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 توطئة

 

الصهیونّي المخابراتّي اإلرث مركز عن صدرت والتي المترجمة، الدراسة هذه            تشّكل
على لالّطالع فرصًة ،2019 الثاني كانون في االستخبارّیة العلمّیة الطرق أبحاث             ومعهد
مجال في الصهیونّیة البحثیة المؤّسسات في األكادیمّیة الدراسات حقل في الحالّیة             النقاشات
وطرائق أسالیب تغییر في ساهمت عدیدًة تحوٍّالت شهد الذي المجال هذا االستخبارات؛              علم

  العمل االستخبارّي.

المعلومات تكنولوجیا في العالم یشهدها التي النوعّیة والقفزات العاصفة التحّوالت            مع
إلى االستخبارات حاجة ظّل وفي المعلومات، لوفرة الهائل واالتساع الصناعّي            والذكاء
إلدارة حال الخارقة" "التقنّیات وّفرت والعسكري، السیاسي القرار إلسناد تكاملیٍة            معلوماٍت
ومعالجتها، تحلیلها ویتعّذر جمعها یتّم التي االستخبارّیة المعلومات من الهائل الكّم             ومعالجة
الدراسة هذه تنتقل وحدها. البشرّیة القوة على باالعتماد بشأنها، الستدراكاٍت التوّصل             أو
التكنولوجّیة العلمّیة الثورة عصر في االستخبارات مستقبل عن للحدیث الزمن عبر             المعّمقة
كما تحدٍّیات. من یقابلها وما المتقّدمة التقنّیة التطّورات أبرز مستعرضًة المعلومات،             وثورة
وطبیعة االستخبارّي الجهاز بنیة في التحّوالت هذه تأثیر حول النظرّیة الجداالت             تعاین
للرفع المعرفة هذه تطویر سبل عن فضًال فیها، البشرّي العنصر وموقع االستخبارّیة              المهمة
المعلوماتّیة الشركات ُكبریات دور على الضوء الورقة وُتلقي االستخبارّي. العمل كفاءة             من
االستخبارّیة، الصناعة في و"فیسبوك") "غوغل" (مثل االجتماعّي التواصل          ومواقع
والهیئات واألجهزة الخاص" "القطاع بین یجمع الذي "الفرید" التعاون لشكل قة متطر           
ُتحاجج المقابل، في الصناعّي. الذكاء وتطویر المعلومات تقنّیة مجال في الغربّیة             االستخبارّیة
التقنّیة القدرات توّفر مع المتقّدمة، والعسكرّیة التجارّیة التقنّیات انتشار بأّن            الورقة
لیفتح العسكرّیة المعارك میادین على سینعكس الواسع، الجمهور أمام الحّرة            والبرمجّیات
الجیوش على كبیٌر تغییٌر یطرأ أن دون الرسمّیة، غیر الجیوش أمام األبواب من               المزید

 التقلیدّیة.
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 مدخل
جدٌل وهو المخابرات، بمستقبل الُمتعّلق الحوار الماضیة، السنوات مدى على            تصاعد،
ُمعیٍّنة لتقنیاٍت یمكن التي الطریقة حول الدائر النقاش من بدءًا ُمختلفٍة: باتجاهاٍت              یتطّور
االصطناعي للذكاء یمكن "كیف سؤال غرار على محدٍّدة، استخباریٍة مجاالٍت على             التأثیر
نقاشاٍت جانب إلى هذا، االستخباري؟". التوقُّع مجال على التأثیر الصور معالجة             ومجال
هات التوجُّ تطویر أو المستقبلیة، البحثیة العملیة في الُمحّلل مكانة غرار على تبسیطیٍة،              أكثر
صاٍت تخصُّ "تشّكل غرار على المعلومات، بعصر العالقة ذات المختلفة البحثیة            والطرائق

 استخباریٍة جدیدٍة، أو تشّكل رؤى تستبدل فكرة الحلقة االستخباریة".
 

نظٍر وجهة من تنطلق أّنها رغم اآلن، المتشّكلة المعرفة هذه إلى القائمة العالقة هذه                تنتسب
التي األدبیات في تدارسها یتّم منها اثنان مضامینّیة، عوالم ثالثة بین تدمج إّنها إذ                فریدٍة؛
إّن إال االستخباریة؛ المهنة وثانیهما: التقني، التقّدم أولهما: االستخبارات؛ مستقبل عن             تتحّدث
الصناعات تغّیر أن التقنیة االبتكارات لهذه فیها یمكن التي الطریقة هو ثالثًا، عالمًا               هنالك
تكتفي ال علیه، وبناًء الواسع. تعریفها بحسب األقل على الخاّصة، السوق في              [االستخباریة]
في التمحیص إلى تسعى بل فقط، االستخبارّیة التقنّیة المضامین عالم في بالبحث الدراسة               هذه
على أخرى، مجاالٍت في استخدامها یتم والتي التطویر، طور في التي وتلك القائمة               المنتجات
اللوجستّي، التسلسل وإدارة والمبیعات، التسویق وأبحاث االقتصادیة، الجدوى أبحاث           غرار
في الرائدة التقنیة التوجهات هي هنا التحلیل في علیها اّتكأنا التي المركزیة والنقطة               وغیرها.

 السوق الخاّصة، وآثارها على الخدمات االستخباریة.
 

العمل على الخارقة التقنیات فیها تؤّثر التي الطریقة اختبار في البحث هذا أهداف               تتمثل
تغّیر أن الخارقة للتقنّیات یمكن وكیف :"هل، هو هنا المركزي البحث سؤال              االستخباريّ .
تقریبًا كلمٍة أیة مع التعامل یمكن االستخباریة؟". األبحاث وخصوصًا االستخباریة،            المهنة
تعریفها یمكننا تقنیاٍت فأّیة أوُجه؛ حّمالة باعتبارها سؤالنا، فیها صغنا التي الصیاغة هذه               في
تعریف یمكننا وكیف االستخباریة" "المهنة مصطلح یشمله الذي وما خارقٍة؟            كتقنیاٍت
عزل یمكننا وكیف التقنیة؟ للتطّورات نتیجًة المهنة تلك في خصائَص أّیة تتغّیر هل               التغییر؟
هل وأصًال، االستخباري؟ (التابع) المتغّیر على مؤثرا تابٍع) (غیر متغیرا باعتبارها             التقنیة
تغییر على تعمل التقنیة بأّن القول أّي االتجاهات؛ أحادیة عالقاٍت عن الحدیث              یمكننا
وبین االستخباریة الصناعة مشموالت بین العالقات فیه صارت عصٍر في            االستخبارات،
ذلك، ورغم األصل". هو "من تعریف سیاقها في ویصعب شاملًة والخاص العام              القطاعین

 



 

 

 

محدٍّدة، لتقنیٍّات یمكن كیف وهو: أال الوضوح، شدید مجاٍل على هنا النقاش قْصر تّم                فقد
المهنة في الجوهرّیة الجوانب على تؤّثر أن قلیلٍة، سنواٍت منذ باهرًة انطالقًة              تشهد
الوظائف عن فضًال االستخبارّي، المنتج وصیاغة المعلومات، وجمع األبحاث،           االستخبارّیة:
رجل وكذلك فیها، الفرد ومكان االستخبارات في التنظیمیة والُبنى المختلفة،            االستخباریة

 االستخبارات، في ظّل هذا النسیج المعقد؟
 

المؤّسسات تغیُّر توصیف على القادرة االحتماالت بتشكیلة الوعي على           "التأسیس
بین القائم التفاعل مسألة في النبش على البحث هذا هات توجُّ تقتصر             االستخباریة"،
االستخباریة المنظومات دواخل في البحث في یتعّمق أنه كما واالستخبارات؛            التكنولوجیا
وكذلك فیها، تعمل التي المحیطة البیئیة المنظومة فیها ُتفّسر التي الطریقة أي : أساسيٍّ               بشكٍل
البحث هذا في ونحن إنتاجّیتها. خاللها من تخلق التي والطرائق فیها، تنتظم التي               الطریقة
تفاعل من التكنولوجیا فیها ُتغّیر التي الطریقة إلى بالتطّرق فحسب، معدودٍة جوانب في               نقوم،
نقوم لكي أّننا یقول افتراٍض على بالتأسیس وذلك محیطها؛ مع االستخباریة             المنظومة
التطّورات تأثیر كیفیة في تنظر أن االستخباریة األبحاث على فإّن الركیزة، هذه              بتوصیف
االستخبارات، على فوریٌة إسقاطاٌت لها التي تلك من بكثیٍر أوسع جوانب على              التكنولوجّیة
األمن منظومات وفي الرؤى في الكامنة التغییرات على إسقاطاٌت لألسف، لها،             والتي

 القومّي.
 

تحمالن مشكلتان وهما البحث: طرائق في إضافیتین مشكلتین أیضًا هنا نواجه             وبالطبع،
لتقنیٍة التطّرق دون من ما تقنیٍة مناقشة في الكامنة المصاعب أوالً ، فهنالك، ذاتها؛               السمات
التقنیات موضعة ظّل وفي السائد، (Convergence) التجمُّعي ه التوجُّ ظل في            أخرى،
االستخباریة المهنة "تفكیك" في الكامنة الصعوبة ثانیاً ، تواجهنا، كما والخدمات.            والمنتجات
المنتج وخلق واألبحاث، المعلومات، جمع بین التمییز رأسها وعلى مختلفٍة، عناصر             إلى
المزج، هذا في الرئیسیة االّدعاءات من واحٍد ضوٍء على وخصوصًا ونشره،             االستخبارّي
في آِخٌذ المذكورة االستخباریة المجاالت بین القائم الكالسیكّي التقاُسم راهنیة أّن مفاده              والذي
أمام فحسب لیس اآلخر هو یضعنا االستخبارّي والتجّمع التقنیات تجّمع بین الدمج إّن               التفكُّك.
مشكلٌة بالفحوى، تتعّلق مشكلٍة أمام ذلك، من واألخطر بل البحث، بطرائق مرتبطٍة              مشكلٍة
المهنة تركیب وُنعید نفّكك أن لنا كیف إذ واصطالحیًة؛ لغویًة مشكلًة باعتبارها إلیها               ُینَظر
أن علینا یترّتب هل استخدامها؟ علینا یترّتب مصطلحاٍت أّیة واضٍح؟ بشكٍل             االستخباریة

 نخترع لغًة جدیدًةَ؟!
 

 



 

 

 

باستعراض قمنا فأوالً ، صناعیٍة: تقسیماٍت بضعة سنستخدم اإلخفاقات، هذه على نتغّلب             لكي
المعلومات، تخزین االصطناعي، الذكاء الحجم، هائلة (المعطیات ُمدمٍج بشكٍل تقنیاٍت            بضعة
یكون العناصر هذه إدراك بأّن نفترض إّننا إذ اآللّي)، اإلنسان صناعة وعلم الُمحوسبة،               القوة
حاالٍت في قمنا بینما واحدٍة، ككتلٍة جمیعًا إلیها بالنظر یلزمنا المستقبلّي وتأثیرها كامٍل،               بشكٍل
الواضح من أنه رغم مثًال)، المجامیع (حكمة معزوٍل بشكٍل خارقٍة تقنیاٍت باستعراض              أخرى
لكّل یمكن التي الكیفیة باستعراض قمنا ثانیاً ، أخرى. تقنیاٍت على تّتكئ القضایا هذه               كون
وقد االستخبارات؛ على التأثیر الُمدمجة، غیر التقنیات جانب إلى الطراز، هذا من تقنيٍّ               دمٍج
بناًء االستخبارّي، المنتج وخلق والبحث، المعلومات، جمع عملیة مع أساسي بشكٍل             تعاملنا
عّدة استعرضنا و ثالثاً ، شامًال. سیاقًا باعتبارها الثالثة المكونات هذه لتوصیف محاولتنا             على
والتوقُّع، التنّبؤ على القدرة المستقبل، استخبارات رجل (شخصیة "أفقیٍة": استخباریٍة            قضایا
ناقشنا كما االستخباري)؛ للمشروع الرؤیوي التنظیم في الجدیدة والرؤى االستخباري            المنتج
عن دونًا ما تقنیٍة إلى بالتطّرق االكتفاء دون من المجاالت هذه ستختبرها التي               التغییرات
نقدها في المعروفة، بالمصطلحات االلتصاق إلى سعینا فقد الغالب، وفي وأخیراً ،             غیرها.
 وفي شحنها بمغاٍز جدیدٍة، وقد حاولنا االمتناع، قدر اإلمكان، عن اختراع مصطلحاٍت جدیدٍة.

