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الذكاء االصطناعي ومحاربة اإلرهاب
الحدود والفرص والمخاطر
يــــدل مصطل ــح الذك ــاء االصطناعي ( Artificial intelligence (AIعلى
ـام محـ ٍ
ـددة تشــبه مــا
قــدرة اآلالت واحلواســيب الرقم َّيــة علــى القيــام مبهـ َّ
تقــوم بهــا الكائنــات احليــة الذكيــة؛ كالقــدرة علــى التفكيــر والتخطيــط،
والتعلُّــم واإلبــداع ،والتك ُّيــف والتفاعل ،وحتســن اإلجراءات ،واســتخالص
الرقْميــة الكبيــرة واملتنوعــة ،وغيرهــا مــن
املعــارف،
ُّ
والتنبــؤ مــن البيانــات َّ
العمليــات األُخــرى التــي تتطلــب عمليــات ذهنيــة دقيقــة.
الهجمــات
ويذكــر خبــراء محاربــة اإلرهــاب أن هنــاك طريقتــن ملنــع
َ
اإلرهابيــة ،األولــى حمايــة البنيــة التحتيــة واألفــراد وتطبيــق الضوابــط
هجمــات،
األمنيــة .واألخــرى حرمــان اإلرهابيــن مــن القــدرة علــى شـ ِّـن َ
وذلــك بالقبــض عليهــم قبــل تنفيــذ مخططاتهــم ،ومكافحــة التطــرف
وجتنيــد اإلرهابيــن.
ويناقــش التقريــر الــذي أعدتــه الباحثــة كاثلــن ماكيندريــك بعنــوان
(الــذكاء االصطناعــي ومحاربــة اإلرهــاب) والصــادر عــن معهــد تشــاثام
هــاوس يف أغســطس 2019م ،العالقــة املتعــددة األبعــاد بــن اإلرهــاب
والــذكاء االصطناعــي ،وحدودهــا والفــرص املمكنــة واملخاطــر احملتملــة.
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قــد يتبــادر إلــى الذهــن تســاؤ ٌل منطقــي عــن ال َعالقــة بــن الــذكاء
االصطناعــي ومحاربــة اإلرهــاب ،واإلجابــة تبــدأ بكلمــة واحــدة هــي
(التنبــؤ) الــذي يُ َع ـ ُّد أح ـ َد أهــم اســتخدامات الــذكاء االصطناعــي،
ُّ
الهجمــات اإلرهابيــة بتوفيــر احلمايــة املاديــة
فهــو يســهم يف منــع َ
للبنيــة التحتيــة ،وحتسيـــن تخصيــــص املــوارد للمواقــع التــي يُحتمــل
أن تكــون أهدا ًفــا لإلرهابيــن ،ويســاعد علــى منــع اإلرهابيــن مــن
أيضــا
هجمــات ،بالقبــض عليهــم قبــل تنفيذهــا ،ويســاعد ً
ِّ
شــن َ
علــى مكافحــة جتنيــد اإلرهابيــن ،ومعرفــة األفــراد األكثــر ُعرضـ ًة
للتطــرف أو للتجنيــد مــن ِقبَــل التنظيمــات اإلرهابيــة.

املعرضــن للتطرف،
ينــوي اإلرهابيــون تنفيذهــا أو علــى األفــراد َّ
التنبــؤ الــذي يوفــره الــذكاء االصطناعــي وســيل ًة
وبذلــك يكــون
ُّ
لتحســن تخصيــص املــوارد يف محاربــة اإلرهــاب ،وتوفيــر
اجلهــود واملــوارد املهــدرة يف هــذا املجــال.
وقــد يــؤدي اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف محاربــة اإلرهــاب
تنبــؤات دقيقــة حتــ ُّد مــن اإلجــراءات غيــر الضروريــة
إلــى ُّ
التــي تطبــق علــى أعــداد كبيــرة مــن الســكان ،وتخفــف التح ُّيــز
البشــري يف صنــع القــرار ،وذلــك بتوجيــه االنتبــاه بدقــة إلــى
املناطــق أو األفــراد األكثــر ُعرضــ ًة للتهديــدات ،وتقليــل عــدد
املواطنــن الذيــن يخضعــون ملزيــد مــن املراقبــة .ويف املقابــل فــإن
عــدم وجــود ضمانــات كافيــة الســتخدام الــذكاء االصطناعــي،
َّ
والســجلت الضخمــة مــن البيانــات التــي يعتمــد عليهــا ،ال

وتهــدف محاربــة اإلرهــاب الناجعــة إلــى توفيــر األمــن لغالبيــة
املواطنــن مــع احلــ ِّد األدنــى مــن التعــدي علــى احلقــوق
التنبــؤ بتطبيــق التدابيــر الوقائيــة لتقليــل
واحلريــات .ويســمح
ُّ
ـب على األعمــال العنيفة التي
األضــرار علــى الســكان ،وقــد ينصـ ُّ

التنبــؤ الدقيقــة للــذكاء االصطناعــي
إن نهــج اســتخدام تقنيــات
َّ
ُّ
يف محاربــة اإلرهــاب ميكــن أن يخضــ َع ألهــداف متضاربــة،
ولكــن ذلــك ال مينــع مــن النظــر يف االحتمــاالت والتكاليــف ملثــل
هــذا النهــج ،ويف ُســبل تنظيــم هــذا املجــال الوليــد.

