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يــــدل مصطلـــح الذكـــاء االصطناعي )Artificial intelligence (AI على 
قــدرة اآلالت واحلواســيب الرقميَّــة علــى القيــام مبهــامَّ محــددٍة تشــبه مــا 
تقــوم بهــا الكائنــات احليــة الذكيــة؛ كالقــدرة علــى التفكيــر والتخطيــط، 
والتعلُّــم واإلبــداع، والتكيُّــف والتفاعل، وحتســن اإلجراءات، واســتخالص 
ْقميــة الكبيــرة واملتنوعــة، وغيرهــا مــن  املعــارف، والتنبُّــؤ مــن البيانــات الرَّ

العمليــات األُخــرى التــي تتطلــب عمليــات ذهنيــة دقيقــة.

ويذكــر خبــراء محاربــة اإلرهــاب أن هنــاك طريقتــن ملنــع الهَجمــات 
ــق الضوابــط  ــة واألفــراد وتطبي ــة التحتي ــة البني ــى حماي ــة، األول اإلرهابي
األمنيــة. واألخــرى حرمــان اإلرهابيــن مــن القــدرة علــى شــنِّ هَجمــات، 
وذلــك بالقبــض عليهــم قبــل تنفيــذ مخططاتهــم، ومكافحــة التطــرف 

وجتنيــد اإلرهابيــن.

بعنــوان  ماكيندريــك  كاثلــن  الباحثــة  أعدتــه  الــذي  التقريــر  ويناقــش 
)الــذكاء االصطناعــي ومحاربــة اإلرهــاب( والصــادر عــن معهــد تشــاثام 
اإلرهــاب  بــن  األبعــاد  املتعــددة  العالقــة  2019م،  أغســطس  يف  هــاوس 
والــذكاء االصطناعــي، وحدودهــا والفــرص املمكنــة واملخاطــر احملتملــة.
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قــد يتبــادر إلــى الذهــن تســاؤٌل منطقــي عــن الَعالقــة بــن الــذكاء 
االصطناعــي ومحاربــة اإلرهــاب، واإلجابــة تبــدأ بكلمــة واحــدة هــي 
ــؤ( الــذي يَُعــدُّ أحــَد أهــم اســتخدامات الــذكاء االصطناعــي،  )التنبُّ
ــة  ــة املادي ــر احلماي ــة بتوفي ــع الهَجمــات اإلرهابي فهــو يســهم يف من
للبنيــة التحتيــة، وحتسيـــن تخصيــــص املــوارد للمواقــع التــي يُحتمــل 
أن تكــون أهداًفــا لإلرهابيــن، ويســاعد علــى منــع اإلرهابيــن مــن 
شــنِّ هَجمــات، بالقبــض عليهــم قبــل تنفيذهــا، ويســاعد أيًضــا 
علــى مكافحــة جتنيــد اإلرهابيــن، ومعرفــة األفــراد األكثــر ُعرضــًة 

ــل التنظيمــات اإلرهابيــة. للتطــرف أو للتجنيــد مــن ِقبَ

ــة اإلرهــاب الناجعــة إلــى توفيــر األمــن لغالبيــة  وتهــدف محارب
احلقــوق  علــى  التعــدي  مــن  األدنــى  احلــدِّ  مــع  املواطنــن 
ــل  ــة لتقلي ــر الوقائي ــق التدابي ــؤ بتطبي ــات. ويســمح التنبُّ واحلري
األضــرار علــى الســكان، وقــد ينصــبُّ على األعمــال العنيفة التي 

ضــن للتطرف،  ينــوي اإلرهابيــون تنفيذهــا أو علــى األفــراد املعرَّ
ــؤ الــذي يوفــره الــذكاء االصطناعــي وســيلًة  وبذلــك يكــون التنبُّ
وتوفيــر  اإلرهــاب،  محاربــة  يف  املــوارد  تخصيــص  لتحســن 

اجلهــود واملــوارد املهــدرة يف هــذا املجــال.
وقــد يــؤدي اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف محاربــة اإلرهــاب 
الضروريــة  غيــر  اإلجــراءات  مــن  دقيقــة حتــدُّ  تنبُّــؤات  إلــى 
ــز  التــي تطبــق علــى أعــداد كبيــرة مــن الســكان، وتخفــف التحيُّ
البشــري يف صنــع القــرار، وذلــك بتوجيــه االنتبــاه بدقــة إلــى 
املناطــق أو األفــراد األكثــر ُعرضــًة للتهديــدات، وتقليــل عــدد 
املواطنــن الذيــن يخضعــون ملزيــد مــن املراقبــة. ويف املقابــل فــإن 
عــدم وجــود ضمانــات كافيــة الســتخدام الــذكاء االصطناعــي، 
التــي يعتمــد عليهــا، ال  البيانــات  ت الضخمــة مــن  والســجالَّ
يــؤدي إلــى ســوء اســتخدامها لفــرض الســيطرة علــى املواطنــن 
وحســب، ولكــن يــؤدي أيًضــا إلــى التعــدي املفــرط علــى حقــوٍق 