 
نأمل) (حسبما لنا ُتتیح عملیٌة وهي المعلومات، مصادر من أنواٍع بضعة البحث هذا               یستخدم
نوعین باستخدام قمنا فأوالً ، عة: ومتنوٍّ ثریٍة نظٍر وجهة من االستخبارات مستقبل             استعراض
على التقنیة تأثیر تناقش التي وتلك التقنیة، تناقش التي األنواع الثانویة: المصادر              من
لكي مصادرنا بتوسیع قمنا بل األكادیمیة، األدبیات على بحثنا یقتصر ولم             االستخبارات.
والمؤّسسات والشركات األبحاث، ومعاهد الحكومات، عن الصادرة اإلعالنات          تشمل
التقنیات فیها تبدو التي باألسواق تتعّلق التي االقتصادیة الجدوى أبحاث جانب إلى              األخرى؛
استطالٍع بإجراء قمنا إذ أولیٍة: مصادر أربعة استخدمنا و ثانیاً ، ُمهیمنًة. بسبرها قمنا              التي
تشخیص بهدف واستخباریٍة)، (أمنیٍة وتطویٍر أبحاٍث معاهد عن صادرٍة           ومنشوراٍت
على باالّطالع قمنا وقد ما؛ انطالقٍة تحقیق أجل من الموارد استثمار فیها یتّم التي                المجاالت
یشمل بما عالقٍة ذات تكنولوجیٍة اختراعاٍت استعراض فیها یتّم ومعارض ونشراٍت             مواقع،
باعتبارها وصفها یمكننا خدماٍت تقترح التي الشركات على) یقتصر أن دون             (من
للشركات التابعة التطویر مراكز على بالذات جهدنا نركز أن فّضلنا هنا،             "استخباریًة".
بهدف وذلك تدعمها؛ التي المالیة والصنادیق أب"، "الستارت شركات وكذلك            الضخمة،
في یتمثل األولیة المصادر من آخر نوٍع عن فضًال المستقبلیة. ر التطوُّ توّجهات              تشخیص
التي الشركات في وإّما التقنیات هذه في إما یعملون مبادرین مع أجریناها التي               المقابالت

  توّفر خدماٍت استخباریًة تقنیًة.

 



 

 

 

 التحّدیات االستخبارّیة في عهد التغّیرات
االستخبارات" في الرابعة "الثورة بـ توصیفه المقبول من جدیٍد، عهٍد عتبات على نعیش              نحن
الرئیس خلق حین انطلق األول العهد بأّن (Ryan) و (Biltfen) من كلٌّ یقول .              1

The) القومّي األمن قانون خلق وحین 1942؛ العام في (OSS) الـ منظومة              "روزفلت"
االستخباري للمجمع رسمیًا إطارًا 1947 العام في الصادر (National Security Act           
هذه عالئم أهّم یتمّثل مهنیٍة. مدنیٍة استخباریٍة كوكالٍة (CIA) جهاز تشكیل بذلك              ُمتیحًا
المرتبطة القدرات وخلق سیة التجسُّ (U2) الـ طائرة تطویر تقنیة انطالق في             المرحلة
الستار اختراق مصاعب ضمنها من عوامل، عّدة من حاجتها نبعت وقد الصناعیة،              باألقمار

 الحدیدّي السوفیاتّي بوسائل أخرى.
 

العهد إلى الباردة، الحرب أوج وفي الستینّیات، بدایة في المتحّدة الوالیات             ولجت
على جدیدٍة، تقنیاٍت لتطویر هائلة میزانیاٍت بتخصیص اّتسم والذي الثاني،            االستخبارّي
في ثانیًا قطبًا المرحلة هذه في العدّو كان الرقمّي. والتشفیر والسونار الصناعیة األقمار               غرار

 عالٍم مستقطٍب بین معسكرین، بینما تمّثل التهدید الناظم آنذاك في تهدید الحرب النوویة.
 

قد الثاني االستخباري العهد أّن المذكورْین الباحثْین یّدعي ،2001 أیلول 11 هجمات              ومع
وخصوصًا الهجمات، إلى المؤّدیة األحداث في التحقیق لجنة استخالصات جاءت إذ             انتهى.
التي المعلومات من استخالصاٍت إنتاج في األمریكّي االستخبارّي المجمع بفشل یرتبط             فیما
طرائق على الحاصلة التغییرات المقبل؛ العقد خصائص ترّسم لكي ومعالجتها، تجمیعها             تّم
جمع قدرات في الهائل االستثمار جانب إلى االستخبارّي، الجهاز ُبنیة وعلى             العمل
كانت والتي الجو، من المعلومات جمع عملیات في الكبرى القفزة وخصوصًا             المعلومات،
معلوماٍت على الحصول إلى بالحاجة المتعّلقة اإلرهاب مكافحة في الحاصلة التطّورات             أهّم

 تكتیكیٍة في كّل لحظٍة راهنٍة من أجل تنفیذ األعمال الهجومیة الجراحیة تجاه أهداٍف بعیدٍة.
 

إذ العاملة؛ القوى مجال في ُموازیٍة قفزٍة إلى المجّسات، ونوع كّم في الحاّد االرتفاع هذا                  أّدى
العام في ُأجري بحثًا أن حّد إلى هائلٍة، بوتیرٍة األمریكّي االستخبارّي المجمع حجم               نمى
أو أعواٍم خمسة لدیهم االستخبارات مجمع في المحللین نصف كون عن كشف قد ،2007              
التقنیات في مسبوٍق غیر إغراٍق بوجود الثالث العهد نما حین وفي الخبرة. من 2              أقّل،

1 Biltgen, Patrick and Stephen Ryan. Activity-based Intelligence Principal and Applications Massachusetts:Artech House, 2013, p.1 
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إلى باالستناد العهد هذا جهود ترّكزت االجتماعي، التواصل شبكات وانتشار            المعلوماتیة
إلى الُمرتكزة العمیقة والتحلیالت النظر وجهات من جدیٍد خلیٍط خلق في تقنیٍة نظٍر               وجهة

.(Multi- in) :3  تشكیلٍة من المصادر االستخباریة، أو، بكلماٍت ُأخرى

 
إلى الماضیة السنوات خالل دخلنا قد بأّننا ،(Ryan)و (Biltgen) من كلٌّ یّدعي حین               في
تغییراٍت ویختبر التهدیدات، من تشكیلٍة بوجود یّتسم عهٌد وهو الرابع؛ االستخبارّي             العهد
معلوماتیًا انفجارًا أیضًا التغییر هذا شمل مسبوقٍة. غیر وبمناسیَب سریعًة تغییراٍت             دائمًة،
والتقنیات االتصاالت، تقنیات وخصوصًا للتقنیات، وتضاُفرًا المعلومات، تقنیات في           وآخر

 الُمرتكزة إلى خدمة تحدید المواقع، واالنتشار العالمّي للحوسبة المتنقلة.
 
 
 

(Ryan )و (Biltgen) 4 شكل توضیحي 1: العهود االستخباریّة األربعة، بناء على
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الحالیة. االستخباریة الثورة حول متشابٌك نظريٌّ جدٌل الماضیة، السنوات مدار على             یدور،
ورشة من انبثق قد باعتباره الموضوع هذا في النظرّي النقاش بدایة إلى النظر المقبول                ومن
األدبیات استعراض أّن رغم وذلك ؛ 2006 العام في لألبحاث (RAND) معهد أقامها 5             عمٍل

مناقشة في اللحظة تلك حتى ُكتب أكادیمیًا مقاًال 125 شّخص قد ذاته العام في ُأجري                 الذي
6 اإلصالحات الضرورّي إجراؤها على المجمع االستخباري.

 

االستخبارّي الشأن في ضروریٌة ثورٌة بالفعل هنالك كانت ما إذا مسألة العمل ورشة               ناقشت
إجراء على االقتصار كان قد المطلوب أّن أم جدیدٌة، استخباریٌة نظریٌة تتبلور              بحیث

  إصالحاٍت وتعدیالٍت ومواءماٍت على الرؤى التي كان معموًال بها آنذاك.7

 

 استمع/ي لمحاضرة  مقدمة إلى الدراسات األكادیمّیة لالستخبارات واألجهزة السرّیة
  

ثورًة ثّمة أّن العتبار األساسیة الظروف فإّن وآخرون، (Lahnman) یّدعیه ما             وبحسب
التغییرات في تمّثلت وقد األثناء: تلك في تتخّلق كانت النشوء طور استخباریًة              معلوماتیًة
اإلحساس مثل من الماضي؛ تهدیدات وطبیعة بنوعیة ُمقارنًة التهدیدات طبیعة في             الهائلة
الذین القرار أصحاب أوساط وفي األمریكّي االستخبارّي المجمع صفوف في أزمٍة             بوجود
تحّدیات لمواجهة الحالیة االستخباریة للمنظومة ما اتٍّساق وغیاب المجمع؛ هذا            یرأسون

  الساعة والتحدیات المستقبلیة.7
 

اإلرهاب وصعود الشرقیة والكتلة السوفیاتي االتحاد انهیار إلى (Lahnman)           ُیشیر
التجارة مركز على الهجمة في األساسیة انطالقتها نقطة تتمّثل باتت عملیٌة وهو              العالمي-
الحرب یتلو الذي العهد الجدید، العهد إلى الولوج على تؤّشر أحداثًا باعتبارها              العالمّي،
عن الجدید العهد فیها یختلف التي الطریقة كتابه في یوّضح (Lahnman) أّن ورغم               الباردة.
إنه إال االستخباري، الشأن في ثورٍة إلى الحاجة بمفهوم السابقة، عشر الخمسة              السنوات
السیرورة بالذات: الوقت هذا في ثورٍة بانطالق ُتلِزمان هاّمتین سیرورتین نقاشه في              یفّوت
تسدید في المتناقص الشعبّي االستعداد أمثلتها ومن المجتمعیة، بالتغییرات ترتبط            األولى

5 Treverton, Gregory, Seth Jones, Steven Boraz and Phillip Lipscy. Toward a Theory of Intelligence. California: Rand Corporation, 2006. 