قــد يــؤدي اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف محاربــة اإلرهــاب
تنبــؤات دقيقــة حتـ ُّـد مــن اإلجــراءات غيــر الضروريــة التــي
إلــى ُّ
التحيــز
تطبــق علــى أعــداد كبيــرة مــن الســكان ،وتخفــف
ُّ
البشــري يف صنــع القــرار.
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يــؤدي إلــى ســوء اســتخدامها لفــرض الســيطرة علــى املواطنــن
أيضــا إلــى التعــدي املفــرط علــى حقـ ٍ
ـوق
وحســب ،ولكــن يــؤدي ً
أخــرى مثــل اخلصوصيــة وحريــة التعبيــر.
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تطبيقات لمحاربة اإلرهاب

التنبؤ بتوقيت
ُّ
الهجمات اإلرهابية
َ
ومواقعها

معرفة مواطن
الهشاشة والقابلية
للتطرف

التنبئيــة أمـ ًرا معتر ًفــا بــه
أصبحــت قــدرات الــذكاء االصطناعــي ُّ
يف محاربــة اإلرهــاب ،ولكــن تطبيقــه ال يــزال علــى نطــاق ض ِّيــق،
فأجهــزة األمــن واالســتخبارات تســتخدم حتليــل البيانــات آل ًّيــا
يف تقييــم مخاطــر املســافرين جــ ًّوا ،وكشــف الروابــط بــن
أيضــا
التنظيمــات اإلرهابيــة وأعضائهــا .وتســتخدمها الشــرطة ً
يف حتليــل شــبكات العصابــات اإلجراميــــة ،وتســتخدم بعــض
التنبئيــة املتطــورة لرصــد النشــاط
شركـــات التقنيـــة التدابيـــر
ُّ
نصــات التواصــل االجتماعــي ،وتعطيلهــا،
اإلرهابــي علــى ِم َّ
ويُســتخدم الــذكاء االصطناعــي يف قطــاع ِ
اخل ْدمــات املاليــة
لإلبــاغ عــن أي نشــاط مشــبوه.
عــدم وجــود ضمانــات كافيــة الســتخدام الــذكاء االصطناعــي،
والسـ َّ
ـجلت الضخمــة مــن البيانــات التــي يعتمــد عليهــا،
ال يــؤدي إلــى ســوء اســتخدامها لفــرض الســيطرة علــى
أيضــا إلــى التعــدي املفــرط
املواطنــن وحســب ،ولكــن يــؤدي ً
ـوق أخــرى مثــل اخلصوصيــة وحريــة التعبيــر.
علــى حقـ ٍ
ونذكــر بعــض األمثلــة لقــدرة الــذكاء االصطناعــي علــى محاربــة
التنبؤ:
اإلرهــاب عبر ُّ
الهجمات اإلرهابية ومواقعها
التنبؤ بتوقيت
-1
َ
ُّ

للتنبــؤ بعمليــات اإلرهــاب
ميكــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ُّ
اســتنا ًدا إلــى بيانــات تعريــف االتصــاالت ،ومعلومــات املعامــات

املاليــة ،وأمنــاط الســفر ،ونشــاط تصفــح الشَّ ــابِكة (اإلنترنــت).
الهجمــات اإلرهابيــة وتوقيتها.
تتنبــأ مبواقــع َ
وقــد ُطـ ِّورت منــاذ ُج َّ
ففــي عــام  2015علــى ســبيل املثــال ،ا َّدعــت شــركة ناشــئة تعمــل
التنبــؤ
التنبئــي كان قــاد ًرا علــى ُّ
يف مجــال التقنيــات أن منوذجهــا ُّ