ــر.  ــة التعبي ــة وحري ــل اخلصوصي أخــرى مث

إنَّ نهــج اســتخدام تقنيــات التنبُّــؤ الدقيقــة للــذكاء االصطناعــي 
يف محاربــة اإلرهــاب ميكــن أن يخضــَع 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 
ــؤات دقيقــة حتــدُّ مــن اإلجــراءات غيــر الضروريــة التــي  إلــى تنبُّ
ــز  التحيُّ وتخفــف  الســكان،  مــن  كبيــرة  أعــداد  علــى  تطبــق 

البشــري يف صنــع القــرار.
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أصبحــت قــدرات الــذكاء االصطناعــي التنبُّئيــة أمــًرا معترًفــا بــه 
يف محاربــة اإلرهــاب، ولكــن تطبيقــه ال يــزال علــى نطــاق ضيِّــق، 
ــا  فأجهــزة األمــن واالســتخبارات تســتخدم حتليــل البيانــات آلّيً
بــن  الروابــط  وكشــف  ا،  جــّوً املســافرين  مخاطــر  تقييــم  يف 
التنظيمــات اإلرهابيــة وأعضائهــا. وتســتخدمها الشــرطة أيًضــا 
يف حتليــل شــبكات العصابــات اإلجراميــــة، وتســتخدم بعــض 
ــة املتطــورة لرصــد النشــاط  ــر التنبُّئي ــة التدابيـ ــات التقنيـ شركـ
وتعطيلهــا،  االجتماعــي،  التواصــل  ــات  ِمنصَّ علــى  اإلرهابــي 
املاليــة  اخِلْدمــات  الــذكاء االصطناعــي يف قطــاع  ويُســتخدم 

ــالغ عــن أي نشــاط مشــبوه.  لإلب

ونذكــر بعــض األمثلــة لقــدرة الــذكاء االصطناعــي علــى محاربــة 
اإلرهــاب عبر التنبُّؤ: 

ؤ بتوقيت الهَجمات اإلرهابية ومواقعها 1- التنبُّ

ميكــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي للتنبُّــؤ بعمليــات اإلرهــاب 
اســتناًدا إلــى بيانــات تعريــف االتصــاالت، ومعلومــات املعامــالت 
ــاِبكة )اإلنترنــت(.  املاليــة، وأمنــاط الســفر، ونشــاط تصفــح الشَّ
وقــد ُطــوِّرت منــاذُج تتنبَّــأ مبواقــع الهَجمــات اإلرهابيــة وتوقيتها. 
عــت شــركة ناشــئة تعمــل  ففــي عــام 2015 علــى ســبيل املثــال، ادَّ
يف مجــال التقنيــات أن منوذجهــا التنبُّئــي كان قــادًرا علــى التنبُّــؤ 

بالهجمــات االنتحاريــة بدقــة تبلــغ 72%. كذلــك اعتمــدت بعــض 
لألفــراد  املفتوحــة  املصــادر  بيانــات  علــى  األخــرى  النمــاذج 
الذيــن يســتخدمون الوســائط االجتماعيــة والتطبيقــات علــى 
ــة، ومنهــا نظــام تعــرُّف األحــداث االســتباقي  هواتفهــم احملمول
ــؤ  ــة للتنبُّ ــة املنفصل ــف النمــاذج التنبُّئي الــذي يدمــج نتائــج مختِل
بأحــداث محــددة. وال يعنــي املزيــد مــن البيانــات حتســن جــودة 

تهــا. ــق مــن صحَّ ــؤ بالضــرورة، بــل يجــب التحقُّ التنبُّ

ف 2- معرفة مواطن الهشاشة والقابلية للتطرُّ
طــوَّرت بعــض شــركات التقنيــة أدواٍت لتقييــم قابليــة التعــرض 
إحــدى  أعلنــت  وكانــت  العنيفــة.  املتطرفــة  والعقائــد  لألفــكار 
الشركـات مشـــروًعا باسم )إعادة التوجيـه( يستهدف مستخدمي 
مواقــع )الفيديــو( الذيــن قــد يكونــون ُعرضــًة للدعايــة اإلرهابيــة؛ 
ــى  ــو( التــي تتبنَّ إذ يُعيــد املشــروع توجيههــم إلــى مقاطــع )الفيدي

روايــًة موثوقــة ومضــادة لروايــة التنظيمــات اإلرهابيــة.