6 Lahnman, William. J. (ed.). The Future of Intelligence Analysis, Final Report, Volume 1. Maryland: Center for International and Security Studies. March 

10, 2006. https://goo.gl/2iiq52. 
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األمن أجهزة من الُمتصاعدة التوّقعات جانب إلى شعبیًا، ُمنَتجًا باعتباره "األمن"             فاتورة
التواصل وسائل تلعبه الذي الرئیسّي الدور عن فضًال األمن؛ منتج توفیر في              القومّي
السیرورة أّما والجمعیة. الشخصیة الهویة بلورة في أخرى، معلوماتیٌة وتقنیاٌت            االجتماعي
مجال في خصوصًا لمغازیها تفویته مع عابٍر، بشكٍل (Lahnman) إلیها تطّرق التي              الثانیة
وعلى المجتمع، شرائح جمیع على تؤّثر التي التقنیة، بالتحدیثات الُمرتبط المعلوماتّي             البعد

 مشروع األمن القومّي، وعلى المنظومات االستخباریة نفسها.
 

أن ینبغي وأساسیٍة. عمیقٍة تغییراٍت بوجود ُتلِزم االستخباریة الثورة فإّن أمٍر، من یكن               مهما
افتراٍض خلق من بدءًا االستخباریة"؛ "الحیاة مناحي جمیع في الثورة هذه             تتمظهر
االستخباریة، المنّظمات هیكل على إجراؤها ینبغي التي بالتغییرات مرورًا جدیٍد،            استخباريٍّ
من الجدید والجیل تتواءم التي والتأهیل التجنید وعملیات جدیدین، ومنهجیٍة افتراٍض             وبلورة
في التفكیر إعادة إلى الحاجة على (Lahnman) یؤّكد ذلك، جانب إلى االستخبارات.              رجال
التركیز هنا المهم من إذ القرار؛ أصحاب وبین االستخبارات أجهزة بین القائم البینّي               السطح
بالقیم القرار أصحاب یزّود أن االستخباري للمجمع یمكن كیف التالیة: المسألة             على

7 المعلوماتیة الالزمة لهم، وهل بإمكان المنظومات والرؤى القائمة أن توّفر هذه البضاعة؟ 

 
خصوصًا دراماتیكیًة، تجارَب القومي، األمن مشروع سیاق في االستخباري، المجمع            یختبر
فإّن المستقبلیة، االستقراءات وبحسب المعلومات. تقنیة في الحاصلة التطّورات ضوء            على
بعشرة أكبر ستكون 2020 العام بحلول البشریة ستنتجها التي الرقمیة المعلومات             كمیة
هذا، النمو معّدل إّن .2018 العام حتى البشریة أنتجتها التي المعلومات كمیة من               أضعاٍف
التحّدي تستحضر المعلومات، وتقنیة المعلومات على للدول الُمتصاعد االتكاء جانب            إلى
وتخزینها، المعلومات من مهولٍة كمیاٍت جمع إلى حاجٌة هنالك جهٍة، فمن معًا؛              والفرصة
فقد أخرى، جهٍة ومن (Actionable)؛ علیها العمل یمكن مادٍة إلى وتحویلها             ومعالجتها
وبعضها جدیٌد بعضها الُمعطیات، من هائلٍة یات كمٍّ على ترتكز للمعلومات إنتاٍج قدرة              تخّلقت

 اآلخر لم یكن من سبیٍل له في الماضي.
 

التغییرات على بالتركیز المعلومات، بعصر مرتبطٌة تطوٌّرات هنالك الحالیة، الثورة قلب             في
خاللها من جمُعها یتّم التي الطریقة على باالقتصار ال نفسها، المعلومات طبیعة في               الكامنة
إنها أكثر؛ ومعروضٌة متوفٌّرة الیوم فالمعلومات بها. المعلومات مع التعامل یتّم التي تلك               أو

7 Duyvesteyn, Isabelle, Ben de Jong and Joop van Reijn (eds.). The Future of Intelligence: Challenges in the 21s century (Studies in Intelligence). London: 

Routledge, 2014. Degaut, Marcos. "Spies and Policymakers: Intelligence in the Information Age." 

 



 

 

 

معلوماٌت وهي ُكُثٍر؛ أشخاٍص قبل من یتّمان ومشاركتها إنتاجها أّن بمعنى             "اجتماعیٌة"،
الرقمیة: المجّسات من واسعٍة تشكیلٍة قبل من جمُعها ویمكن ُتنَتج أّنها بمعنى              متنقلٌة،
الهواتف (مثًال: علیها، الحصول البسطاء المستخدمین بإمكان أّن حّد إلى ُمنتشرٌة             وغالبّیتها

 الخلیویة)؛ كما أّن هذه المعلومات محلیٌة، بمعنى أّنها موسومٌة جغرافیًا.
 

أّولها : االستخباري: المشروع تعترض تحدٍّیات أربعة اآلخر هو المعلومات عصر            یستحضر
وتحلیلها المعلومات جمع ناحیة من موقعها وفرادة طالئعیتها االستخباریة المنّظمات            افتقاد
على الحصوَل شيٍء، كّل وقبل أوًال المنظمات، هذه وجود سبب كان را، مؤخ              ونشرها.
على الیوم یتوّجب ولكن، المعلومات. هذه إخفاء من یتمّكن أن قبل الخصم، عن               معلوماٍت
على القادرة المدنیة بالجهات مقارنًة النسبّي قها تفوُّ في التفكیر إعادة االستخباریة             المنظمات
من لكّل وتوّفرها الیوم، الكبیرة المعلومات كمّیة ظّل في سّیما ال وتحلیلها، المعلومات               جمع
وبعضها الرّف، على للبیع] [المعروضة "األدوات" وفرة عن فضًال علیها، للحصول             یسعى
یات كمٍّ جمع االستخباریة، المنّظمات عن ناهیك والمجموعات، لألفراد ُتتیح والتي ،            مجانيٌّ

8  هائلٍة من المعلومات ومعالجتها.

 
عن الحصانة المتحدة الوالیات رفعت ،2011 أیلول في الهذیان: حدود على یبدو مثاًال               إلیكم
- 1971 السنوات بین ما االستخدام قید كان قمٌر وهو سي، التجسُّ (kh-9 Hexagon)               قمر
كالصین الیوم، كثیرًة دوًال ولكن العالم. هذا في قدراته ناحیة من فریدًا قمرًا كان وقد ،1986                
هي تتمّتع و"إسرائیل"، وألمانیا فرنسا وكذلك والیابان، الجنوبیة كوریا وجنوب            والهند
باألقمار المدنیة السوق تفیض ذلك، على عالوًة رة. متطوٍّ صناعیٍة أقماٍر بقدرات             األخرى
) أو األمریكیة (Digiglobe) شركتي ُتنِتجها التي األقمار غرار على التجاریة،            الصناعیة
صوریٍة بدقٍّة الملّونة الصناعیة األقمار عن ُنسخًا توّفران شركتان وهما الفرنسیة، (SPOT            

  عالیٍة لكّل من یطلبها.
 

صناعیًة أقمارًا ُتنتج التي ،(Skybox) شركة "غوغل" شركة اشترت ،2014 حزیران             في
وألمانیا كندا أّما فحسب. دوالٍر ملیار نصف الصفقة سعر بلغ وقد جدًا، عالیٍة بجودٍة                رخیصًة
التقاط على قادرٌة وهي رادارًا، تحتوي رة ُمتطو تجاریًة صناعیًة أقمارًا أطلقت فقد              وإیطالیا،
الموجودة األداة هذه إّن الغیوم. بین من أو مثًال اللیل في الصعوبة، شدیدة ظروٍف في                 الصور

8 Shabtai, Shai. “Intelligence and Strategy: Relationship in Transformation.” Infinity Journal, 6, no.1 (2018): 8-11. 

 



 

 

 

أو مدنیٌة أهداٌف متنوعٍة: أهداٍف أجل من هائلٍة مساحاٍت سبر على الیوم قادرٌة الرّف                على
9 عسكریٌة أو تجاریٌة.

 
تكنولوجیا بتطویر تقوم ة خاصٌّ شركٌة وهي ،(NSO) شركة في یتمّثل هذا على آخُر مثاٌل                
الموجودة والخدمات الخلیویة لألجهزة اقتحاٍم أدوات توّفر كما عسكریٍة، بمستویاٍت            التعقُّب
ُیحتمل لكنه حكومیٍة، وأمٍن استخباراٍت لوكاالت هذه خدماتها الشركة وتبیع اإلنترنت،             على
أصبحت كیف المثال هذا یؤّكد أخرى. حكومیٍة غیر لجهاٍت خدماتها ببیع قیامها              كذلك
الزمان من عقٍد قبل كانت أن بعد یرغب، من لكّل متوفرا الرّف على ُمنتجًا التقنیة                 القدرات

 ِحكرًا على الدول المتطّورة فحسب.
 

وفي نفسها، المعلومات طبیعة في كامٌن وهو االستخباریة المنّظمات یعترض ثاٍن تحدٍّ              هنالك
المنظومات في الحال هو كما بها، المعلومات تنُتج التي والمتنّوعة الكثیرة             الصیغ
قولبتها. ُیمكن وال منفصلًة عاٍم بشكٍل تكون والتي وتحلیلها، المعلومات لجمع             االستخباریة
أمنيٍّ ُمنتٍج في المعلومات جمیع َصّب عن المترتبة المصاعب في كّله هذا نتیجة               تتمّثل
وهیاكَل رؤًى خلق إلى االستخباریة المنّظمات تسعى بالذات، السبب لهذا واحٍد.             استخباريٍّ
التي األدوات من تشكیلًة الخاّصة السوق تقترح التشاركیة. األفكار خلق على تعمل              تنظیمیٍة،
إلى ووصوًال الرّف" "على المتوّفرة البسیطة األدوات من بدءًا المعلومات، صهر على              تعمل

  وسائل ذكیٍة ُتتیح إجراء عملیاٍت تنظیمیًة معقدة.
 

في المعلومات، تشارك كمنّصات سریٍع، بشكٍل وتشغیلها األدوات هذه بعض شراء             ُیمكن
لتخدم نفسها، االستخباریة المنّظمات قبل من تطویُرها یتّم أخرى ات منصٌّ هنالك أّن              حین
االستخباریة المنّظمات بین القائمة األسوار فإّن حاٍل، أّیة وعلى وحسب. هي             مصالحها
هنالك الیوم ومنذ تمامًا؛ ُترَفع إنها بل واالختفاء، االضمحالل في آخذٌة الخاّص              والقطاع
) صندوق فهنالك الخاّصة؛ والشركات االستخباریة الهیئات بین التعاون من مختلفٌة             أنواٌع
إلى ویهدُف عامًا، 15 نحو قبل إنشاؤه تّم والذي المّتحدة الوالیات في المالّي (In_Q_tel              
القومّي، األمریكّي األمن تخدم التي الرائدة التكنولوجیا بتطویر تقوم التي الشركات             تشخیص
التطویر جبهة رأس على الوقوف األمریكّي االستخبارّي للمجمع بذا لتسمح فیها؛             واالستثمار
ُمتصال تنسیقًا هنالك لكن حكومیٍة، وكالٍة أیة تتبع ال مستقلًة، شركًة الصندوق هذا ُیعّد                التقنّي.
فیه. األّول الُمستثمر األمریكیة الحكومة وتعّد ،(CIA) الـ وبین الصندوق بین یجري              ولصیقًا

9 Brewster, Thomas. “Everything We Know About NSO Group: The Professional Spies Who Hacked iPhones With A Single Text.” Forbes. August 25, 

2016. https://goo.gl/jsiQcf. 