معرفة اإلرهابيني

بالهجمــات االنتحاريــة بدقــة تبلــغ  .%72كذلــك اعتمــدت بعــض
النمــاذج األخــرى علــى بيانــات املصــادر املفتوحــة لألفــراد
الذيــن يســتخدمون الوســائط االجتماعيــة والتطبيقــات علــى
هواتفهــم احملمولــة ،ومنهــا نظــام تعـ ُّـرف األحــداث االســتباقي
للتنبــؤ
الــذي يدمــج نتائــج مخت ِلــف النمــاذج
التنبئيــة املنفصلــة ُّ
ُّ
بأحــداث محــددة .وال يعنــي املزيــد مــن البيانــات حتســن جــودة
صحتهــا.
التنبــؤ بالضــرورة ،بــل يجــب التح ُّقــق مــن َّ
ُّ
للتطرف
 -2معرفة مواطن الهشاشة والقابلية
ُّ
ٍ
أدوات لتقييــم قابليــة التعــرض
طــ َّورت بعــض شــركات التقنيــة
لألفــكار والعقائــد املتطرفــة العنيفــة .وكانــت أعلنــت إحــدى
مشـــروعا باسم (إعادة التوجيـه) يستهدف مستخدمي
الشركـات
ً
مواقــع (الفيديــو) الذيــن قــد يكونــون ُعرضـ ًة للدعايــة اإلرهابيــة؛
إذ يُعيــد املشــروع توجيههــم إلــى مقاطــع (الفيديــو) التــي تتب َّنــى
رواي ـ ًة موثوقــة ومضــادة لروايــة التنظيمــات اإلرهابيــة.
 -3معرفة اإلرهابيين
برنامــج لوكالــة األمــن
املســربة عــن
تبــن بعــض املعلومــات
ِّ
ٍ
َّ
القومــي األمريكيــة ( )SKYNETأنــه اســتُخدمت خُ وارِ زم َّيــة
ِ
معتمــدة علــى الــذكاء االصطناعــي لتحليــل البيانــات الوصفيــة
لنحــو  55مليــون مســتخدم للهاتــف احملمــول بباكســتان عــام
 ،2007وكانــت النتيجــة أن ُزهــاء  15ألــف فــرد يحتمــل أن
يصيــروا إرهابيــن مــن إجمالــي عــدد الســكان البالــغ 200
مليــون آنــذاك .وعلــى أن النمــوذج املســتخدم لــم يكــن فاعـ ًـا يف
التنبئيــة للبيانــات عنــد حتديــد
ح ـ ِّد ذاتــه ،قــد أوضــح القيمــة
ُّ
َ
روابــط وثيقــة مــع اإلرهــاب.
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هــذه األمثلــة حلــاالت اســتخدام قــدرات الــذكاء االصطناعــي
التنبئيــة يف محاربــة اإلرهــاب ال تــزال يف نطــاق االحتمــاالت،
ُّ
مي أجوبــة فوريــة
وال يُتوقَّــع مــن الــذكاء االصطناعــي تقــد ُ
وشــاملة ودقيقــة لألســئلة املعقــدة .ولكــن تظــل القــدرة علــى
تطويــر أدوات الــذكاء االصطناعــي لهــذا الغــرض تقــع علــى
عاتــق أولئــك الذيــن لديهــم قــدرةٌ علــى الوصــول إلــى البيانــات
أو حمايتهــا .ومــع حتســن أداء الــذكاء االصطناعــي ،ســيكون
تنبــؤات دقيقــة عــن اإلرهــاب
هنــاك مجــال أكبــر الســتخالص ُّ
يف املســتقبل وزيــادة اســتخدامها يف محاربتــه.

التحديات

هنــاك نوعــان مــن التحديــات املتعلقــة باســتخدام الــذكاء
االصطناعــي يف محاربــة اإلرهــاب ،أولهمــا يتعلــق بحقــوق

اإلنســان ،وثانيهمــا يرتبــط باآلثــار العمليــة لهــذه املمارســة.
ً
أول) التحديات المرتبطة بحقوق اإلنسان:

معايير راسخة الستخدام تقنية الذكاء االصطناعي
 -1غياب
َ

ليــس هنــاك موقــف َدولـــــي موحـــــــد بشـــأن حــدود اســتخدام
الــذكاء االصطناعــــــــي ،وهــــــذا يضــع حقــوق املواطنــن
امل ِّ
وحرياتهــم علــى ِ َ
ــك ،فتــزداد احلاجــــــة إلــــــى ضمانــات
كافيــة الســتخدام الــذكاء االصطناعــي مــن ِق َبــل احلكومــات
واألجهــزة األمنيـــــــة ،ومراجعــــــــــــة التدابيــر املوضوعــة حلمايــة
اخلصوصيــة واحلريــات األساســية للمواطنــن.
ً
ـتحيلة يف
كانــت القــدرة علــى التنبــؤ بالتــورط اإلرهابــي مسـ
تعــد كذلــك يف الوقــت احلالــي .وميكننــا
الســابق ،لكنهــا لــم ُ
حتســن دقــة النمــاذج التنبئيــة املبنيــة علــى مصــدر واحــد
للبيانــات بدمــج النتائــج مــع ُ
اخلالصــات األخــرى.
وقــد أصــدرت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة قرارهــا رقــم
 ،68/167يف ديســمبر  2014بشــأن احلــق يف اخلصوصيــة
الرقْمــي الــذي يُلقــي علــى عاتــق الــدول مســؤولي َة
يف العصــر َّ
الدولــي .ويف ديســمبر 2016
ضمــان امتثــال أنشــطتها للقانــون َّ
أصــدرت احملكمــة األوربيــة حك ًمــا ضــد بريطانيــا إلخفاقهــا
يف تلبيــة احلقــوق األساســية التــي يكفلهــا االحتــاد األوربــي يف
ممارســات االحتفــاظ بالبيانــات.
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 -2عشوائية جمع البيانات

