغم متتعذذه إبمذذدادات مسذذتمرّة ووفذذرية مذذن األسذذلحة، سذذعى وراء تنفيذذذ عمليذذات 

ة وا افظذذة عليهذذا لابقذذاء سذذتخباراتيسذذتثمارات ضذذخمة مذذن أجذذل تطذذوير قدراتذذه االاتصذذنيعية داخليذذة. وقذذد خصذذص 
 على عمليات معينة من العّلم بشكل مستمّر.

لكي تتعّلم املنظمة، ستحتاه إىل امتالك القدرة على تقييم فعالية نشاطاهتا احلالية واختذاذ القذرارات بشذأن : التفسري
، أّدى التكامذل بذني ما إذا كان ينبغي عليها مواصلة انتهاه بعض النشاطات واميذارات يف املسذتقبل. يف حذزب هللا

املمثلذذني الذذدينيني والوحذذدات املقاتلذذة إىل توييذذق الذذروابط بذذني هيكليذذة اإلدارة املركزيذذة والوحذذدات، ممذذا جّنبذذه حذذاالت 
حبيذذذث  –نشذذذقاق الذذذيت لوحظذذذت يف اجملموعذذذات األخذذذرى. وكذذذان يف مقذذذدور احلذذذزب أن يفسذذذر املعلومذذذات داخليذذذاً اال

مستوى القاعدة. ويف حال اعت ربت مفيدة، فإنه يصذار إىل توزيعهذا علذى كامذل  نطالقاً اتنساب األفكار إىل األعلى 
 اجملموعة.
لطاملذذا قذذّدر البذذاحثون يف مسذذائل اإلرهذذاب أ.يذذة التذذدريب ونشذذر املعرفذذة داخذذل املنظمذذات اإلرهابيذذة. لقذذد : التوزيووع

ملعلومات أيناء تذدريب عذدد  اشرتك حزب هللا يف صراعات طويلة جداً، مما استوجب بذل جهود ضخمة يف توزيع ا
بتكذذذارات اهليكليذذذة مثذذذل تكامذذذل كبذذذري نسذذذبياً مذذذن األفذذذراد علذذذى املهذذذارات الذذذيت تتطّلبهذذذا هذذذذه الصذذذراعات. كمذذذا أن اال

الشيوخ ا اربني يف احلزب سّهلت عملية توزيع املعلومات بتوفريها قنذوات لنقذل املعلومذات مذن أحذد أقسذام املنظمذة 
 إىل قسم آخر.

ن أن تكذذون الذذذاكرة التنظيميذذة خطذذرة علذذى اجملموعذذة اإلرهابيذذة: فتذذدوين املعرفذذة بطريقذذة اعلهذذا متذذوفرة  كذذ: التخووزين
علذذى نطذذاق واسذذع لألفذذراد  كذذن أن ةعذذل املنظمذذة عرضذذة للخطذذر. فذذالقوى األمنيذذة أحذذرزت جناحذذات ابرزة بسذذبب 

ابيذذة. وبوضذذع أفذذراد معينذذني معذذاً أو اسذذتيالئها علذذى مسذذتندات ورقيذذة أو ملفذذات حاسذذوبية تعذذود إىل اجملموعذذات اإلره
ابلذذذذتحكم بطريقذذذذة تنظذذذذيم األفذذذذراد وتواصذذذذلهم، تذذذذوفر هيكليذذذذات اجملموعذذذذات طريقذذذذة لتخذذذذزين أنذذذذوا  معينذذذذة مذذذذن املعرفذذذذة 
التنظيمية وتّمن انتقاهلا إىل كل فرد يف اجملموعة. ومن األمثلة على ذلذك التحذّوالت الذيت أجراهذا احلذزب مذن أجذل 

 ه عرب تنظيمهم على أسا  وظيفي بداًل من تنظيمهم على أسا  جغرايف.رفع مستوى كفاءة وحدات
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توضح دراستنا للمجموعات اإلرهابيذة أ.يذة القذدرة علذى الذتعّلم التنظيمذي كإحذدى مكذوانت امطذر. وامطذر الذذ، 
، والفشذل يف حتصذيل بعذض أنذوا  املعرفذة تشكله العديد من هذه اجملموعات يرتبط بشكل وييق بقدرهتا علذى الذتعّلم