 



 

 

 

IT) الرقمّیة االتصاالت وشبكات البرمجیات، مجاالٍت: ثالثة على اهتمامه الصندوق           یرّكز
ینشر الصندوق أّن ورغم البولیمرز). غرار (على المتطّورة العلمیة المواد على وكذلك ،(             
المنتجات أنواع على عادًة ُیفَرض إعالمیًا تعتیمًا ثّمة فإن فیها، یستثمر التي الشركات               أسماء

 وعلى استخداماتها في المجمع االستخباري.
 

) صندوق فإّن استثماراتها، من الربح كسب لها یحّق التي (In-Q-Tel) بـ             مقارنًة
هیئًة یعّد (IARPA-Intelligence Advanced Research Projects Activity       
األبحاث بتمویل (IARPA) تقوم .(DNA) القومیة االستخبارات بهیئة مباشٍر بشكٍل            ترتبط
التعاونات على التركیز مع األمریكیة، االستخباریة بالمجمعات العالقة ذات           المتطّورة
من واسعٍة تشكیلٍة في الخاص، القطاع من وشركاٍت األكادیمیة المؤّسسات بین             والتشاركات
سّلم رأس على الصندوق یضع كما االجتماعیة. العلوم ومجاالت التكنولوجّیة            المجاالت
ُتعّد االستخباریة. للوكاالت محدٍّدة لحاجاٍت تستجیب التي الُخمسیة، التطویر مشاریع            أولویاته
على الجمهور، أمام مكشوفٌة وهي یة سرٍّ غیر الصندوق هذا یدعمها التي األبحاث              غالبیة

 األقّل حتى مرحلة تطبیق المشاریع واستیعابها في الهیئات االستخباریة.
 

بأشكاٍل یتمظهر الذي االستخباریة، المفاضلة مبدأ على الحاصل بالتغییر عالقة له ثالٌث              تحدٍّ
وهو الحیویة"- للمعلومات "اإلشارة لـ التلخیصّي العبرّي [المصطلح "تسَیح"؛ مصطلح ومنها             عدیدٍة
بحسب التفضیالت، وبحسب أولویاٍت سلّم بحسب المعلومات جمع ومهمّات الهامّة المواضیع تحدید              یعني

  ما تتطلبه الهیئة االستخباریة في أّي وقٍت. - المترجم ].
 

بفعل قراٍر استصدار تستوجب الماضي في ما هدٍف حول المعلومات جمع عملیة              كانت
لهدٍف المعلومات جمع وكان الغرض؛ لهذا متناهیٍة ال موارَد تخصیص جانب إلى              األمر،
بهدٍف لقة متعٍّ معلوماٍت بجمع المتعّلقة الموارد تخصیص حساب على عمومًا، یأتي،             معیٍّن
"تسَیح"؛ الـ هو وهذا مطلوبًا، األهداف بین للمفاضلة ناظٍم مبدأ وجود كان فقد ولذلك                آخر.
أوقاٍت في عامٍّ بشكٍل ذلك ویحُدث االستخبارّیة، االهتمام لمجاالت القرار صاحب             تعریف

  دوریٍة محدٍّدة.
 

المحّددة غیر قدرتنا ظّل وفي المعلومات، من متناهیٍة ال كمیاٍت في فیه نغرق عصٍر في                 أما
المعرفة، واحتكار المعلومات تخزین على المتطّورة والقدرات المعلومات إلى الوصول            على
دون هائلٍة، بأحجاٍم معلوماٍت وتخزین جمع اآلن االستخباریة المنّظمات بإمكان بات             فقد
یخلق ُمعیٍّن. قراٍر اتخاذ إلى الحاجة تتطّلب حین بل القرار، اتخاذ أثناء معالجتها إلى                الحاجة

 



 

 

 

هائلٍة، كمیاٍت ذات معلوماٍت على العثور إلى الحاجة غرار على أخرى، تحدٍّیات التطّور               هذا
من االستنتاجات واستخالص المتكّررة، األنماط وتشخیص بسرعٍة، المعلومات          ومعالجة
هذا إلیها. الوصول للمستهلك ُیمكن معرفٍة إلى الناتجة المعرفة وتحویل المعلومات،             جبال
هذه تمّس المعلومات مجال في التكنولوجیة االبتكارات من األسد فحّصة مفاجئًا؛             لیس
والذكاء ،(Big Data الـ (أو الهائلة الُمعطیات غرار على تقنیاٌت فیها تلتقي التي               الجوانب
الغرافیكي واالستعراض المعلومات، تخزین على المتطّورة والقدرات         االصطناعّي،

 المتطّور للمعلومات والمعرفة، في بثٍّ حيٍّ عمومًا.
 

قوة التكنولوجیا :(1) للتطبیع مدخًال الصهیونیة التكنولوجیا الواد" "باب على            أیضًا
 سیاسیة

 
قلب في بلورتها تّمت لرؤًى وفقًا االستخباریة المنّظمات عمل في فیكُمن الرابع ، التحّدي               أما
في ودائریٌة یة خطٌّ ُبنًى كنهها في وهي اإلنتاج"، "خّط بنمط اهتدى الذي الصناعّي               العهد
والبحث ومعالجتها، المعلومة جمع في االستخبارات لحلقة الخّطیة الفكرة تتمّثل ذاته؛             الوقت
عالئقّیتها الفكرة هذه فقدت المستهلك. من ُمرتجعٍة تغذیٍة على والحصول النشر،             ثّم
ویتّم المعلومات، فیه تتخّلق إذ كبیرٍة؛ بسرعٍة التحّدیات فیه تتغّیر عصٍر في              وراهنّیتها،
الوظائف بین القائمة الحدود عن فضًال قصیرٍة؛ زمنیٍة فتراٍت في ومعالجتها             جمعها
ضبابیًة، أكثر كلها َأضحت التي وبیئتها االستخباریة المنظمات وبین المختلفة            االستخباریة
ومعها االستخباریة، الحلقة فكرة على وشرب أكل قد الدهر أّن ویبدو تزایٍد، في               واألمر

. 10  الطریقة التي انبنت المنّظمات االستخباریة والطریقة التي تعمل بها 

 
المنّظمات أّن مفاجئًا فلیس االستخبارّي؛ للعمل جدیدٍة ناظمٍة فكرٍة إلى بحاجٍة بتنا              وبهذا
كالتقسیمات التقلیدیة، فالتقسیمات التعریف. إعادة مرحلة عّز في اآلن تعیش            االستخباریة
على العاملة وتلك الداخلّي األمن منّظمات وبین واألبحاث، المعلومات جمع بین             القائمة
نحن قدیمًة. باتت التقسیمات هذه كّل والخاّص، العاّم القطاعین بین أو الفاعلة،              االستخبارات
أزمٍة بوجوٍد الشعور عن بل ُبنیویٍة، إصالحاٍت إلجراء جدیدٍة محاولٍة عن هنا نتحدث               ال
التي العالقات تعریف وإعادة ،(Discipline) االنضباط تعریف إعادة تستوجب           معرفیٍة

10 Davies, Philip H. J., Kristian Gustafson, and Ian Rigden. The Intelligence Cycle is Dead, Long Live the Intelligence Cycle: Rethinking Intelligence 

Fundamentals for a New Intelligence Doctrine. London: Brunel Centre for Intelligence and Security Studies. 
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الجمهور إلى ووصوًال القرار أصحاب من ِبدءًا بیئتها، مع االستخباریة المنّظمات             ُتنِشئها
11  الواسع، إلى جانب إنشاء ُبًنى ورًؤى جدیدٍة. والحقًا، سوف نستعرُض بسرعٍة شدیدٍة

رات النظریة الجدیدة.  التطوُّ
 

متوفرة، كانت مهما فالمعلومات االستخباریة؛ العاملة بالقّوة الخامس التحّدي یرتبط            بینما
لخلق التقدیریة الوتیرة إّن بمعالجتها. ویقوم یجمعها من وجود دون القیمة عدیمة ُتعّد               فإنها
وعلى جدیدٍة، مهاراٍت اكتساب إلى حاجًة تستولد معالجتها إلى والحاجة الرقمیة             المعلومة
الحسابیة القدرات یدمجون الذین (Data-Scientists) المعطیات علماء         رأسها
النقدّي التفكیر على القدرة جانب إلى الُمَحوسبة، للمنظومات العمیق واإلدراك            واإلحصائیة،
المهن من واحدًة المهنة هذه وُتعّد الغزیر. اإلبداع عن عدا األنماط، وتشخیص              والمبّسط
كُثٍر، معطیات علماء تقریبًا، كبرى، شركٍة أیة وُتشغل الخاص؛ القطاع في طلبًا              األعلى
الخدمة أو الُمنَتج ومواءمة االستهالكیة، التصّرفات في الكامنة األنماط تشخیص            یحاولون
المنظمات تزال وال تصّرفاته. أُسس تحلیل خالل من الُمحّدد، الفرد المستهلك مقاس              بحسب
تشخیٍص ومع الباردة؛ الحرب عهد في إرساُؤها تّم لنماذج وفقًا مبنیًة أسلفنا، كما               االستخباریة
النشر؛ أو األبحاث إجراء وظیفة أو المعلومات جمع كوظیفة المختلفة، الوظائف بین              واضٍح

  إذ تتطّلب كّل واحدٍة منها، ظاهریًا، طقمًا فریدًا من المواهب.
 

ُمطاَلبًا سیكون الحاضر- في االستخبارات رجل -وعملیًا المستقبلّي االستخبارات رجل            إّن
الوظائف بین واضحًا تمییزًا تتطّلب منها واحدٍة وكّل الُمعّقدة، المشاكل من طقٍم مع               بالتعامل
اآلن منذ یكونوا أن االستخبارات رجال على إّن إذ واضٌح؛ األمر هذا مغزى               المختلفة.
إلى تأهیلهم. سیرورات ناحیة ومن العقلیة قدرتهم ناحیة من أكبر، بشكل المجاالٍت              ُمتعّددي
على الخاّص القطاع مع بالتنافس ُمطالبًة الیوم االستخباریة المنّظمات تبدو ذلك             جانب

 ظروف التوظیف، وخصوصًا مع شركات الـ "هاي تك".
 

القطاع مع للتعاون جدیدٍة نماذَج على تعثر أن االستخباریة المنّظمات على أیضًا، وهنا               
المیزات فإّن وأخیرًا، والعاّم. الخاّص القطاعین بین الموظفین یتنّقل أن مثًال،             المدنّي؛
) الـ جیل فأبناء القدیمة. تلك عن هائٍل بشكٍل مختلفٌة الجدیدة العاملة للقوة والثقافیة               االجتماعیة
االستخباریة، المنّظمات في اإلداریة الوسطى الطبقة في هامٍّة مواضَع احتالل في آخذین (Y             
یشغلون فهم (Z) الـ جیل أبناء أّما األعلى. الطبقات في االندماج في قریٍب عّما                وسیشرعون

11 Travers, Russell E. “Waking Up on Another September 12th: Implications for Intelligence Reform.” Intelligence and National Security Journal, 31, no. 5 

(2016): 746–76. 

 



 

 

 

بشكٍل یختلفان جیالن هذان ُمتزایدٍة. وبأعداٍد وانخفاضًا لیة أو األكثر المناصب اآلن             منذ
االستخبارّي، المشروع صّمم الذي (Baby Boomer) بومرز" "بیبي الـ جیل عن             عمیٍق

 وعن أبناء جیل الـ (X) الذین یحتّلون الطبقة اإلداریة العلیا من المجمعات االستخباریة.
 