3- معرفة اإلرهابيين
األمــن  لوكالــة  برنامــٍج  عــن  بة  املســرَّ املعلومــات  بعــض  تبــنِّ 
ــة  القومــي األمريكيــة )SKYNET( أنــه اســتُخدمت ُخواِرزميَّ
معتِمــدة علــى الــذكاء االصطناعــي لتحليــل البيانــات الوصفيــة 
لنحــو 55 مليــون مســتخدم للهاتــف احملمــول بباكســتان عــام 
أن  يحتمــل  فــرد  ألــف   15 ُزهــاء  أن  النتيجــة  وكانــت   ،2007
 200 البالــغ  يصيــروا إرهابيــن مــن إجمالــي عــدد الســكان 
مليــون آنــذاك. وعلــى أن النمــوذج املســتخدم لــم يكــن فاعــاًل يف 
ــد  ــات عنــد حتدي ــة للبيان ــه، قــد أوضــح القيمــة التنبُّئي حــدِّ ذات

روابــَط وثيقــة مــع اإلرهــاب.

ؤ بتوقيت  التنبُّ
الهَجمات اإلرهابية 

ومواقعها

معرفة مواطن 
الهشاشة والقابلية 

للتطرف
معرفة اإلرهابين

تطبيقات لمحاربة اإلرهاب

عــدم وجــود ضمانــات كافيــة الســتخدام الــذكاء االصطناعــي، 
عليهــا،  يعتمــد  التــي  البيانــات  مــن  الضخمــة  ت  والســجالَّ
علــى  الســيطرة  لفــرض  اســتخدامها  ســوء  إلــى  يــؤدي  ال 
املواطنــن وحســب، ولكــن يــؤدي أيًضــا إلــى التعــدي املفــرط 

التعبيــر. وحريــة  مثــل اخلصوصيــة  أخــرى  علــى حقــوٍق 
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ــذكاء االصطناعــي  ــة حلــاالت اســتخدام قــدرات ال هــذه األمثل
ــاالت،  ــزال يف نطــاق االحتم ــة اإلرهــاب ال ت ــة يف محارب التنبُّئي
فوريــة  أجوبــة  تقــدمُي  االصطناعــي  الــذكاء  مــن  ــع  يُتوقَّ وال 
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 
ــذكاء االصطناعــي، ســيكون  ــع حتســن أداء ال ــا. وم أو حمايته
ــؤات دقيقــة عــن اإلرهــاب  هنــاك مجــال أكبــر الســتخالص تنبُّ

يف املســتقبل وزيــادة اســتخدامها يف محاربتــه.

التحديات 
الــذكاء  باســتخدام  املتعلقــة  التحديــات  مــن  نوعــان  هنــاك 
بحقــوق  يتعلــق  أولهمــا  اإلرهــاب،  محاربــة  يف  االصطناعــي 
اإلنســان، وثانيهمــا يرتبــط باآلثــار العمليــة لهــذه املمارســة. 

أواًل( التحديات المرتبطة بحقوق اإلنسان:
1- غياب معاييَر راسخة الستخدام تقنية الذكاء االصطناعي

 ليــس هنــاك موقــف َدولـــــي موحـــــــد بشـــأن حــدود اســتخدام 
املواطنــن  حقــوق  يضــع  وهــــــذا  االصطناعــــــــي،  الــذكاء 
إلــــــى ضمانــات  ، فتــزداد احلاجــــــة  احمِلَــكِّ وحرياتهــم علــى 
كافيــة الســتخدام الــذكاء االصطناعــي مــن ِقبَــل احلكومــات 
واألجهــزة األمنيـــــــة، ومراجعــــــــــــة التدابيــر املوضوعــة حلمايــة 

للمواطنــن. األساســية  واحلريــات  اخلصوصيــة 

وقــد أصــدرت اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة قرارهــا رقــم 
اخلصوصيــة  احلــق يف  بشــأن   2014 ديســمبر  68/167، يف 
ــدول مســؤوليَة  ــق ال ــى عات ــي عل ــذي يُلق ــي ال ْقم يف العصــر الرَّ
ولــي. ويف ديســمبر 2016  ضمــان امتثــال أنشــطتها للقانــون الدَّ
أصــدرت احملكمــة األوربيــة حكًمــا ضــد بريطانيــا إلخفاقهــا 
يف تلبيــة احلقــوق األساســية التــي يكفلهــا االحتــاد األوربــي يف 

ممارســات االحتفــاظ بالبيانــات.