حيذذّد مذذن مسذذتوى الّذذرر واإلصذذاابت الذذيت  كذذن أن تتسذذبب هبذذا. كمذذا أجتذذا توضذذح حقيقذذة أن الذذتعّلم التنظيمذذي لذذيس 
 عملية سهلة. والطرق اماصة اليت تساعد على التعّلم التنظيمي تفرض على اجملموعات إجراء مقايّات:

 اسع وا افظة على إجراءات أمنية عملياتية مشّددة.بني توزيع املعلومات على نطاق و  -

بني الرتكيز على امربة يف تسهيل عملية التعّلم التخصصي والقدرة املوزعة اليت تعّوض عن خسذارة أعّذاء  -
 أساسيني يف اجملموعة.

 عتماد على مصادر خارجية.بني مركزية القدرات واال -

لذذتعّلم اإلسذذرتاتيجي علذذى مسذذتوى اجملموعذذة واملبذذادرة الفرديذذة بذذني املراقبذذة املشذذددة مذذن أجذذل تذذوفري إمكانيذذة ا -
 واحلرّية يف التشجيع على التعّلم التكتيكي على مستوى الوحدة.

وعلى اختالف األزمان واملناطق، تنتقذي اجملموعذات خيذارات خمتلفذة. وابلنظذر إىل الطبيعذة العنيفذة هلذذه النشذاطات، 
هتا أ.يًة ابلنسبة إىل اجلهود اهلادفة إىل حتجيمها أو إحلاق اهلز ة هبا. ومذع يكتسي فهم  العوامل اليت تسهم يف خيارا

تطّور التكنولوجيذات وتغذرّي اجملتمعذات، تتغذرّي معهذا طبيعذة البي ذة الذيت يواجههذا كذل مذن اجملموعذات اإلرهابيذة والقذوى 
يف التكيّذف مذع التغيذريات، والنجذاة مذن األمنية. وقدرة اجملموعات اإلرهابية على التعّلم يف غاية األ.ية لكي تذنجح 

الّذذذغوط الذذذيت تفرضذذذها عليهذذذا النشذذذاطات  األمنيذذذة والنشذذذاطات املّذذذادة لارهذذذاب، ويف العمذذذل علذذذى تطذذذوير برامهذذذا 
والسذعي وراء حتقيذق أهذدافها اإلسذرتاتيجية. ومذن شذأن امذتالك رحيذة واضذحة لكيفيذة متابعذة هذذه اجملموعذات لعمليذذة 

ر، أن حتّسذذن مذن قذدرة ا ّللذني يف القذوى األمنيذذة وأجهذزة االسذتخبارات علذى توقّذع التغيذذريات الذتعّلم، علذى أقذل تقذدي
يف قدرات هذه اجملموعات و كن أن متّهد لصياغة مقاربة استباقية بدالً من مقاربة قائمة على رّدة الفعل مذن أجذل 

 حماربة خطر اإلرهاب.



 1استنتاجات
 

ر إىل القذذدرة علذذى الذذتعّلم، فذذإن فعاليتهذذا يف حتقيذذق أهذذدافها تعتمذذد علذذى الصذذدفة إذا كانذذت اجملموعذذة اإلرهابيذذة تفتقذذ
ها للمهذذذارات الالزمذذذة لتنفيذذذذ العمليذذذات ودعذذذم النشذذذاطات  واحتمذذذال أن ئحتمذذذال امذذذتالك أعّذذذاا –بدرجذذذة كبذذذرية 

حتمذال أن التغيذريات أساليبها احلالية فّعالة يف ضرب األهداف املطلوبذة ويف الذتمّلص مذن تذدابري حماربذة اإلرهذاب  وا
الذذيت اريهذذا اجملموعذذة سذذتعود ابلفائذذدة عليهذذا. وابملثذذل، فذذإن املنظمذذة اإلرهابيذذة، الذذيت تنشذذط يف بي ذذة ديناميذذة، والعذذاجزة 

سذذتخبارات وتطبيذذق عذذن الذذتعّلم، لذذن تكذذون قذذادرة علذذى التكيّذذف بفعاليذذة مذذع التحسذذينات اجلديذذدة يف طذذرق مجذذع اال
 القانون.