تعتمــد كثيــر مــن املمارســات املرتبطــة باســتخدام التقنيــة
التنبئيــة للــذكاء االصطناعــي يف محاربــة اإلرهــاب علــى تطبيقها
ُّ
علــى جميــع الســكان ،وهــذا يجعــل األمــر عشــوائ ًّيا ،فضـ ًـا عــن
انتهاكــه خصوصيــات العا َّمــة .ومتيــل ُ
األطــر التشــريعية ومبــادئ
احلوكمــة املتعلقــة باســتخدام البيانــات إلــى العنايــة بصالحيــات
الوصــول إلــى البيانــات ،وتتجاهــل غال ًبــا تنظيــم كيفيــة اســتخدام
تلــك البيانــات أو حمايتهــا مــن ســوء االســتخدام.
الخاص المتنامي وضعف التنظيم
القطاع
 -3وظيفة ِ
ِّ

التنبئيــة للــذكاء االصطناعــي
تتــوزع مســؤولية االســتخدامات
ُّ
يف محاربــة اإلرهــاب علــى مجموعــة واســعة مــن اجلهــات
بعضهــا املعلومـ ِ
ـات
الفاعلــة ،ومنهــا شــركات التقنيــة التــي حـ َّول ُ
املتعلقـ َة باجلمهــور إلــى سـ ٍ
ـلعة ميكــن أن تبي َعهــا إلــى مــن يدفــع!
وقــد تتم َّكــن أجهــزة إنفــاذ القانــون مــن احلصــول عليهــا بطريقــة
اخلاصــة بحمايــة
قانونيــة ،وهــذا يعنــي أن التزامــات الشــركات
َّ
خصوصيــة العميــل قــد تكــون موض ـ َع شــك.
 -4عدم َّ
الشفافية

تخضــع طــرق اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف محاربــة
اإلرهــاب إلــى تعتيــم كبيــر ،يص ُعــب معــه احلصــول علــى
ضمانــات قانونيــة للشَّ ــفافية يف محاربــة اإلرهــاب.
ثانيا) التحديات العملية:
ً
تنبؤات كافية
 -1ضعف القدرة على تحقيق ُّ

ٌ
ـارات مختلفة ،وهذا يعني
للظاهرة اإلرهابية
صنوف شـ َّتى ومسـ ٌ
اســتحال َة إعــداد قائمــة نهائيــة ِّ
ملؤشــرات التــورط يف اإلرهــاب
أو االســتبعاد منــه .وإن العــدد الصغيــر لإلرهابيــن مــن عمــوم
ٍ
واســعة لإلرهابيــن
خصائــص
الســكان يجعــل الوصــول إلــى
َ
تنبئيــة لــه .فانخفــاض معــدل
علــى أســاس التنميــط ال قيمــ َة ُّ
وقــوع اإلرهــاب ،وميــل الوســائل اإلرهابيــة إلــى التطــور الســريع،
تنبئيــة جيــدة.
يجعــان مــن الصعــب بنــاء منــاذج ُّ
ومــع ذلــك أظهــرت البحــوث أنــه قــد يكــون مــن املمكــن اســتخدام
الــذكاء االصطناعــي لتحليــل االتصــاالت واخلصائــص املميــزة،
كدرجــة التطــرف ،أو النيــة العدوانيــة ،وهــذا يعنــي أن القــدرة
التنبــؤ بالتــورط اإلرهابــي لــم ت ُعــد مســتحيلة يف الوقــت
علــى
ُّ
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غياب معايير
التحقُّ ق
املشتركة

التنبئيــة املبنيــة علــى
احلالــي .وميكننــا حتســن دقــة النمــاذج
ُّ
مصــدر واحــد للبيانــات بدمــج النتائــج مــع اخلُالصــات األخــرى،
لكــن تقييــد إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات قــد يحــ ُّد مــن
(كفــاءة) الــذكاء االصطناعــي يف حتقيــق تلــك املهــام.

هــذا يعنــي إعطــاء الــوكاالت احلكوميــة صالحيـ َة وصــول أوســع
إلــى البيانــات العا َّمــة ،مــع تنظيــم أوضــح لكيفيــة اســتخدام
تلــك البيانــات .وهــذا النهــج يتطلَّــب جمــ َع بيانــات املواطنــن
وحتليلهــا ،وهــو أمــر ال يلقــى قبـ ً
ـول يف كثيــر مــن البلــدان.