2- عشوائية جمع البيانات
التقنيــة  باســتخدام  املرتبطــة  املمارســات  مــن  كثيــر  تعتمــد 
التنبُّئيــة للــذكاء االصطناعــي يف محاربــة اإلرهــاب علــى تطبيقها 
علــى جميــع الســكان، وهــذا يجعــل األمــر عشــوائّيًا، فضــاًل عــن 
ــة. ومتيــل األُطــر التشــريعية ومبــادئ  انتهاكــه خصوصيــات العامَّ
احلوكمــة املتعلقــة باســتخدام البيانــات إلــى العنايــة بصالحيــات 
الوصــول إلــى البيانــات، وتتجاهــل غالًبــا تنظيــم كيفيــة اســتخدام 

تلــك البيانــات أو حمايتهــا مــن ســوء االســتخدام. 

3- وظيفة الِقطاع الخاصِّ المتنامي وضعف التنظيم
ــذكاء االصطناعــي  ــة لل ــوزع مســؤولية االســتخدامات التنبُّئي  تت
اجلهــات  مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  اإلرهــاب  محاربــة  يف 
ل بعُضهــا املعلومــاِت  الفاعلــة، ومنهــا شــركات التقنيــة التــي حــوَّ
املتعلقــَة باجلمهــور إلــى ســلعٍة ميكــن أن تبيَعهــا إلــى مــن يدفــع! 
ــن أجهــزة إنفــاذ القانــون مــن احلصــول عليهــا بطريقــة  وقــد تتمكَّ
ــة بحمايــة  قانونيــة، وهــذا يعنــي أن التزامــات الشــركات اخلاصَّ

خصوصيــة العميــل قــد تكــون موضــَع شــك.

فافية 4- عدم الشَّ
محاربــة  يف  االصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  طــرق  تخضــع 
علــى  احلصــول  معــه  يصُعــب  كبيــر،  تعتيــم  إلــى  اإلرهــاب 

اإلرهــاب.  محاربــة  يف  ــفافية  للشَّ قانونيــة  ضمانــات 

ثانًيا( التحديات العملية:

ؤات كافية  1- ضعف القدرة على تحقيق تنبُّ
للظاهرة اإلرهابية صنوٌف شــتَّى ومســاراٌت مختلفة، وهذا يعني 
ــورط يف اإلرهــاب  ــرات الت ــة ملؤشِّ اســتحالَة إعــداد قائمــة نهائي
ــه. وإن العــدد الصغيــر لإلرهابيــن مــن عمــوم  أو االســتبعاد من
الســكان يجعــل الوصــول إلــى خصائــَص واســعٍة لإلرهابيــن 
علــى أســاس التنميــط ال قيمــَة تنبُّئيــة لــه. فانخفــاض معــدل 
وقــوع اإلرهــاب، وميــل الوســائل اإلرهابيــة إلــى التطــور الســريع، 

يجعــالن مــن الصعــب بنــاء منــاذج تنبُّئيــة جيــدة.

ومــع ذلــك أظهــرت البحــوث أنــه قــد يكــون مــن املمكــن اســتخدام 
الــذكاء االصطناعــي لتحليــل االتصــاالت واخلصائــص املميــزة، 
ــة، وهــذا يعنــي أن القــدرة  ــة العدواني كدرجــة التطــرف، أو الني
ــت  ــد مســتحيلة يف الوق ــم تُع ــي ل ــورط اإلرهاب ــؤ بالت ــى التنبُّ عل

كانــت القــدرة علــى التنبــؤ بالتــورط اإلرهابــي مســتحيلًة يف 
الســابق، لكنهــا لــم تُعــد كذلــك يف الوقــت احلالــي. وميكننــا 
واحــد  علــى مصــدر  املبنيــة  التنبئيــة  النمــاذج  دقــة  حتســن 

للبيانــات بدمــج النتائــج مــع اخُلالصــات األخــرى.
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ــى  ــة عل ــة املبني ــة النمــاذج التنبُّئي ــا حتســن دق ــي. وميكنن احلال
مصــدر واحــد للبيانــات بدمــج النتائــج مــع اخُلالصــات األخــرى، 
لكــن تقييــد إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات قــد يحــدُّ مــن 

)كفــاءة( الــذكاء االصطناعــي يف حتقيــق تلــك املهــام. 

ق المشتركة 2- غياب معايير التحقُّ
علــى الرغــم مــن أهميــة الوصــول إلــى البيانــات إال أن ذلــك 
ــدُّ  ــة دقيقــة. ويَُع ــاء منــاذج تنبُّئي وحــده ال يضمــن النجــاَح يف بن
التحقــق مــن صحــة النمــاذج واختبارهــا ضرورّيًــا لقيــاس الدقــة 
التنبُّئيــة وتقييــم مناســبة اســتخدامها. وبالنظــر إلــى مجموعــة 
ــة املعنيــة، باتــت املعاييــر املشــتركة  واســعة مــن اجلهــات الفاعل
االســتخبارات،  وكاالت  اســتيعاب  وإن  كبيــرة.  أهميــة  ذات 
وجهــات إنفــاذ القانــون، والقطــاع اخلاص، التقنياِت املســتخدمَة 
يف الــذكاء االصطناعــي يعنــي أن إقبــال اجلهــات الفاعلــة علــى 
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ملكافحــة اإلرهــاب وتطويــره يف 
ــت مجموعــة مــن البحــوث احلديثــة مبــدى قابليــة  ازديــاد. واهتمَّ
التنبُّئيــة  النتائــج  الــذكاء االصطناعــي لالنحيــاز، وأكــدت أن 
للــذكاء االصطناعــي قــد تكــون موضوعيــة علمّيًــا أكثــر مــن 