البعض؛ بعضهما تستكمالن ظاهرتین إطار في األخرى هي االستخبارات           تعمل
المعرفة وتطویر المعلومات وتحلیل جمع على تعمل مة منظ باعتبارها           فاالستخبارات
أدواٍت تستخدم المعرفة، هذه خالل من القرارات اتخاذ عملیات في شریكٍة إلى              والتحّول
كما وتكتیكیٍة، وعملیاتیٍة استراتیجیٍة أهداٍف تحقیق أجل من والمعلومة المعرفة إلى             مرتكزًة
لیشمل التوّسع هذا یتصاعد أخرى، جهٍة ومن بالمعلومات. وُمشَبعٍة معقٍّدة بیئٍة في              تعمل
االستخباریة للمنّظمات یتیح بما المعلومات، ونشر وتحلیل جمع على تعمل رة متطو             أدواٍت
التقنیات تتیح كما بنجاعٍة. المعلومات كّمیات مع التعامل مستقبًال، أكبر وبشكٍل اآلن،              منذ
أثناء العوائق طرد خالل من للمعلومة؛ أفضل تكامٍل خلق االستخباریة للمنّظمات             الجدیدة
المجاالت، وُمتعّدد عمیٍق استخباريٍّ ن ُمكوٍّ خلق ُیتیح الذي التحلیل على والتركیز             العمل،

طة على المنظور االستراتیجّي.  یربط بین المعرفة التكتیكیة وبین الحاجة إلى معرفٍة ُمبسٍّ
 

أن االستخباریة المنّظمات من الیوم منذ یتوّقعون القرارات أصحاب أّن إذًا، العجب، من               لیس
هذه تزال ال كبیٍر، وبشكٍل یملكونها؛ التي المعلومات مصادر من تشكیلٍة من ذكیًة تولیفًة                تعّد
تكُمن إضافیٌة مشكلٌة وهنالك المنظمات. هذه لدى المتوّفرة بالقدرات مسنودٍة غیر 12            التوّقعات

والمنظومات االستخباریة المجمعات قدرة من بأسرع تتطّور الحدیثة التقنیات كون            في
هذه ستتطّور مًدى أّي إلى تقدیر السهل ومن ناجٍع. بشكٍل واستخدامها تبّنیها على 13              األمنیة

  التوقُّعات، خصوصًا على ضوء االرتفاع الُمرَتقب في مناسیب وحجم المعلومات.
 

من للمعلومات، المتنّوعة المصادر تدمج تكاُملیٍة، استخباریٍة معلوماٍت إلى الحاجة            إّن
وغیرها، واالستخباریة الدبلوماسیة النشاطات إسناد أجل من ودقیقٍة ُمحدٍّثة           مصادَر
تجاه االستخباریة المعلومات مستهلكي توّقعات كذلك معها وستتضاعُف          ستتضاعف،
وسائَل الیوم، منذ االستخباریة، المنّظمات تملك الحظ، ولحسن االستخباریة.           األجهزة
نفسه یوائم أن التكنولوجّي التطّور على وسیتعّین التوّقعات، لهذه االستجابة لها تتیح رة متطو             

14  للحاجات المتغّیرة واآلخذة في االتساع للمنّظمات االستخباریة.

12 Sather, Jon. “The tools of Intelligence Analysis are Getting Smarter.” Stratfor Worldview. October 6, 2017 

13 Symon, Paul B., and Arzan Tarapore. “Defense Intelligence Analysis in the Age of Big Data.” Joint Force Quarterly, 79, October 2015. 
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 التقنّیات الخارقة ومشروع االستخبارات القومّي
 

(Big Data) المعلومات الهائلة 
 

القومّي األمن وكالة في سابٌق ف موظٌّ وهو سنودن"، "إدوارد قام ،2013 حزیران              في
السّریة س التجسُّ ببرامج الُمتعّلقة المعلومات من كبیرٍة یات كمٍّ بتسریب (NSA)            األمریكّي
معلوماٍت بجمع تكتفي ال (NSA) الـ أّن عن التسریب هذا كشف لقد بمنّظمته.               الخاّصة
المتحدة، الوالیات مواطني كّل تقریبًا وتراقب بل الُمحَتملین، اإلرهابیین           بخصوص
أیة إّن شخصّیته. كانت مهما لإلنترنت مستخدٍم أّي عملیًا تراقب وهي المجرمین،              وخصوصًا
تسجیلها جرى قد محادثٍة، وأیة إلكترونیٍة، رسالٍة وأّیة تقریبًا، الخلیوي الهاتف على              محادثٍة
ُیمكن ال المعلومات، من هائلٍة كمیاٍت عن هنا یدور الحدیث المنظمة! قبل من               وتحلیلها
إلى ثانیٍة كّل في تتدّفق التي الكمیات هذه مثل مع التعامل في الوكالة تنجح كیف                 تصّورها.
تحت-أرضیٍة معلوماٍت مراكز عن "سنودن" كشف لقد بها؟ الخاّصة المعلومات            خزانات
المعلومات جمع مشكلة لكّن المعلومات. جمع یتّم حیُث "یوتا"، والیة صحراء في              هائلٍة
تحلیل مسألة في األغلب على فیكُمن األكبر التحّدي أما واحدٍة. مشكلٍة سوى              لیست

 المعلومات.
 

الرئیسیة الممّیزات من واحٌد الحال بطبیعة هو المعلومات، لهذه الكبیر (Volume)             الحجم
الخّصیصة كبیٍر. تحدٍّ إلى تحّوله ثالثٍة خصائَص من واحٍد مجّرد لكّنه الهائلة،              للمعلومات
إلى ُتضاف التي الجدیدة المعلومات خلق وتیرة أّي (Velocity)؛ السرعة هي             الثانیة
یتّم التي المعلومات فأنواع (Variety)؛ التشكیلة فهي الثالثة الخّصیصة أما القائم.             الخّزان
الكثیر بجمع قامت قد الوكالة أّن إلى التسریبات أشارت وقد بالضرورة، ُمتسقة لیست               جمُعها
وكّل اإللكترونیة، والرسائل الفیدیو ومحادثات الهاتف محادثات ضمنها من المعلومات،            من
الخصائص إلى وُیضاف ومختلفًة. فریدًة معالجٍة سیرورات یتطّلب األنواع هذه من             نوٍع
تأمین مشاكل غرار على إضافیٌة، تحدٌّیات (The Three Vs) اسم علیها یطلق التي               الثالثة

 المعلومات وحمایة خصوصیة المستخدمین.
 

كیفیة في الرئیسّي التحّدي یتمّثل الهائلة، والمعلومات االستخبارّي العمل سیاق            في
المتوّفرة. المعلومات أكوام من والعالئقیة العمالنیة واالستخالصات الفحوى          استخالص

 



 

 

 

قیمٍة، بال معلوماٌت هي ُفرادى، المعلومات، معظم أّن هو الهائلة المعلومات خصائص              إحدى
بكلماٍت الُمعطیات. هذه لمثل المتجّمعة القیمة من تتشّكل فإّنها الكبرى االستدراكات             أّما
تحّل هامٍّة معلوماٍت على للحصول إضافیًة طریقًة توّفر الهائلة المعلومات فإّن             أخرى،
الوجه الذهبیة". "المعلومة على الحصول على القدرة بخلق مرتبطٍة غیر تحلیلیًة             إشكالیًة
المعرفة استخالص ُیمكن التي فالمعلومات للمعلومة؛ النسبیة الطبیعة هو العملة لهذه             اآلخر
وكما للحاجة. وفقًا لحظٍة كّل في تحدیُدها یتّم هنا والعالئقیة العالقة؛ ذات المعلومات هي                منها
وإمكانیة تحلیلها، دون ومن تقریبًا، قیوٍد بال معلوماٍت وحفظ جمع إمكانیة فإّن سابقًا،               أّدعي
تحدٍّ هنالك الهائلة. المعلومات لعصر فریدًة میزًة ُیعّد الحاجة، تستدعي حین في إلیها               العودة
سبیل على منها، المعلومات، من ُمختلفٍة صنوٍف بین الدمج إلى الحاجة في یتمّثل               إضافيٌّ
نابعٍة استدراكاٍت واستخالص وغیرها؛ والصوریة والنّصیة الجغرافیة المعلومات          المثال،
المنّظمات مشكلة بالطبع لیس األمر الُمنّوعة. المعلومات هذه لمثل التجمُّعیة القیمة             من
من المعلومات بجمع تقوم التي الكبرى والمنّظمات الشركات یمّیز ألنه وحدها،             االستخباریة
جمع فكرة عینیها نْصب وضعت بیئٍة في یتعاظم األمر لكّن مختلفٍة؛ وأنواع              مصادر

.(Need To Know Basis) المعلومات ومشاركتها على أساس الحاجة للمعرفة 
 

الحیاة في للمجّسات الُمتصاعد االنتشار ضوء على التحّدیات هذه تتعاظم أن الُمرَتقب              من
التي المصاعب ضوء على وذلك األشیاء"؛ "إنترنت في أساسيٍّ بشكٍل یظهر كما              الیومّیة،
أو الحقیقیة المعلومات بین الفصل في المیدیا، قنوات فیها بما الحدیثة، التكنولوجیا              تواجهها

 الصحیحة وبین المعلومات الكاذبة.
 

بفعل الیوم تقوم تقریبًا شركٍة -وكّل ضخمٍة بكمیاٍت المعلومات بجمع تقوم شركٍة كّل               تواجه
إلى الهادف (Analytics) الـ سوق أّن إذًا الُمفاجئ من ولیس التحّدیات، هذه مثل               هذا-
في ُمدهشٍة بوتائر متناٍم سوٌق هو معها، والتواصل وتفسیرها معلوماتیٍة هات توجٍّ             تشخیص
حتى ینمو أن الُمرَتقب ومن دوالر، ملیار 42 نحو یبلغ السوق لهذا الحالّي فالحجم                سرعتها؛
100 الـ یفوق حجٍم إلى یصل وأن %12.5 بنحو (CAGR) سنويٍّ بمنسوٍب 2027               العام
معالجة على قادرین یعودوا لم موهوبین، كانوا مهما البشر، أّن المفهوم من دوالٍر.               ملیار
تستنتج لكي یكفي بما "ذكیٍة" آلٍة إلى بحاجٍة وأنهم بأنفسهم؛ المعلومات من الكّمیات هذه                مثل
بسبر الصناعّي الذكاء یناقش الذي الفصل في وسنقوم الحقًا. المتكّررة هات والتوجُّ             العبر

 التطّورات الرئیسیة في مجال هذه "اآلالت الذكیة".
 

 



 

 

 

یرتبط (وغیرها) االستخباریة الخدمات وجه في الهائلة المعلومات تفرضه إضافيٌّ            تحدٍّ
الحجم. الهائلة المعلومات خّزانات تحلیل خالل من علیها اإلجابة یمكن التي األسئلة              بطبیعة
الذي "ما غرار على (Descriptive) توصیفیٍة أسئلٍة أربعة: صنوٍف إلى األسئلة هذه              تنقسم
وأسئلٍة یحصل"؛ ما یحصل "لماذا غرار على (Diagnostic) تشخیصیٍة وأسئلٍة            یحصل"؛
وأسئلٍة معقولیٍة، نسبة وبأّیة وقوعه ُیحَتمل الذي "ما غرار على ،(Predictive)             توقٍّعیة
تشّكل المفاهیم، من للعدید وفقًا فعله". ُیمكن الذي "ما صیغة على (Perspective)              توجیهیٍة
تنبع ولكن التحلیلّي. للمجهود الفقرّي العمود االستخباریة، للمنّظمات بالنسبة األسئلة،            هذه
الطرائق من األسئلة هذه مثل على اإلجابة المنّظمات هذه خاللها من اعتادت التي               الطریقة
من عشراٍت بضعة منذ واالجتماعیة الطبیعیة العلوم في السنوات مئات منذ             المقبولة

  السنوات.
 