التحقق المشتركة
 -2غياب معايير
ُّ

ً
الف َرص:
أول) ُ

علــى الرغــم مــن أهميــة الوصــول إلــى البيانــات إال أن ذلــك
تنبئيــة دقيقــة .ويُ َع ـ ُّد
وحــده ال يضمــن النجــا َح يف بنــاء منــاذج ُّ
التحقــق مــن صحــة النمــاذج واختبارهــا ضرور ًّيــا لقيــاس الدقــة
التنبئيــة وتقييــم مناســبة اســتخدامها .وبالنظــر إلــى مجموعــة
ُّ
واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة املعنيــة ،باتــت املعاييــر املشــتركة
ذات أهميــة كبيــرة .وإن اســتيعاب وكاالت االســتخبارات،
ِ
التقنيات املســتخدم َة
وجهــات إنفــاذ القانــون ،والقطــاع اخلاص،
يف الــذكاء االصطناعــي يعنــي أن إقبــال اجلهــات الفاعلــة علــى

 -1تقليل االنتهاك وزيادة الفاعلية

اآللــي للبيانــات غيــر قليــل مــن
يشــوب عمليــة التحليــل
ِّ
االنتهــاكات ،ولكنهــا مــع ذلــك تُســهم يف تقليــل انتهــاك
اخلصوصيــة للمواطنــن مقارنــ ًة بالتحليــل البشــري .وقــد
تنبئــي ألمتتــة
يكــون مــن الضــروري عنــد اســتخدام منــوذج ُّ
حتليــل بيانــات اجلمهــور اشـ ُ
ـتراط إثبــات الفاعليـــــة ،أي توفيــــــر
َعالقـــــة سببيــــة بهـــــدف محدد ،مع عدم وجود خيارات بديلة،
وإثبــات أن الفوائــد تفــوق التكاليــف املتعلقــة بانتهــاك احلقــوق.

اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ملكافحــة اإلرهــاب وتطويــره يف
واهتمــت مجموعــة مــن البحــوث احلديثــة مبــدى قابليــة
ازديــاد.
َّ
التنبئيــة
الــذكاء االصطناعــي لالنحيــاز ،وأكــدت أن النتائــج
ُّ
للــذكاء االصطناعــي قــد تكــون موضوعيــة علم ًّيــا أكثــر مــن
التقييمــات البشــرية التــي تتأثــر باالنحيــاز الثقــايف.

أكــدت مجموعــة مــن البحــوث احلديثــة أن النتائــج التنبئيــة
للــذكاء االصطناعــي قــد تكــون موضوعيــة علم ًّيــا أكثــر مــن
التقييمــات البشــرية التــي تتأثــر باالنحيــاز الثقــايف.

فرص ومخاطر

 -2مصادر شتَّ ى ونتائج صحيحة

ِ
التحديــات املذكــورةَ آنفًــا عــن التطويــر غيــر املنتظــم
نتجــت
للتنبــؤ باإلرهــاب .فهــل
للــذكاء االصطناعــي بوصفــه وســيل ًة
ُّ
التنبئيــة للــذكاء االصطناعــي بطريقــة
ميكــن اســتخدام القــدرة
ُّ
شــرعية كونهــا أدا ًة مــن أدوات الدولــة للكشــف عــن اإلرهــاب؟

ميكــن العمــل بوســاطة الــذكاء االصطناعــي علــى تطويــر مصــاد َر
منفصلـ ٍـة جلمــع املعلومــات والتحقــق مــن صحــة النتائــج ،بـ ً
ـدل مــن
ِ
املعتمــدة علــى نظــام واحــد يشــمل جميــع األفــراد ،ســواء
املركزيــة
معرضــن للتطــرف .ومــع أن التحقــق مــن الصحة
كانــوا إرهابيــن أو َّ
يناير 2020
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الفرص

تقليل
االنتهاك
وزيادة
الفاعلية

مصادر
شتَّى
ونتائج
صحيحة

المخاطر

حتقيق
َّ
الشفافية

ضــروري ،ال يــزال مجـ ً
ـال يف َطــور االرتقــاء ،ومينــح اســتخدا َم الطرق
اآلليــة الفرصـ َة لتقييــم أداء النمــاذج وقيــاس َجدواهــا.
املعرضــن خلطــر التطــرف
وال شــك أن معاملــة األشــخاص
َّ
واإلرهابيــن احلقيقيــن داخــل النظــام نفســه يســبب اضطرا ًبــا
يحــول دون احلفــاظ علــى متييــز حقيقــي بينهــم إال عبــر أنظمــة
وحفظــت َرقْم ًّيا،
تنبئيــة تســتند إلــى حتليــل البيانــات التي أُنشــئت ُ
ُّ
وهــي بيانــات محايــدة وموثوقــة وفاعلــة ،ميكــن اســتخدامها
لتوجيــه التدخــات املبكــرة غيــر القســرية ،كالتدخــات التــي
تســتهدف منـ َع الشــباب مــن االجنــذاب إلــى فكــر متطــرف عنيف.
ازديــاد توافــر البيانــات قــد يــؤدي إلــى تــأكُّ ل املعاييــر احلاليــة
املرتبطــة بإثبــات التهــم ،فاإلمكانــات التــي توفرهــا القــدرة
التنبــؤ ســتؤدي إلــى
علــى جمــع البيانــات واســتخدامها يف
ُّ
اهتمــام أكبــر بالعمليــات الوقائيــة واالســتباقية ،واملعاقبــة
قبــل حــدوث اجلرميــة.
 -3تحقيق َّ
الشفافية