ــاز الثقــايف. ــر باالنحي ــي تتأث التقييمــات البشــرية الت

فرص ومخاطر
نتجــت التحديــاِت املذكــورةَ آنًفــا عــن التطويــر غيــر املنتظــم 
للــذكاء االصطناعــي بوصفــه وســيلًة للتنبُّــؤ باإلرهــاب. فهــل 
ميكــن اســتخدام القــدرة التنبُّئيــة للــذكاء االصطناعــي بطريقــة 
شــرعية كونهــا أداًة مــن أدوات الدولــة للكشــف عــن اإلرهــاب؟ 

هــذا يعنــي إعطــاء الــوكاالت احلكوميــة صالحيــَة وصــول أوســع 
ــة، مــع تنظيــم أوضــح لكيفيــة اســتخدام  إلــى البيانــات العامَّ
ـب جمــَع بيانــات املواطنــن  تلــك البيانــات. وهــذا النهــج يتطلَـّ

ــدان. ــر مــن البل ــواًل يف كثي ــا، وهــو أمــر ال يلقــى قب وحتليله

 أواًل( الُفَرص: 

1- تقليل االنتهاك وزيادة الفاعلية
مــن  قليــل  غيــر  للبيانــات  اآللــيِّ  التحليــل  عمليــة  يشــوب 
انتهــاك  تقليــل  يف  تُســهم  ذلــك  مــع  ولكنهــا  االنتهــاكات، 
وقــد  البشــري.  بالتحليــل  مقارنــًة  للمواطنــن  اخلصوصيــة 
تنبُّئــي ألمتتــة  يكــون مــن الضــروري عنــد اســتخدام منــوذج 
حتليــل بيانــات اجلمهــور اشــتراُط إثبــات الفاعليـــــة، أي توفيــــــر 
َعالقـــــة سببيــــة بهـــــدف محدد، مع عدم وجود خيارات بديلة، 
وإثبــات أن الفوائــد تفــوق التكاليــف املتعلقــة بانتهــاك احلقــوق. 

ى ونتائج صحيحة  2- مصادر شتَّ
ــر مصــادَر  ــى تطوي ــذكاء االصطناعــي عل ميكــن العمــل بوســاطة ال
منفصلــٍة جلمــع املعلومــات والتحقــق مــن صحــة النتائــج، بــداًل مــن 
املركزيــة املعتِمــدة علــى نظــام واحــد يشــمل جميــع األفــراد، ســواء 
ضــن للتطــرف. ومــع أن التحقــق مــن الصحة  كانــوا إرهابيــن أو معرَّ

أكــدت مجموعــة مــن البحــوث احلديثــة أن النتائــج التنبئيــة 
ــا أكثــر مــن  للــذكاء االصطناعــي قــد تكــون موضوعيــة علمّيً

التقييمــات البشــرية التــي تتأثــر باالنحيــاز الثقــايف.
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ضــروري، ال يــزال مجــااًل يف َطــور االرتقــاء، ومينــح اســتخداَم الطرق 
اآلليــة الفرصــَة لتقييــم أداء النمــاذج وقيــاس َجدواهــا.

التطــرف  ضــن خلطــر  املعرَّ األشــخاص  معاملــة  أن  شــك  وال 
ــا  واإلرهابيــن احلقيقيــن داخــل النظــام نفســه يســبب اضطراًب
يحــول دون احلفــاظ علــى متييــز حقيقــي بينهــم إال عبــر أنظمــة 
تنبُّئيــة تســتند إلــى حتليــل البيانــات التي أُنشــئت وُحفظــت َرْقمّيًا، 
اســتخدامها  وفاعلــة، ميكــن  وموثوقــة  محايــدة  بيانــات  وهــي 
لتوجيــه التدخــالت املبكــرة غيــر القســرية، كالتدخــالت التــي 
تســتهدف منــَع الشــباب مــن االجنــذاب إلــى فكــر متطــرف عنيف.