ّلم للمجموعذذذة اإلرهابيذذذة التكيّذذذف اهلذذذادف مذذذع الظذذذروف الذذذيت تتطذذذور ابسذذذتمرار، وذلذذذك مذذذن تتذذذيح القذذذدرة علذذذى الذذذتع
 خالل:
 .تطوير وحتسني واستخدام األسلحة أو األساليب اجلديدة اليت متّكنها من تطوير قدراهتا مع مرور الوقت -

 .حتسني مهارات أفرادها يف استخدام أسلحتها أو أساليبها احلالية -

 .ستفادة منهاستخبارية الالزمة لشّن العمليات بطريقة فعالة واالمجع املعلومات اال -

 .إفشال التدابري الوقائية وحتسني فرصها يف النجاة من ا اوالت اهلادفة إىل تدمريها -

 .احلفاظ على القدرات اليت طّورهتا حأ يف حالة خسارة بعض  من أعّائها -

 :احلاجة إىل ةهم التعّلم التنظيمي
تعلّذذم اجملموعذذات اإلرهابيذذة يف البي ذذة الديناميذذة مسذذألة جوهريذذة يف فهذذم اإلرهذذاب. ومذذع الفهذذم املتزايذذد  إن إدراك كيفيذذة

سذتخباراتيون واملخططذون األمنيّذون يف وضذع أفّذل  ّكذنهم لعمليات التعّلم اليت تّتبعها اجملموعذة، يصذبح ا ّللذون اال
 :من

 .تقدير مستوى امطر الذ، تشّكله املنظمة اإلرهابية -

 .وضع اإلسرتاتيجيات وتنفيذها من أجل حماربة اإلرهاب -

 .التخصيص املناسب للموارد اليت ينبغي توفريها من أجل حماربة اإلرهاب -

 وهذه الدراسة تسعى إىل اإلجابة عن سؤالني:
 ما الذ، نعرفه عن كيفية تعّلم اجملموعات اإلرهابية؟ -

بارات ورجذال األمذن يف تفعيذل جهذودهم اهلادفذة سذتخهل  كن استخدام هذذه املعرفذة مذن ِقبذل مذوظفي اال -
 إىل حماربة اإلرهاب؟

ستكشذاف  قابليذة تطبيذق اسذتخبارات وتطبيذق القذانون ختصاصذيني يف االأةحت لنا املناقشات اليت أجريناها مذع اال
 بة اإلرهاب.ستفادة منها يف التحليل والتخطيط العمليايت  ار املقارابت اليت ترّكز على التعّلم التنظيمي واال
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متثذذذل اجملموعذذذات اإلرهابيذذذة هذذذدفاً متحرّكذذذاً أيبذذذت أنذذذه مذذذن الصذذذعب جذذذداً ضذذذربه. واجلهذذذود الفعالذذذة اهلادفذذذة إىل حماربذذذة 
 الوقت وأين حيدث ذلك. اإلرهاب تستوجب القدرة على توّقع كيفية تطور هذه اجملموعات مع مرور

 جل التطّورالتحّري عن اجلهود اليت ترذهلا اجملموعات اإلرهابية من أ
علذذذذى الذذذذرغم مذذذذن سذذذذهولة الرحيذذذذة الالحقذذذذة للجهذذذذود الذذذذيت تبذذذذذهلا اجملموعذذذذات اإلرهابيذذذذة يف التكيّذذذذف والذذذذتعّلم، غذذذذري أن 
اكتشافها قبل حتقيقها ألهدافها ابلكامل أصعب بكثري. لكن اكتشاف هذه ا اوالت يف غاية األ.يذة إذا مذا أ ريذد 