وعندها نصوغه، أن أو افتراضًا نفترض أن ال أو علینا بأّن الُمّتبعة العلمیة الطریقة               وتجزم
ثوریًة تجربًة ثّمة أّن إال الواقع. في یحصل ما أمام االفتراض هذا تحّقق قدرة باختبار                 نقوم
على رأسًا الطریقة هذه قلبت قد ،2009 العام في نشرها وجرى "غوغل" شركة في                ُأجِریت
ولكن اإلنفلونزا. انتشار إلى إشارًة تشّكل المعلومات من أنواٍع أیة الباحثون اختبر إذ               عقٍب،
بمنح الباحثون قام الواقع، أرض على اختبارها ثم ومن ما توقٍّع بصیاغة القیام من                بدًال
لم الهائلة. الُمعطیات على بناًء الصحیح االفتراض بنفسه یصوغ لكي فرصًة             الحاسوب
الحاسوب قّوة استغّلوا بل اإلنفلونزا، انتشار تناسب بحٍث كلمات أّیة تخمین الباحثون              ُیحاول
إشارًة تشّكل التي الكلمات بانتقاء وسطها من والقیام القائمة، البحث معلومات جمیع              لفحص

15 جیدة لظهور الوباء.

 

محّرر أندرسون"، "كریس نشره استثنائيٍّ رأٍي لمقال إسنادًا "غوغل" موّظفي مقال             وّفر
النظریة: "نهایة هو المقال عنوان كان واحٍد. بعاٍم ذلك قبل المعلوماتیة (Wired)              مجلة
في "أندرسون" اّدعى وقد الحاجة"، عن فائضًة العلمیة الطریقة یجعل المعلومات             فیضان
Big) الـ عصر في نظریاٍت أو توقعاٍت أو نماذج لصیاغة حاجٌة هناك تعد لم أّنه                 مقاله

 Data)، فیقول:
 

عن البحث عن التوّقف بإمكاننا بأّن القول لنا ُتتیح داتا" "بیغ لدینا أفضل، طریقٌة لدینا                 "اآلن،
المعلومات. هذه تمّثله بما ترتبط توقُّعاٍت دون من المعلومات تحلیل بإمكاننا إّن إذ               النماذج؛

15 Ginsberg, Jermey, Matthew H. Mohebbi, Rajan S. Patel, Lynnette Brammer, Mark S. Smolinski, Lary Brilliant. "Detected Influenza Epidemics Using 

Search Engine Query Data." Nature, 457, February 19, 2009. 

 



 

 

 

قبًال، مثیًال لها العالم یعرف لم التي األقوى الحواسیب داخل إلى بالمعطیات نلقي أن                بإمكاننا
16 وأن ُنتیح للخوارزمیات اإلحصائیة العثور فیها على طبائع ال یمكن للعلماء العثور علیها". 

 

التعامل فرصة انعدام وبسبب أّنه "غوغل" وباحثو "أندرسون" من كٌل اّدعى أخرى،              بكلماٍت
الطریقة إّن معها. التعامل أصًال نحاول أال المفّضل فمن المعلومات، من هائلٍة یات كمٍّ               مع
لطریقة ال البشریة، الدماغ عمل لطریقة مناسبٌة وتفنیدها التوّقعات طرح في المتمّثلة              العلمیة
كان مهما الُمعطیات، جمیع على یمّر أن للحاسوب بالنسبة األسهل ومن الحاسوب.              عمل

هات الخبیئة، بدًال من طرح أّیة توقٍّعات.  حجمها، وأن یشّخص من خاللها التوجُّ
 

من القدیم" "الحرس اسم هنا علیهم سنطلق من مواقف مع مطلٍق بشكٍل التوّجه هذا                یتعارض
رؤیٍة من بوحٍي االستخبارّي عالمهم تصمیم تّم الذین األشخاص أّي االستخبارات؛             رجال
یتمّكن لن یا، قو كان مهما الحاسوب بأّن هؤالء یفَترُض إذ الباردة. الحرب عهد في                تبلورت
وإطالق النتائج استخالص على البشریة القدرة وخصوصًا البشریة، الدماغ استبدال من             أبدًا
في واآللة اإلنسان بین القائمة العالقات عن الحقًا وسنتحّدث .(Judgment Calls)             األحكام
التقنیة الوسائل لدمج حماسًة األكثر المؤّیدین أّن سُنشیر اآلن ولكننا االستخبارّي،             المشروع
إلى یدعون بل االستخبارّي، العمل من اإلنسان إقصاء إلى یلّمحون ال االستخبارّي العمل               مع
عن فیها اإلنسان یعجز ُمعیٍّنة حلقاٍت من اإلنسان إخراج وإلى اإلنسان-اآللة، دینامیكیة              تغییر

 ُمجاراة اآللة.
 

قدراٍت تطویر أجل من سواٍء، حدٍّ على والخاّص، العاّم السوقین في الیوم الباحثون               ویعمل
أكثر وجعلها االستدراكات واستخالص هات، التوجُّ وتشخیص المعلومات جبال "تنظیم           ُتتیح
على (DARPA) المتطورة" البحثیة للمشاریع العسكریة "الوكالة تعمل سهٍل". بشكٍل            منالیًة
وذلك المعلومات، من هائلٍة یات كمٍّ من الخالصات استخالص إلى تهدف منظوماٍت             تطویر
تشخیص على بسرعٍة القادرة الخوارزمیات وخصوصًا السلوكیة؛ الطبائع سبر           بغرض
تحاول المجموعات. أو األفراد أو المنظومات قبل من مخاطَر تنتج التي الشاّذة              الحاالت
فیها (بما الكیانات بین الكائنة العالقات تشخیص "داربا" ُتطّورها التي            المنظومات
التواصل وسائل على ما أفكاٍر انتشار على العثور على قادرٌة وهي واآلالت)،              األشخاص
للتحلیل أخرى طرٍق جانب إلى انتشارها، ومراقبة وقیاسها وتصنیفها،           االجتماعّي

 األوتوماتیكّي للصور ومقاطع الفیدیو.
 

16 Anderson, Chris. “The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete.” Wired, June 23, 2008. 

 



 

 

 

 اقرأ/ي أیضًا على "باب الواد":  داربا: صناعة المستقبل (١)
 
 

ألغراض تطویره تّم حاسوبیًا برنامجًا فیه یصف بحثًا را مؤخ البحثّي (RAND) معهد              نشر
تطویر تّم فقد المنشورة، المادة وبحسب الهائلة. الُمعطیات من سلوكیٍة هاٍت توجُّ             استشفاف
إذ الحاسوب؛ علوم في وخبیٍر السلوكیات علوم في خبیٍر بین ُمشتركٍة كمبادرٍة البرمجیة               هذه
قام فقد الثاني أما یة، نص ومقاطع فریدًة ظواهر لتفسیر اللغة مجال في معارفه األول                استخدم
الصورة إلى والنظر بدایًة، للنّص الفریدة الخصائص تشخیص تشمل معكوسٍة،            بعملیٍة
هذه ُتتیح ،(RAND) نشرها التي المادة وبحسب الحقًا. العبر استخالص أجل من              األوسع
ُممیٍّزة كلماٍت وتشخیص النصوص، من هائلٍة كمیٍّات مسح األولى، المرحلة في             البرمجیة،
البرمجیة لتقوم إنشاؤها، تّم ُلغویٍة معلوماٍت بقاعدة مقارنتها مع ظهورها ترداد مدى              واختبار
(على المشاعر اسم علیه ُیطَلق ما وهو الكلمات، بهذه الُمرتبطة المغازي بتشخیص              الحقًا

17 غرار مشاعر سلبیٌة ومشاعر إیجابیٌة).

 

إجراء عن القلم ویعجز ُتعّد، أن من أكثر وخدماٍت منتجاٍت اآلن الخاّصة األسواق               تطرح
 مسٍح سریٍع لها هنا، وسنكتفي ببضعة أمثلٍة صغیرٍة:

 
االجتماعّي،● التواصل وسائل منّصات على الخطاب تحلیل خدمة (Poptip)           تقترح

تنبني التي التقنیة لها. تشكُّ وقت الشعبیة (المشاعر) هات التوجُّ إدراك بهدف            وذلك
) طبیعیٍة لغويٍّ تحلیٍل منظومة وهي ،(Zipline) على ترتكز الخدمات هذه            علیها
وتحلیلها االجتماعي التواصل وسائل على الُمتبادلة العبارات بمراقبة تقوم (NLP          

18 وقت حصولها.

 
الُمعطیات● لتحلیل رة متطوٌّ أداٌة وهي (Newman)؛ خدمة (Sotera) شركة           تطرح

هذه ُتتیح أیضًا. بصریًة وسائل وتشمل اإللكترونیة، الرسائل إلى الُمرتِكزة            الهائلة
هنالك أّن كما وغیرها. المطروحة والمواضیع الكیانات بین العالقات تحلیل            الوسائل
وسائل لتحلیل أداٌة وهي (Graphene)؛ خدمة وهي الشركة، تطرحها أخرى            خدمٌة
مالیٍة معطیاٍت من باالستقراء التوّجهات تشخیص أجل من االجتماعي           التواصل
وهي (Genie)؛ خدمة فهي الشركة هذه تطرحها التي الثالثة الخدمة أّما             هائلٍة.

17 Breakthrough Technologies for National Security. Virginia: Defense Advanced Research Projects Agency, 2015 

18 https://goo.gl/kAVb2C 
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أیضًا قادرٌة وهي و"إنستغرام"، "تویتر" من كلٍّ في التوّجهات لتعقُّب فریدٌة             منظومٌة
(Geotagged Text) الجغرافي النّصي التوسیم تشمل أخرى ُمعطیاٍت تحلیل           على
خالل من وذلك بصرٍي، بشكٍل استدراكاتها المنظومة تطرح البصریة. المعلومات            أو
والجداول؛ (Word- Cloud) الكلمات وغیمة ،(Heat Maps) حراریٍة          خرائط

 وهي ُتظِهر العالقات بین الكیانات المختلفة.
 

هي● األمني، السیاق في خصوصًا ،(Analytics) الـ مجال في یة أهم األكثر             الشركة
) صندوق ضمنها ومن جهاٍت عّدة فیها استثمرت التي ،(Palantir)           شركة
دوالٍر. ملیار 20 بنحو الیوم سعرها ُیقدَّر والتي إیه"، آي "سي للـ التابع (In-Q-Tel              
غرار على للمعلومات، متنوعٍة مصادر مسح على قادرًة برمجیاٍت الشركة            توّفر
الخلیوي، الهاتف محادثات وتسجیالت الطیران، تذاكر وطلبیات المالیة،          الوثائق
ال التي الروابط عن وتبحث وغیرها، االجتماعي التواصل وسائل على            والمنشورات
. ودینامیكيٍّ بصريٍّ بشكٍل استنتاجاتها وتستعرض تقّصیها، من البشر الُمحّللون          یتمّكن
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في تتوّفر المعلومات. تخزین تحّدي في تتمثل الهائلة، الُمعطیات سیاق في أخیرٌة              قضیٌة
ُكلفة أن إال الحجم، هائلة المعلومات لتخزین خوادم ومزارع مراكز الیوم منذ الخاّص               القطاع
عن األمریكّي االستخبارّي المجمع یبحث طائلٍة. مبالغ تكّلف وحمایتها وتشغیلها            إنشائها
ولهذا كبیرًة. مادیًة مساحًة أیضًا تتطّلب ال بحیث زهیدٍة بكلفاٍت معلوماٍت تخزین              خیارات
Molecular Information Storage- MIST) باسم مشروعًا "داربا" أطلقت         الغرض،
استخدام خالل من أو (DNA) جزیئات على المعلومات تخزین تقنیات تطویر إلى یهدف (              
تخزین ُتتیح المتراّصة بنیتها أّن في (DNA) الـ جزیئات میزة تكمن أخرى. بولیمریٍة               ُبًنى
هذه على المعلومات وتخزین الصغر. ُمتناهیة مساحٍة على المعلومات من هائلٍة             كمیٍّات
مئات إلى وتصل أعلى، البقاء على المعلومات قدرة تظّل بل فقط، ناجعًا لیس               الجزیئات
رئیسیتین: مرحلتین في ویتمّثل سنواٍت) أربعة لمدة (یستمّر رباعيٌّ مشروٌع هذا             األعوام.