فافية 3- تحقيق الشَّ
ــفافية التقنيــة، وميكــن أن  يــة مقياًســا للشَّ توفــر املعاييــر الكمِّ
يــة إلــى زيــادة الثقــة وتهيئــة الظــروف  يــؤدَي تبــادل املعاييــر الكمِّ
الفاعلــة  بــن اجلهــات  املعلومــات علــى نحــو أفضــل  لتبــادل 

ــز شــفافية اإلطــار  ــة. ومــن املهــم أيًضــا تعزي ولي ــوكاالت الدَّ وال
القانونــي احمليــط بالتحليــل التنبُّئــي لتحســن أداء النمــاذج، 

وحتقيــق فهــم واضــح ومتســق ملاهيــة التحليــل وســببه.

إن مركزيــة مســؤولية اإلشــراف علــى هــذا التحليــل والعمــل مــع 
ــن القــدرة علــى حتقيــق فهــم واضــح  اجلهــات احلكوميــة يُحسِّ
ــة،  ــل، وإتاحــة هــذه املعلومــات مــن شــأنها حتســن الرقاب للتحلي
ومعاجلــة املظالــم املرتبطــة بالتمييــز. علــى ســبيل املثــال: ُطــوِّرت 
إجــراءاُت التوقيــف يف املطــارات وفــَق منوذج يدمج أمناط الســفر 
املشــبوهة، والدوافــع غيــر العاديــة، والعالمــات الفســيولوجية 
لعــدم االرتيــاح، وقــد أدى هــذا إلــى انخفــاض العــدد اإلجمالــــــــي 
لألشخــــــاص اخلاضعـــــــــن لعمليـــــات البحث بنسبة 50%، وإن 
معرفــة املســافرين بهــذه احلقيقــة ســتقلِّل مخاوفهــم مــن إمــكان 
ــري  ــاز العنصـــــ ــى االنحيـــــ أن تكــون هــذه اإلجــراءات قائمــة عل
إلــى  يــة  الكمِّ املعاييــر  َي مشــاركة  تــؤدِّ أن  الِعرقــي. وميكــن  أو 
تهيئــة أفضــل الظــروف لتبــادل املعلومــات بــن اجلهــات الفاعلــة 
مــزوِّدو  يكــون  قــد  املثــال:  ســبيل  علــى  وليــة.  الدَّ والــوكاالت 
ِخْدمــات االتصــاالت أكثــَر اســتعداًدا لتلبيــة طلبــات الوصــول ملــا 
نــوا أن معاييــر هــذه الطلبــات عاليــة،  لديهــم مــن بيانــات إذا تيقَّ

وأنهــا ترتبــط بهــدف مشــروع وحتقــق نتائــَج جيــدة.

تقليل 
االنتهاك 

وزيادة 
الفاعلية

محدودية 
ؤ  التنبُّ
الدقيق

مصادر 
ى  شتَّ

ونتائج 
صحيحة

اآلثار 
املجتمعية 
للمراقبة

حتقيق 
فافية الشَّ

ل  تأكُّ
معايير 
اإلثبات

تعميم 
االستخدام 

إساءة 
االستخدام 

المخاطرالفرص

فرص استخدام الذكاء االصطناعي ومخاطره في محاربة اإلرهاب

ل املعاييــر احلاليــة  ازديــاد توافــر البيانــات قــد يــؤدي إلــى تــأكُّ
القــدرة  توفرهــا  التــي  فاإلمكانــات  التهــم،  بإثبــات  املرتبطــة 
إلــى  ــؤ ســتؤدي  التنبُّ واســتخدامها يف  البيانــات  علــى جمــع 
واملعاقبــة  واالســتباقية،  الوقائيــة  بالعمليــات  أكبــر  اهتمــام 

قبــل حــدوث اجلرميــة.
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ثانًيا( المخاطر:

ؤ الدقيق  1- محدودية التنبُّ
التنبُّــؤ بالهَجمــات اإلرهابيــة والتعــرض للتطــرف باســتخدام 
ــذا  ــق؛ ل ــر دقي ــه غي ــت أن ــد يثب األســاليب احلســابية وحَدهــا ق
ــل االســتغناء  ــراح الطــرق وجتريبهــا وتقييمهــا أواًل، ب يجــب اقت
عنهــا إذا لــم حتقــق قيمــة تنبُّئيــة كافيــة. وهنــاك كثيــر مــن 
األمثلــة علــى اســتخدام الــذكاء االصطناعــي بنجــاح يف املجــال 
الصناعــي بتحســن قــدرات التنبُّــؤ باســتخدام التعلــم اآللــي 
والتكيُّــف الديناميكــي، ومــن ذلــك التكيُّــف مــع التغييــرات يف 
البيانــات داخــل النظــام، وفــرض معاييــر التحقــق مــن الصحــة 
قبــل االســتخدام، والتحديــث التدريجــي. وتوفــر تلــك اإلجراءات 
الشــرَط الســابق لالســتخدام املنســق للــذكاء االصطناعــي يف 
محاربــة اإلرهــاب، مــع األخــذ يف احلســبان أن نتائــج أي نظــام 