ملفاجذذذأة يف أسذذذذاليبها وعملياهتذذذا. و كذذذذن ملكاملذذذة فهذذذذم كيفيذذذة الذذذذتعّلم حرمذذذان اجملوعذذذذات اإلرهابيذذذة مذذذذن ميذذذزة حتقيذذذذق ا
سذتخبارية وعمليذة التحليذل أن تسذاعد يف ضذمان عذدم إغفذال املعلومذات األساسذية التنظيمي مع مجع املعلومذات اال

 املتعلقة ابجلهود اليت تبذهلا اجملموعات اإلرهابية من أجل التكّيف. 
 اجلهود اليت ترذهلا اجملموعات اإلرهابية من أجل التطّور النتائ  األساسية: التحّري عن

سذذذتخبارات سذذذتخدام أطذذذر العمذذذل الذذذيت تصذذذف الذذذتعّلم التنظيمذذذي لذذذدى اجملموعذذذات اإلرهابيذذذة للرتكيذذذز علذذذى مجذذذع االا
 وضمان مجع املعلومات الّرورية وعدم ااهل اجلهود اليت يبذهلا اإلرهابيون من أجل التطّور.

سذتخبارات الذيت يذتم مجعهذا وفهذم املّذامني عمليذة ليلي يرّكذز علذى الذتعّلم مذن أجذل تقذدير االستخدام إطار عمل حتا
 التعّلم اليت تنطو، عليها نشاطات هذه اجملموعات. 

 توّقع نتائ  اجلهود اليت ترذهلا اجملموعات اإلرهابية من أجل التطّور
ة إىل امذتالك أسذذلحة مذدّمرة جديذذدة أو التكيّذذف مذن األمذذور الذيت تبعذذث علذى القلذذق دائمذاً سذذعي اجملموعذات اإلرهابيذذ

مع أسلوب جديد. ومبا أن التعّلم الناجح يزيد بشكل دراماتيكي من قدرة اجملموعة اإلرهابية على القيذام مبذا ترغذب 
يف القيذذام بذذه، فذذإن فهذذم كيفيذذة تعلّذذم اجملموعذذة  كذذن أن يسذذاعد ا ّللذذني يف توقّذذع مذذا إذا كانذذت اجملموعذذة سذذتنجح يف 

( دراسة اجملموعذة وظروفهذا 1ودها. ولكي يفهم ا ّلل على حنو أفّل كيفية تعّلم اجملموعة اإلرهابية،  كن له )جه
( دراسذذة مذذا تسذذعى اجملموعذذة إىل إجنذذازه مذذن 5مذذن أجذذل تقذذدير كيفيذذة أتيذذري خصائصذذها علذذى قذذدرهتا علذذى الذذتعّلم، و)

مع املكذذذّوانت الالزمذذة لنجاحهذذا. و كذذذن ملعرفذذة طبيعذذذة أجذذل تقذذدير مذذذا إذا كانذذت اإلسذذرتاتيجيات الذذذيت تبنّذْتهذذا سذذتج
تصال البيين، وعّويتها، وبي تهذا، والنشذاطات اماصذة الذيت تقذوم هبذا، أن تسذهم يف هيكلية املنظمة ووسائلها يف اال

 احلكم على قدرة اجملموعة على التعّلم. 
خمتلفذذة مذذن املعرفذذة.  كذذن أن تنتقذذل املعرفذذة  ولكذذي حتقذذق املنظمذذة النجذذاح يف الذذتعّلم، يتعذذني عليهذذا اجلمذذع بذذني أنذذوا 

ونعذذين هبذذذا الوصذذفات اماصذذة ابملذذذواد املتفجذذرة، وإعذذذداد خمططذذات لّذذرب أهذذذداف جّذابذذة، واألسذذذلحة  -الواضذذحة 
مباشذذرة إىل اجملموعذذة اإلرهابيذذة شذذريطة أن اذذد املصذذدر املناسذذب والذذذ، لديذذه اسذذتعداد  - والتكنولوجيذذات األخذذرى