مقياســا للشَّ ــفافية التقنيــة ،وميكــن أن
توفــر املعاييــر الك ِّميــة
ً
ـؤدي تبــادل املعاييــر الك ِّميــة إلــى زيــادة الثقــة وتهيئــة الظــروف
يـ َ
لتبــادل املعلومــات علــى نحــو أفضــل بــن اجلهــات الفاعلــة
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محدودية
التنبؤ
ُّ
الدقيق

اآلثار
املجتمعية
للمراقبة

تأكُّ ل
معايير
اإلثبات

إساءة
تعميم
االستخدام االستخدام

أيضــا تعزيــز شــفافية اإلطــار
الدوليــة .ومــن املهــم ً
والــوكاالت َّ

التنبئــي لتحســن أداء النمــاذج،
القانونــي احمليــط بالتحليــل
ُّ
وحتقيــق فهــم واضــح ومتســق ملاهيــة التحليــل وســببه.
إن مركزيــة مســؤولية اإلشــراف علــى هــذا التحليــل والعمــل مــع
حســن القــدرة علــى حتقيــق فهــم واضــح
اجلهــات احلكوميــة يُ ِّ

للتحليــل ،وإتاحــة هــذه املعلومــات مــن شــأنها حتســن الرقابــة،
ومعاجلــة املظالــم املرتبطــة بالتمييــز .علــى ســبيل املثــالُ :طـ ِّورت
ـراءات التوقيــف يف املطــارات وفـ َق منوذج يدمج أمناط الســفر
إجـ
ُ
املشــبوهة ،والدوافــع غيــر العاديــة ،والعالمــات الفســيولوجية
لعــدم االرتيــاح ،وقــد أدى هــذا إلــى انخفــاض العــدد اإلجمالــــــــي

لألشخــــــاص اخلاضعـــــــــن لعمليـــــات البحث بنسبة  ،%50وإن
معرفــة املســافرين بهــذه احلقيقــة ســتقلِّل مخاوفهــم مــن إمــكان
أن تكــون هــذه اإلجــراءات قائمــة علــى االنحيـــــــاز العنصـــــــري
أو ِ
العرقــي .وميكــن أن تــؤ ِّد َي مشــاركة املعاييــر الك ِّميــة إلــى

تهيئــة أفضــل الظــروف لتبــادل املعلومــات بــن اجلهــات الفاعلــة
الدوليــة .علــى ســبيل املثــال :قــد يكــون مــز ِّودو
والــوكاالت َّ
ِخ ْدمــات االتصــاالت أكثـ َـر اســتعدا ًدا لتلبيــة طلبــات الوصــول ملــا

لديهــم مــن بيانــات إذا تيقَّنــوا أن معاييــر هــذه الطلبــات عاليــة،

وأنهــا ترتبــط بهــدف مشــروع وحتقــق نتائ ـ َج جيــدة.

الذكاء االصطناعي ومحاربة اإلرهـاب  -الحدود والفرص والمخاطر

ثانيا) المخاطر:
ً

التنبؤ الدقيق
 -1محدودية
ُّ

بالهجمــات اإلرهابيــة والتعــرض للتطــرف باســتخدام
التنبــؤ
َ
ُّ
األســاليب احلســابية وح َدهــا قــد يثبــت أنــه غيــر دقيــق؛ لــذا
يجــب اقتــراح الطــرق وجتريبهــا وتقييمهــا ً
أول ،بــل االســتغناء
تنبئيــة كافيــة .وهنــاك كثيــر مــن
عنهــا إذا لــم حتقــق قيمــة ُّ
األمثلــة علــى اســتخدام الــذكاء االصطناعــي بنجــاح يف املجــال
التنبــؤ باســتخدام التعلــم اآللــي
الصناعــي بتحســن قــدرات
ُّ
والتك ُّيــف الديناميكــي ،ومــن ذلــك التك ُّيــف مــع التغييــرات يف
البيانــات داخــل النظــام ،وفــرض معاييــر التحقــق مــن الصحــة
قبــل االســتخدام ،والتحديــث التدريجــي .وتوفــر تلــك اإلجراءات
َ
الشــرط الســابق لالســتخدام املنســق للــذكاء االصطناعــي يف