ــاًل.  ــًة فقــط وليــس دلي ــي توفــر إمكاني تنبُّئ

2- اآلثار المجتمعية للمراقبة
قــد مــا يقلِّــل التحليــل اآللــيُّ للبيانــات مــن اقتحــام اخلصوصيــة 
علــى املســتوى الفــردي، لكنــه يرفــع احتمــال أن يشــعر اجلميــع 
مــن  عــدد  درس  وقــد  األوقــات.  جميــع  يف  مراقبــون  أنهــم 
املراقبــة  بهــا  تتســبب  أن  التــي ميكــن  الطريقــة  األكادمييــن 
ْقميــة الواســعة النطــاق يف نشــر اخلــوف مــن التعامــل مــع  الرَّ
القضايــا أو األنشــطة السياســية، أو إبــداء رأي مخالــف، أو 
انتقــاد األفــكار، أو االختــالف مــع املعاييــر الســائدة. وكانــت 
هــذه املســألة مصــدَر قلــق جماعــات املجتمــع املدنــي، وال ســيَّما 
بعــد مــا كشــفه إدوارد جوزيــف ســنودن املبرمــج املتعاقــد مــع 
وكالــة املخابــرات املركزيــة األمريكيــة عــام 2013 مــن تفاصيــل 
ــاَم عــن  ــس بريســم )PRISM( الــذي أمــاط اللث برنامــج التجسُّ
حجــم برامــج املراقبــة الوطنيــة يف أمريــكا. وتوفــر التجِربــة 
التاريخيــة لســلوك املواطنــن يف ظــل األنظمــة االســتبدادية أدلة 
ــة.  ــة اجلماعي ــدان للمراقب ــا األب ــج تقشــعرُّ له ــى نتائ ــة عل مقنع
ويف املقابــل هنــاك مــن يــرى أن اســتمرار املعارضــة السياســية، 
وحريــة التعبيــر، وزيــادة تبــادل املعلومــات الطوعيــة عبــر وســائل 
املبالغــة يف اآلثــار  تقــدم دليــاًل علــى  التواصــل االجتماعــي، 

ــة.  ــك املراقب ــى تل الســلبية عل

ل معايير اإلثبات 3- تأكُّ
هنــاك حتذيــرات مــن أن ازديــاد توافــر البيانــات قــد يــؤدي إلــى 
تــأكُّل املعاييــر احلاليــة املرتبطــة بإثبــات التهــم، فاإلمكانــات التــي 
توفرهــا القــدرة علــى جمــع البيانــات واســتخدامها يف التنبُّــؤ 

ســتؤدي إلــى اهتمــام أكبــر بالعمليــات الوقائيــة واالســتباقية، 
أكثــر ممــا كان يف الســابق. وهــذه التقنيــات التنبُّئيــة اجلديــدة 
ــل حــدوث اجلرميــة!  ــَب املتهمــن قب ن الســلطات أن تعاق ســتُمكِّ
وهنــا يظهــر شــبح )مــا قبــل اجلرميــة( الــذي ال ميكــن جتنُّبــه إال 
باالعتــراف بــأن أي منــوذج تنبُّئــي يَُعــدُّ احتمــااًل وليــس دليــاًل، وأن 
التدخــل وفــق هــذه النمــاذج يجــب أن يســتند يف النهايــة إلــى قــرار 
بشــري يتخــذه شــخٌص خبيــر بحــدود هــذه النمــاذج وقدراتهــا.

4- تعميم استخدام الذكاء االصطناعي في الجرائم 
ميكــن رصــد ســوابق اســتُخدمت فيهــا أنظمــة الــذكاء االصطناعــي 
ة ملكافحــة اإلرهــاب يف مكافحــة اجلرائــم األخــرى، وهــو مــا  املَُعــدَّ
فعلتــه شــرطة مدينــة نيويــورك عندمــا قامــت بدمــج 3000 آلــة تصويــر 
تلفازيــة مغلقــة بأجهــزة استشــعار أخــرى. واحلقيقــة أن توفــر مجموعــة 
ر بثمــن للَمعنيــن  كبيــرة مــن البيانــات عــن اجلمهــور يَُعــدُّ كنــًزا ال يقــدَّ

ــة.  ــق مــع املجرمــن أو املهتمــن بالتدخــالت االجتماعي بالتحقي

5- إساءة استخدام الذكاء االصطناعي 
حتــى يف ظــل تنظيــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف محاربــة 
اإلرهــاب وفــرض القيــود علــى ذلــك االســتخدام، يظــل تفســير 
ــن أن  ــر املخــاوف م ــا يثي ــه تفســيًرا شــخصّيًا، وهــو م ُمخَرجات
مصطلح )إرهابي( قد يُســتخَدم ليناســب األغراض السياســية. 
ــة وحتليلهــا يحمــل معــه خطــًرا  فالســماح بجمــع البيانــات العامَّ
ــا يتمثــل يف إســاءة اســتخدامها. وتتضــاءل جــدوى القيــود  كامًن
والرقابــة املفروضــة علــى اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف 
حتليــل البيانــات بســبب عــدم وجــود فهــم عــامٍّ حلجــم البيانــات 

التــي أُنشــئت وطريقــة اســتخدامها. 