ونعين هبا امربة يف خلط املواد املتفجرة أبمان أو امذربة العسذكرية والبداهذة  -ل املعرفة الّمنية لتقد ها. لكن انتقا
 من مموعة إىل أخرى فهو أكثر صعوبة. -العملياتية الالزمة للتخطيط للعمليات بشكل جيد
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ملعلومذذذذذات املتعّلقذذذذذة يصذذذذذائص هيكليذذذذذات اجملموعذذذذذات اإلرهابيذذذذذة واتصذذذذذاالهتا البينيّذذذذذة، وعّذذذذذوايهتا، وبي اهتذذذذذا، مجذذذذذع ا

 ونشاطاهتا اليت على صلة بتقييم النتائج ا تملة  اوالهتا اهلادفة إىل التكّيف والتطّور.

ى هذذذه اجملموعذذات مذذن أجذذل تذذوفري دراسذذة املسذذارات والتوليفذذات املتنوعذذة للمعرفذذة وييقذذة الصذذلة أبهذذداف الذذتعّلم لذذد
 قدرة أكرب على تقدير النجاح ا تمل لتلك اجلهود يف التعّلم.

 العمل بفعالية أكثر من أجل إحراط جهود اإلرهابيني
إن فهذذذذذم كيفيذذذذذة تعلّذذذذذم اجملموعذذذذذات اإلرهابيذذذذذة  كذذذذذن أن يسذذذذذهم يف صذذذذذياغة املقذذذذذارابت اهلادفذذذذذة إىل حماربذذذذذة اإلرهذذذذذاب. 

متتلكهذذا اجملموعذذات اإلرهابيذذة حتذذدد اميذذارات املتذذوفرة لذذديها مذذن أجذذل التغلّذذب علذذى التذذدابري  فإمكذذاانت الذذتعّلم الذذيت
األمنية وماهبة إجراءات القوى األمنيذة. و كذن للهجمذات الذيت تسذتهدف "نظذم الذتعّلم" لذدى اجملموعذة أن تّذعف 

 لذلك تتّمن ما يلي: مع مرور الوقت من قدرة تلك اجملموعة على التكيف. واإلسرتاتيجيات ا تملة
 .تقييد سبل حصول اجملموعة اإلرهابية على املصادر املعرفية احلساسة -

 .حتديد التكنولوجيات واألسلحة احلديثة ومنع اجملموعة من امتالكها -

لذدى  -وهم األفراد األساسيون يف توفري القدرة على تنفيذ عمليات التعّلم التنظيمي –حتديد "قيادة التعّلم"  -
 .واستهدافها اجملموعة

 .تصال احلساسة بني أعّاء اجملموعة اإلرهابية وضرهباحتديد وسائل اال -

وضع اسرتاتيجيات  اربة اإلرهاب بغرض زايدة "معّوقات التعّلم" املوضوعة أمام اجملموعات اإلرهابية واحلذّد  -
 .لتفاف عليهامن فرش التكّيف املتوفرة اليت تتيح هلا اال

 .بتكار وإجراء التجارببية من املالذ اآلمن الالزم من أجل االحرمان اجملموعات اإلرها -

سذذتخبارات واملنظمذذات ومذذع تذذوفر معلومذذات كافيذذة عذذن عمليذذات الذذتعّلم لذذدى اجملموعذذة اإلرهابيذذة،  كذذن ألجهذذزة اال
ن الذذذيت تعمذذذل علذذذى تطبيذذذق القذذذانون أن تذذذؤير علذذذى طبيعذذذة نشذذذاطات الذذذتعّلم الذذذيت تقذذذوم هبذذذا اجملموعذذذة ونتائجهذذذا. و كذذذ

استخدام اإلسرتاتيجيات اليت توظف عمليات التّليل، وتوفري املعلومات اماط ة، واألساليب النفسية األخذرى يف 
توجيه جهود التعّلم لدى اجملموعات اإلرهابية حنو اااهات معينة أو التذأيري علذى النتذائج الواضذحة جلهودهذا. ومثذل 

ابجلهذذود الذذيت تبذذذهلا هذذذه اجملموعذذات يف الذذتعّلم، وحذذأ امذذتالك هذذذه املقذذارابت غذذري املباشذذرة تتطلذذب معرفذذة جوهريذذة 
 هذه املعرفة لن يكون جناحاً مّموانً، لكنه  كن أن خيدم كبديل مفيد أو أسلوب متّمم.