محاربــة اإلرهــاب ،مــع األخــذ يف احلســبان أن نتائــج أي نظــام
تنبئــي توفــر إمكاني ـ ًة فقــط وليــس دليـ ًـا.
ُّ
 -2اآلثار المجتمعية للمراقبة

ـي للبيانــات مــن اقتحــام اخلصوصيــة
قــد مــا يقلِّــل التحليــل اآللـ ُّ
علــى املســتوى الفــردي ،لكنــه يرفــع احتمــال أن يشــعر اجلميــع
أنهــم مراقبــون يف جميــع األوقــات .وقــد درس عــدد مــن
األكادمييــن الطريقــة التــي ميكــن أن تتســبب بهــا املراقبــة
الرقْميــة الواســعة النطــاق يف نشــر اخلــوف مــن التعامــل مــع
َّ
القضايــا أو األنشــطة السياســية ،أو إبــداء رأي مخالــف ،أو
انتقــاد األفــكار ،أو االختــاف مــع املعاييــر الســائدة .وكانــت
هــذه املســألة مصــد َر قلــق جماعــات املجتمــع املدنــي ،وال سـ َّيما
بعــد مــا كشــفه إدوارد جوزيــف ســنودن املبرمــج املتعاقــد مــع
وكالــة املخابــرات املركزيــة األمريكيــة عــام  2013مــن تفاصيــل
التجســس بريســم ( )PRISMالــذي أمــاط اللثــا َم عــن
برنامــج
ُّ
حجــم برامــج املراقبــة الوطنيــة يف أمريــكا .وتوفــر التجرِ بــة
التاريخيــة لســلوك املواطنــن يف ظــل األنظمــة االســتبدادية أدلة
ـعر لهــا األبــدان للمراقبــة اجلماعيــة.
مقنعــة علــى نتائــج تقشـ ُّ
ويف املقابــل هنــاك مــن يــرى أن اســتمرار املعارضــة السياســية،
وحريــة التعبيــر ،وزيــادة تبــادل املعلومــات الطوعيــة عبــر وســائل
ً
دليــا علــى املبالغــة يف اآلثــار
التواصــل االجتماعــي ،تقــدم
الســلبية علــى تلــك املراقبــة.
ُّ -3
تأكل معايير اإلثبات

هنــاك حتذيــرات مــن أن ازديــاد توافــر البيانــات قــد يــؤدي إلــى
تــأ ُّكل املعاييــر احلاليــة املرتبطــة بإثبــات التهــم ،فاإلمكانــات التــي
التنبــؤ
توفرهــا القــدرة علــى جمــع البيانــات واســتخدامها يف
ُّ

ســتؤدي إلــى اهتمــام أكبــر بالعمليــات الوقائيــة واالســتباقية،
التنبئيــة اجلديــدة
أكثــر ممــا كان يف الســابق .وهــذه التقنيــات ُّ
ـب املتهمــن قبــل حــدوث اجلرميــة!
س ـتُم ِّكن الســلطات أن تعاقـ َ
وهنــا يظهــر شــبح (مــا قبــل اجلرميــة) الــذي ال ميكــن جتنُّبــه إال
تنبئــي يُ َعـ ُّد احتمـ ً
ـال وليــس دليـ ًـا ،وأن
باالعتــراف بــأن أي منــوذج ُّ
التدخــل وفــق هــذه النمــاذج يجــب أن يســتند يف النهايــة إلــى قــرار
ـخص خبيــر بحــدود هــذه النمــاذج وقدراتهــا.
بشــري يتخــذه شـ ٌ
 -4تعميم استخدام الذكاء االصطناعي في الجرائم

ميكــن رصــد ســوابق اســتُخدمت فيهــا أنظمــة الــذكاء االصطناعــي
امل ُ َعــ َّدة ملكافحــة اإلرهــاب يف مكافحــة اجلرائــم األخــرى ،وهــو مــا

فعلتــه شــرطة مدينــة نيويــورك عندمــا قامــت بدمــج  3000آلــة تصويــر

تلفازيــة مغلقــة بأجهــزة استشــعار أخــرى .واحلقيقــة أن توفــر مجموعــة

كبيــرة مــن البيانــات عــن اجلمهــور يُ َع ـ ُّد كن ـزًا ال يق ـ َّدر بثمــن لل َمعنيــن
بالتحقيــق مــع املجرمــن أو املهتمــن بالتدخــات االجتماعيــة.