االصطناعــي  الــذكاء  قــدرات  أن اســتخدام  تأكيــد  ميكننــا 
ألغــراض تنبُّئيــة يف محاربــة اإلرهــاب ليــس أمــًرا جيِّــًدا وال 
ســيًِّئا يف حــد ذاتــه، بــل يتوقــف علــى الطريقــة التــي تُســتخَدم 
بهــا هــذه القــدرات. وال يشــير التنظيــم احلالــي الســتخدام 
الــذكاء االصطناعــي يف محاربــة اإلرهــاب إلــى ُرجحــان أيٍّ مــن 
ــق  ــق األمــر بإســاءة االســتخدام، أو بتحقي ــن، ســواء تعل اجلانب
االســتخدام األكثــر فائــدًة لهــذه التقنيــات مــن حيــث )كفــاءة( 

التشــغيل وااللتــزام مببــادئ حقــوق اإلنســان.

الــذكاء االصطناعــي ألغــراض تنبئيــة يف  اســتخدام قــدرات 
محاربــة اإلرهــاب ليــس أمــًرا جيــًدا وال ســيًئا يف حــد ذاتــه، 
بــل يتوقــف علــى الطريقــة التــي ُتســتخدم بهــا هــذه القــدرات.
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المؤلفة

الســتخدام  اجلهــود  مــن  املزيــد  تضافــَر  األمــر  ويتطلــب 
الــذكاء االصطناعــي بنجاعــة يف عمليــات محاربــة اإلرهــاب، 
واحتــرام حقــوق اإلنســان يف آن، عندئــٍذ تصــل تقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي للتنبُّــؤ باإلرهــاب إلــى مرحلــة النضــج، ويكــون 

الوصــول إلــى البيانــات يف ظــل تدابيــر وقائيــة صارمــة.

ــراض أن  ــة، كافت ــي إعــادة النظــر يف االفتراضــات احلالي  وينبغ
الوصــول إلــى البيانــات علــى نطــاق أوســع أمر ضــارٌّ دائًما بحقوق 

اإلنســان، وأن مركزيــة التحليــل ســيِّئة بطبيعتهــا، فــإن تطويــر 
ًغا صاحًلــا للوصــول إلــى  القــدرات التنبُّئيــة ميكــن أن يكــون مســوِّ
ــة واســتخدامها علــى نطــاق أوســع، شــرط التحقــق  البيانــات العامَّ
مــن صحــة منــاذج التنبُّــؤ بدقــة قبل اســتخدامها، واتخــاذ التدابير 
التقنيــة ملنــع إســاءة االســتخدام، وضمــان أن اســتمرار الوصــول 
إلــى أيِّ بيانــات ألغــراض محاربــة اإلرهــاب يتوقــف علــى القــدرة 
علــى اســتخالص قيمــة تنبُّئيــة كافيــة مــن تلــك البيانــات احملــددة، 

أي حتقيــق هــدٍف مشــروع لهــذا الوصــول.

ــراق وأفغانســتان،  ــي، خدمــت يف الع ــش البريطان ــط باجلي ــك، ضاب ــن ماكيندري كاثل
وقدمــت دوراٍت تدريبيــًة يف التثقيــف ومكافحــة اإلرهــاب يف مركــز التميُّــز للدفــاع ضد 
ــا.  ــرة بتركي ــو( يف أنق ــف شــمال األطلســي )النات ــع حِلل اإلرهــاب )COE-DAT( التاب
ولــي باملعهــد امللَكــيِّ  عملــت يف عامــي 2017 و2018 زميــاًل باحًثــا يف إدارة األمــن الدَّ

وليــة )تشــاثام هــاوس(.  للشــؤون الدَّ

جامعــة  مــن  اجلويــة  النُظــم  هندســة  يف  )البكالوريــوس(  شــهادة  علــى  حصلــت 
وليــة مــن كليــة لنــدن لالقتصــاد  كرانفيلــد، وشــهادة )املاجســتير( يف الَعالقــات الدَّ

السياســية. والعلــوم 

تشــمل مجــاالت اهتماماتهــا البحثيــة: الدفــاع واألمــن، وتطبيــق الــذكاء االصطناعــي 
يف العمليــات العســكرية.
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