 تطویر قدرات  جمع  المعلومات وتطویر قدرات  حفظ  المعلومات.

19 “Molecular Information Storage.” IARPA. And: Corrigan, Jack. “Intelligence Community wants to use DNA to 41 Store Extrabytes of Data: The IC is 

exploring whether polymers could be the future of data storage.” NextGov. June 11, 2018. 

 



 

 

 

 
 الذكاء الصناعّي والروبوتات

یمكن التي النشاطات جمیع إجراء على اآللة قدرة إلى العام، بتعریفه الصناعي، الذكاء               ُیشیر
على اآللة قدرة إلى تشیر دقة أكثر تعریفاٌت هنالك بها. القیام الحیة) الكائنات (أو                للبشر
على بناًء عملیاٍت، وإجراء محیطها إدراك على القادرة اآلالت تلك محددٍة؛ مهمٍّات 20             إجراء

أو األقصى، الحّد إلى نشاطاتها من الهدف تحقیق فرص من یزید بشكٍل اإلدراك،               هذا
حّل أو التعّلم غرار على البشر، بها یقوم إدراكیٍّة قدراٍت اآلالت فیها تقّلد التي                الطریقة

  المشاكل.
 

" أیضًا إلى اصطالحاٍت أخرى إضافیٍة:  ُیحیل مصطلح "ذكاٍء صناعيٍّ
 

تفكیریٌة● سیرورٌة وهي :(Natural Language Processing- NLP)         سیرورة
بحّد ومحكیٍة مكتوبٍة لغٍة وإنتاج ومحكیة، مكتوبًة البشریة، اللغة فهم لآلالت             تتیح
) النّص ُبنیة في كامنٍة غیر معلومٍة أخذ على قادرًة اآللة تصیر كما              ذاتها.
وهي ، بنیويٍّ غیر بشكٍل خلقها وإعادة بنیويٍّ بشكٍل وتحلیلها ،(Unstructured          

 عملیٌة ال یمكن للبشر إدراكها.
 

الصناعّي● الذكاء مجاالت من فرعيٌّ مجاٌل وهو ،(Machine Learning) اآللة            تعّلم
المعلومات من واالستنتاج التعّلم على قادرًة رة متطو خوارزمیاٍت یستخدم           الذي
Rules Based) األوامر على المؤّسس المنطق على یرتكز ال بشكٍل            المتوّفرة،
المعلومات، من هائلٍة یات كمٍّ دراسة خالل ومن البشر. قبل من سلفًا الُمحّدد (Logic             
المستقبل وفي البشر. جانب من جزئيٍّ ل تدخٍّ مع ذاتها" "تعلیم اآلالت بإمكان              یكون

 غیر البعید، من الُمرتقب أن تتضاءل التدّخالت البشریة إلى أن تختفي.
 

نماذج● تستخدم اآللة، تعّلم أشكال من شكٌل وهي ،(Deep Learning) العمیق             التعّلم
استقراٍء خلق بهدف البشري)، الدماغ بنیة غرار (على بشریٍة عصبیٍة شبكاٍت             من

 مستقبليٍّ یمكن تطبیقه على المعلومات الجدیدة في سیرورٍة هرمیٍة.
 

20 Poole, David, Alan Mackworth and Randy Goebel. Computation Intelligence: A Logical Approach. NewYork: Oxford University Press. 1998, p.1 

 



 

 

 

خبرات بتطویر األول الفرع یرتبط الصناعي: الذكاء من فروٍع ثالثة إلى اإلشارة              ُیمكن
كان إن (مثًال: بسیطٍة اشتراطاٍت إلى البشریة المعرفة "ترجمة" خالل من             المنظومات،
التوّجه هذا في الكامن الرئیسي النقص یتمّثل مؤتمنٍة). غیر فالمعلومة ُمؤتمٍن، غیر              المصدر
الشروط من ( نهائيٍّ غیر عدٍد حتى (أو كبیٍر عدٍد تحدید ینبغي إذ لمصادره؛ الهائل الحجم                 في
الذكاء من الثاني الفرع یحاول بینما لحظٍة. كّل في تحدیثها إلى الحاجة جانب إلى القواعد،                 أو
مسألة في الحسم غرار على مختلفٍة، نشاطاٍت وتنفیذ تخطیط على قادرًة اآللة جعل               الصناعّي
أحسن على الهدف إلى الوصول بهدف عدٍّة، احتماالٍت بین من السفر ینبغي مساٍر أّي                إلى
على وتعریفها، الظروف تحدید یتطلب یزال ال المنظومات هذه تخطیط أّن ورغم              وجٍه.
على اآلن منذ قادرٌة الشاكلة هذه على التي المنظومات فإّن األول، الفرع في الحال                غرار
.(Intuitive) "حدسیًة" لیست ِعبٍر استخالص على وقادرٌة ما- حدٍّ -إلى البشري الذكاء              تقلید
خزانات على التساؤالت طرح إعادة على الُمرَتكز اآللة بتعلم مرتبٌط فهو الثالث الفرع               أما

 المعلومات الدینامیكیة، بشكٍل ُیتیح خلق معرفٍة جدیدٍة.
 

آالٌت هو الروبوت أّن الشعبیة الثقافة في نجد أیضًا. بالروبوتات مرتبٌط الصناعي              الذكاء
كثیرٍة: مجاالٍت وفي عدیدٍة وهیئاٍت بأشكاٍل الیوم الروبوتات تظهر عملیًا، ولكن البشر،              تشبه
وإجراء المنازل، وتنظیف الهاتف، على الُمحوَسب الرّد إلى وصوًال القنابل، إزالة من              بدءًا
المرتبطة والكلفات البشریة، القدرة حدود تجاوز الروبوتات بإمكان وغیرها.           العملیات،
ولیس اإلنتاجیة. زیادة في المساعدة على قادرٌة أنها كما التوّفر؛ ومشاكل اإلنسان،              باستخدام
103 من أكثر المأهولة غیر واألدوات الروبوتات على العالمي اإلنفاق بلغ إذ مفاجئًا؛               األمر
الـ یفوق منسوٍب إلى 2021 العام في یصل أن المتوّقع ومن ،2018 العام في دوالٍر                 ملیار

 218 ملیار دوالٍر، وهو ما یعّبر عن نموٍّ تراكميٍّ سنوي یبلغ %25.4.
 

القدرة وهي: ثالثٍة، روافع من بدافٍع الروبوتات وصناعة الصناعي الذكاء من كٌل              یتطّور
على اآللة قدرة الحوسبة على بالقدرة ونقصد والخوارزمیات، والمعلومات الحوسبة            على
كّل في بها القیام اآللة بإمكان التي األوامر عدد خالل من ُتقاس والتي ُمعینٍة؛ ة مهمٍّ                 إجراء
في توصیفها "مور" قانون أحسن التي القوة وهي الحوسبة، قوة في الهائل التطّور إّن                لحظٍة.
ولن سنتین")، إلى ونصف سنٍة كّل في مّرة نفسها سُتضاعف الحوسبة ("قوة 1965               العام
معالجاٌت هنالك أّن (لنفترض (Processor) للمعاِلج األدنى الحجم على بالضرورة            تتوّقف
إضافیٍة: اتجاهاٍت في التطّور على بالقدرة بل الذرة)، حجم لتصل الصغر في حجمها               یتناهى
) الكّمیة الحوسبة إلى ووصوًال الصغر، متناهیة الُمعالجات من كبیٍر عدٍد دمج من              بدءًا

 



 

 

 

الحوسبة قوة تواصل أن المرتقب فمن أمٍر، من یكن ومهما .(Quantum Computing            
 مضاعفة حجمها في المستقبل.

 
تدریب أساس تشّكل فهي الصناعي؛ الذكاء لمجال التنّفس هواء المعلومات اعتبار             یمكننا
تكون لن أنه االفتراض ویمكن مشكلًة، توّفرها ُیعّد وال بالمعلومات، یفیض عهٍد وفي               اآللة.
ضوء على خصوصًا القریب؛ المستقبل في المعلومات هذه استخالص في مشكلٍة أّیة              هنالك
المختلفة. األنواع من والمجّسات النقالة لألدوات المتصاعد واالنتشار الُمتصاعدة           الترابطیة
بعدد معینٍة، مهمٍّة أداء أجل من وقاطعًة منهجیًة طریقًة ُتعّد التي الخوارزمیة لدینا               وأخیرًا،
من عدیدٍة ألسباٍب وذلك أیضًا، المجال هذا یتطّور أن المرتقب من الخطوات. من               مقاٍس
استمرار ضوء وعلى والحكومات؛ المنّظمات بها تقوم التي الهائلة االستثمارات            ضمنها
جماعاٍت أوساط في االبتكار یشّجع الذي المفتوح، والكود الجموع ذكاء ممارسة             تطبیق
صیاغة على البشر بقدرة الفرعان هذان یرتبط الُمبرمجین. من ومتنوٍّعة هائلٍة             بشریٍة
بشارة را مؤخ تلّقینا وقد هذا، تقدُّمًا. أكثر بشكٍل اآلالت، علیها ترتكز التي              الخوارزمیات
تطویر على مستقبًال وقادرٌة البرمجة، على قادرٌة آالٌت جدیٍد؛ نوٍع من آالٍت              وجود

را. 21 الخوارزمیات بنفسها،  وهذا شكٌل إضافيٌّ من التعلم اآللي ومن النوع األكثر تطو

 
التفوق مناٍح: عّدة من مشوشة قدرًة الصناعي الذكاء یمتلك القومّي، األمن سیاقات              في
الجانبین إلى هنا وسنتطّرق االقتصادي. والتفّوق المعلومات، في والتفّوق 22         العسكري،

مع ُمدمجًا معدودٍة، سنواٍت خالل الصناعّي الذكاء فإّن العسكري، التفّوق ناحیة من              األولین،
المعارك، میادین في البشري النشاط إلى الُمرتِكزة المنظومات في إدماجه سیتّم             روبوتات،
المرتكز القتال إلى البشر إلى المرتكز القتال حالة من االنتقال األمر سیسّرع ذاته الوقت                وفي
The) الروسیة الصناعیة العسكریة اللجنة قامت مثًال: المأهولة، غیر المنظومات            إلى
%30 أّن مفاده برنامٍج على بالمصادقة (Russian Military Industrial Committee          

 من القوة المقاتلة للجیش الروسي ستستند، حتى العام 2030، إلى منظوماٍت روبوتیٍة.
 