 
 النتائ  األساسية: العمل بفعالية أكثر من أجل إحراط جهود اإلرهابيني

ات اإلرهابيذذة مذذن أجذذل رفذذع مسذذتوى التخطذذيط  اربذذة توظيذذف فهمنذذا للقذذدرات التعليميذذة الذذيت متتلكهذذا اجملموعذذ -
اإلرهذذذاب، واختذذذاذ إجذذذراءات مّذذذاّدة ملقاومذذذة اجلهذذذود اهلادفذذذة إىل التحايذذذل علذذذى خطذذذط مكافحذذذة اإلرهذذذاب أو 

 هز تها.
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تطبيق ماذه سلوكيات التعّلم لدى اجملموعات اإلرهابية مذن أجذل اختذاذ تذدابري مّذاّدة متطذورة تسذتهدف علذى  -
 قدرة تلك اجملموعات على التكّيف والتطّور.وجه التحديد 

البحذذث عذذن فذذرش السذذتخدام نشذذاطات الذذتعّلم لذذدى هذذذه اجملموعذذات ضذذّدها عذذرب توجيذذه جهودهذذا أو صذذياغة  -
 نتائج تلك اجلهود من أجل التقليل من قدرات تلك اجملموعات وخفض مستوايت امطر ا تمل.

   
 ستنتاجاتا

حتليليذذذذة وحيذذذذدة تصذذذذلح للتطبيذذذذق علذذذذى كافذذذذة اجملموعذذذذات اإلرهابيذذذذة ويف كافّذذذذة بذذذذرغم أنذذذذه ال توجذذذذد طريقذذذذة أو مقاربذذذذة 
سذذذتخبارات الظذذذروف، فذذذإن فهمنذذذا لكيفيذذذة تعلّذذذم هذذذذه اجملموعذذذات سذذذيمّثل إضذذذافة قّيمذذذة "جلعبذذذة أدوات" أجهذذذزة اال

وز علذى وتطبيق القانون مذن أجذل التحليذل والتخطذيط العمليذايت للجهذود الراميذة إىل حماربذة اإلرهذاب. لكذن لكذي حنذ
مثل هذا الفهم، يتعني مجع معلومات كافية حول سلوكيات اجملموعة اإلرهابية يف التعّلم وتوفريها. لكذن بذدون تذوّفر 
املعلومذذات املطلوبذذة ملعرفذذة كيفيذذة تنظذذيم اجملموعذذة اإلرهابيذذة، ووصذذف عملياهتذذا يف الذذتعّلم، وحتديذذد كيفيذذة تقيذذيم هذذذه 

لقليذل مذن الفائذدة للمحلّذل.  كذن يف بعذض احلذاالت مجذع هذذه املعلومذات اجلهود، لن تذوّفر هذذه املقذارابت سذوى ا
سذذذتخبارات املتعلقذذذة ابجملموعذذذة اإلرهابيذذذة، يف حذذذني قذذذد يلذذذزم بذذذذل جهذذذود خاصذذذة هلذذذذا يف سذذذياق التجميذذذع العذذذام لال

مذذرور الغذذرض يف حذذاالت أخذذرى. وبتذذوفري صذذورة أمشذذل لكيفيذذة سذذعي اجملموعذذات اإلرهابيذذة إىل التكيّذذف والتطذذّور مذذع 
الوقذت،  كذذن أن تسذذاعد أطذذر  العمذذل هذذذه يف فهذذم سذذلوكيات اجملموعذذات اإلفراديذذة ومسذذتوى امطذذر الذذذ، تشذذّكله، 
وتطوير اسرتاتيجيات مّاّدة الكتشاف جهودها وإحباطها، وختصيص املوارد ابلشكل املناسب للتصذّد، لألعذداء 

 ة اإلرهاب.ا تملني واملؤكدين يف سياق مقاربة متعددة التشعبات  ارب
 

 