اســتخدام قــدرات الــذكاء االصطناعــي ألغــراض تنبئيــة يف
محاربــة اإلرهــاب ليــس أمـ ًـرا جيـ ًـدا وال ســيئًا يف حــد ذاتــه،
بــل يتوقــف علــى الطريقــة التــي ُتســتخدم بهــا هــذه القــدرات.
 -5إساءة استخدام الذكاء االصطناعي

حتــى يف ظــل تنظيــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف محاربــة
اإلرهــاب وفــرض القيــود علــى ذلــك االســتخدام ،يظــل تفســير

خرجاتــه تفســي ًرا شــخص ًّيا ،وهــو مــا يثيــر املخــاوف مــن أن
ُم َ
مصطلح (إرهابي) قد يُســتخ َدم ليناســب األغراض السياســية.

فالســماح بجمــع البيانــات العا َّمــة وحتليلهــا يحمــل معــه خط ـ ًرا

كام ًنــا يتمثــل يف إســاءة اســتخدامها .وتتضــاءل جــدوى القيــود
والرقابــة املفروضــة علــى اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف
حتليــل البيانــات بســبب عــدم وجــود فهــم عــا ٍّم حلجــم البيانــات
التــي أُنشــئت وطريقــة اســتخدامها.
ميكننــا تأكيــد أن اســتخدام قــدرات الــذكاء االصطناعــي

تنبئيــة يف محاربــة اإلرهــاب ليــس أمــ ًرا ج ِّيــ ًدا وال
ألغــراض ُّ
س ـ ِّي ًئا يف حــد ذاتــه ،بــل يتوقــف علــى الطريقــة التــي تُســتخ َدم
بهــا هــذه القــدرات .وال يشــير التنظيــم احلالــي الســتخدام
أي مــن
الــذكاء االصطناعــي يف محاربــة اإلرهــاب إلــى ُرجحــان ٍّ

اجلانبــن ،ســواء تعلــق األمــر بإســاءة االســتخدام ،أو بتحقيــق
االســتخدام األكثــر فائــد ًة لهــذه التقنيــات مــن حيــث (كفــاءة)

التشــغيل وااللتــزام مببــادئ حقــوق اإلنســان.
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تضافــر املزيــد مــن اجلهــود الســتخدام
ويتطلــب األمــر
َ
الــذكاء االصطناعــي بنجاعــة يف عمليــات محاربــة اإلرهــاب،
واحتــرام حقــوق اإلنســان يف آن ،عندئـ ٍـذ تصــل تقنيــات الــذكاء
للتنبــؤ باإلرهــاب إلــى مرحلــة النضــج ،ويكــون
االصطناعــي
ُّ
الوصــول إلــى البيانــات يف ظــل تدابيــر وقائيــة صارمــة.
وينبغــي إعــادة النظــر يف االفتراضــات احلاليــة ،كافتــراض أن
الوصــول إلــى البيانــات علــى نطــاق أوســع أمر ضــا ٌّر دائ ًما بحقوق

اإلنســان ،وأن مركزيــة التحليــل ســ ِّيئة بطبيعتهــا ،فــإن تطويــر
التنبئيــة ميكــن أن يكــون مسـ ِّو ًغا صا ً
حلــا للوصــول إلــى
القــدرات ُّ
البيانــات العا َّمــة واســتخدامها علــى نطــاق أوســع ،شــرط التحقــق
التنبــؤ بدقــة قبل اســتخدامها ،واتخــاذ التدابير
مــن صحــة منــاذج ُّ
التقنيــة ملنــع إســاءة االســتخدام ،وضمــان أن اســتمرار الوصــول
أي بيانــات ألغــراض محاربــة اإلرهــاب يتوقــف علــى القــدرة
إلــى ِّ
تنبئيــة كافيــة مــن تلــك البيانــات احملــددة،
علــى اســتخالص قيمــة ُّ
أي حتقيــق هـ ٍ
ـدف مشــروع لهــذا الوصــول.

المؤلفة
كاثلــن ماكيندريــك ،ضابــط باجليــش البريطانــي ،خدمــت يف العــراق وأفغانســتان،
ٍ
دورات تدريبيـ ًة يف التثقيــف ومكافحــة اإلرهــاب يف مركــز التم ُّيــز للدفــاع ضد
وقدمــت
اإلرهــاب ( )COE-DATالتابــع ِ
حللــف شــمال األطلســي (الناتــو) يف أنقــرة بتركيــا.
الدولــي باملعهــد امللَكـ ِّـي
عملــت يف عامــي  2017و 2018زميـ ًـا باح ًثــا يف إدارة األمــن َّ
الدوليــة (تشــاثام هــاوس).
للشــؤون َّ
ُ
النظــم اجلويــة مــن جامعــة
حصلــت علــى شــهادة (البكالوريــوس) يف هندســة
الدوليــة مــن كليــة لنــدن لالقتصــاد
كرانفيلــد ،وشــهادة (املاجســتير) يف ال َعالقــات َّ
والعلــوم السياســية.
تشــمل مجــاالت اهتماماتهــا البحثيــة :الدفــاع واألمــن ،وتطبيــق الــذكاء االصطناعــي
يف العمليــات العســكرية.
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