تكبر إذ بعد؛ بدایاتها في المیادین في المستقّلة المنظومات استخدام إلى التحّول مسألة تزال                ال
وحدٍة كّل سعر ینخفض حین في هائٍل، بشكٍل والعسكریة التجاریة الروبوتیة التطبیقات              سوق
تحّول التي الُمسّیرة، المروحّیات هو األمر على مثاٍل وأكبر كبیٍر. بشكٍل الوحدات هذه               من
تناسُب بأسعاٍر األلعاب حوانیت في ُیباع شعبيٍّ ُمنتٍج إلى وحیدٍة، جیوٍش أیدي من               استخدامها

21 Growthaus, Michael. “An AI Can Now Write Its Own Code.” Fast Company. April 27, 2018 

22 "Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET)." Defense Advanced Research Projects Agency https://goo.gl/Kq89fY 

 



 

 

 

على السوق، سعر انخفاض مع مندمجًا اآللة، لتعّلم الواسع االستخدام سیؤثر ُمشتٍر.              كّل
متناهیة الُمسّیرة المروحیات ُتتیح قد المثال، سبیل على . دراماتیكيٍّ بشكٍل الروبوتات             انتشار
المعارك میادین إغراق للجیوش األبعاد، ثالثیة بطابعاٍت طباعتها یمكن والتي            الصغر،
نظریة في حصل كما الحشرات؛ بحجم األجهزة هذه من اآلالف) بمئات یكن لم (إن                بآالٍف
الُمتصاعد االنتشار على كمثاٍل األجهزة، هذه توّفر إن الُمسّیرة. المروحیات 23           أسراب

للجهات أساسًا) (ولربما بل التقلیدیة، للجیوش فحسب لیس میزاٍت ستمنح الذكیة،             للروبوتات
في ستتعالى، میزاٌت وهي المستقّلة)، والجهات (الجیوش القتال في ضالعٍة لدولٍة التابعة              غیر

 حین أّن میزان القّوة النسبي الراجح لكّفة الجیوش التابعة لدوٍل ما لن یتغّیر بشكٍل كبیٍر.
 

منظوماٍت تطویر على حدودًا المنظومات وقدرات ووزن حجم من كلٌّ یفرض اللحظة،              حّتى
كانت نشاطاٍت الیوم الذكیة الهواتف تنّفذ كما تمامًا ستتغّیر، الحالة هذه إّن إال               مستقلٍة،
باإلمكان والبعید، المتوّسط المستویین وعلى علیه، وبناًء الكبرى. الحواسیب على            ُمقتصرًة
قدراٍت مع ُمدمجٍة ُمعقٍّدة مهمٍّات تنفیذ من ستتمّكن المستقلة الروبوتیة المنظومات أّن              التقدیر
قدراٌت وهي العصافیر، وأجنحة واآلذان، والعیون، الدماغ، دمج مثًال: الطبیعة، من             مقتبسٍة
على ُمتٍّسق بشكٍل األقل على إلیها، الوصول من الیوم حتى المستقلة المنظومات تتمّكن               لم
المستقبل، في المجّسات هذه بین الروبوتیة الحشرة تدمج قد نظریًا، واحدٍة. ة منصٍّ              ظهر
وبین المعلومات، جمع مجال في خصوصًا االستخباریة، القدرات بین الربط            ویمكنها

 القدرات العسكریة.
 

الیوم العالم أرجاء في االستخباریة المنّظمات تجمع المعلومات، جمع في التفّوق ناحیة              من
الذكاء إلى الُمرتكزة اآلالت استخدام إّن معالجتها. على قدرتها من بكثیٍر أكبر              معلوماٍت
تحلیل خاللها من یتّم التي الطریقة المثال سبیل على إلیكم المشكلة. هذه سیحّل               الصناعي
موجودٌة الصور تحلیل منظومات إّن إذ الصناعیة، األقمار بواسطة والُملتقطة الجّویة             الصور
"غوغل" غرار (على الخاّصة والشركات االستخباریة المنّظمات أیدي في اآلن            منذ
من واحٌد هو الصورة تحلیل فإّن وعملیًا، بها). الخاّصة (Street View)             ومنظومة
من الالمتناهیة الكّمیات بسبب وذلك اآللي، والتعّلم الصناعّي للذكاء را تطو األكثر             التطبیقات
هائلٌة إمكاناٌت هنالك أن إال اآللة. لتدریب الضروریة المتوّفرة البصریة            المعلومات
"سیغنیت"، غرار على أخرى، جهاٍت أجل من تطویرها یتّم أوتوماتیكیٍة تحلیٍل             ومنظومات

 حیث یتّم منذ الیوم استخدام منظومات تحلیل الصوت والنّص.
 

23 https://goo.gl/spMnNP. 

 



 

 

 

منذ االستخدام قید وهي البنیوّیة، غیر المعلومات تحلیل على تعمل أخرى منظوماٌت               هنالك
من االستخباریة المادة وبحث تحلیل خاللها من یتّم التي الطریقة بتغییر وعدًا وتحمل               اآلن؛
بل وتحلیلها، المعلومات جمع فیها یتّم التي الطریقة على فقط التغییر یقتصر ال إذ                أساسها؛
هیئة على المعلومات هذه مثل تتوّفر ال استخباریٍة. معلوماٍت إنتاج فیها یتّم التي               والطریقة
من (Premier Al) شركة به تقوم ما غرار على ، أوتوماتیكيٍّ بشكٍل ُتنَتج یة نصٍّ               تقاریر
األوجه متعّدد استخباريٍّ منتٍج إنتاج أیضًا بإمكانها وسیكون بل فحسب، فرانسیسكو"،             "سان
لألهداف األبعاد ثالثیة استعراضاٍت أو بالنّص، وُمدمجٍة رة محرٍّ فیدیو مقاطع مثًال،             یشمل،
السماح یتّم أن ُیحَتمل ومستقبًال، البشر. إلى ووصوًال المباني من بدءًا             االستخباریة،
بشكٍل إلیها، بالوصول االستخبارات لخبراء یسمح لن معلوماٍت بمعالجة           للخوارزمیات

24 سیطرح ُمعِضالٍت إضافیًة على مسألة تبّني الحلول الُمرتِكزة إلى الذكاء الصناعي.

 

المحتمل ومن العلمي، البحث مجال في بالذات علیه العثور ُیمكن محتمٌل آخُر ر تطوٌّ               هنالك
تسریع الصناعّي الذكاء تطبیقات بإمكان إّن االستخبارّي. بالبحث أیضًا عالقٍة ذا یكون              أن
العلماء قام مثًال، هكذا، المثال. سبیل على العلمیة التجارب أتمتة خالل من االستنتاج،               وتیرة
بالجین ُمرتبطٍة نظریاٍت تطویر على مستقٍل، بشكٍل قادرٍة، روبوتیٍة منظومٍة            بتطویر
إلى ل والتوصُّ النظریات اختبار أجل من علمیٍة بیولوجیٍة تجارب وإجراء            البشرّي،
Synthesis) تولیٍف إجراء قدرة هو آخُر مثاٌل هنالك النظریات. بهذه یرتبط فیما             استنتاجاٍت

ن من مئات آالف المقاالت البحثیة.   ) مكوٍّ
 

منظومٍة خلق إلى (IBM)و (Barrow Neurological Institute) بین الشراكة           أّدت
هائلٍة كمیاٍت وتحلیل مسح أجل من (Language Processing) اللغة معالجة على             تعمل
واستخالص (Neurodegenerative Disease) بمجال المرتبطة األكادیمیة المقاالت         من
في المنظومة نجحت الحالة، هذه في المقاالت؛ لهذه التراكمّي التحلیل من النابعة              الُخالصات
إنتاج المنظومات هذه بإمكان سیكون وأخیرًا، بالمرض. عالقٌة لها جیناٍت خمسة 25            تشخیص

یتّم كما رة. ُمتطوٍّ محاكیاٍت خلق مثًال، خالل، من الهندسیة، للتخطیطات تسریٍع             وتنفیذ
 استخدام هذه المنظومات في صناعات السیارات منذ زمٍن.

 
على تعمل جدیدٍة تقنیٍة عن النقاب البریطانیة الداخلیة وزارة كشفت ،2018 شباط شهر               في
الدولة لتنظیم السیاسیة الدعایة مجال في تخدم التي الفیدیو لمقاطع التلقائّي             التشخیص

24 Weinbaum, Cortney and John N.T. Shanahan. “Intelligence in a Data-Driven Age.” Joint Force Quarterly, 90 (July 3, 2018): 4-9.. 

25 Watson Health. “Watson Health Stories: Barrow Neurological Institute.” IBM, February 20, 2017 

 



 

 

 

Machine) تقنیة على األداة هذه ترتكز والصورة. الصوت تحلیل أساس على             اإلسالمیة،
قادرٌة األداة وهذه قائٍم، فیدیو مقطع األلف على یربو ما على تدریبها تّم وقد (Learning               
دقٍّة بنسبة للتنظیم، السیاسیة الدعایة من %94 تشخیص في تتمّثل مذهلٍة نتائَج تحصیل               على
قادرٌة اإلسالمیة الدولة بأّن فیّدعون اآللة، هذه ینتقدون من أما .%99 على یربو ما إلى                 تصل
األداة بتطویر قاموا من أّن حین في عملها، طرائق تغییر خالل من األداة على االلتفاف                 على

26 یّدعون بأّن األداة قادرٌة على تحدیث نفسها وسیكون من الصعب خداعها.

 

سهلٍة تقنیاٍت إلى ستتحّول التقنیات هذه جمیع أن ظّل في وخصوصًا أخرى، جهٍة               من
وستتمّتع رة، مزوٍّ معلوماٍت خلق في الكامنة الُمضاّدة القدرة سُیطّور تطّورها فإّن             وُمنتشرٍة،
تطویر إلى الحاجة جانبه من سیخلق أمٌر وهو جدًا؛ عالیٍة موثوقیٍة بنسبة المنظومات               هذه
دوالیك، وهكذا المعلومات، هذه مثل تشخیص أجل من الصناعّي الذكاء إلى ترتكز              منظوماٍت

  ال سمح اهللا.
 

النفسیة الحرب منصب هو االستخباریة، الُبنى في إضافيٍّ منصٍب على أیضًا األمر              سیؤّثر
لها ستمّثل فهي الدول، لدى متوفرة تكون حین القدرات، فهذه الخادعة، المعلومات              وخلق
ستتحّول وخارجیًا؛ داخلیًا الُمعادیة الجهات بتعقُّب یرتبط ما كّل في تخیُّلها یمكن ال               قدرًة
الحّرة، والصحافة الدیمقراطیة العملیات أما الحقیقة، من یتجزأ ال جزٍء إلى السیاسیة              الدعایة

27  فستجد صعوبًة في العمل على مواجهة األخبار الكاذبة.

 
في الخاص القطاع وعمل األمریكي االستخباري المجمع عمل إلى ُیشار الخلفیة هذه              وعلى
تكنولوجیٍة حلوٍل على العثور خالل من وغوغل)، فیسبوك غرار على شركاٍت (في              أمریكا
المشترك والتعلم بالتعاون الُمنادیة الدعوات تتصاعد كما Fake)؛ News) الـ تحّدي             تواجه

28  بین القطاعین العام والخاص، لغرض مواجهة هذا التحّدي.

 
الصور تقّصي على قادرٍة تقنیٍة تطویر إلى تهدف برمجیًة "داربا" أطلقت مثًال،              هكذا،
(IARPA) أطلقت كما العام؛ الرأي على التأثیر لغرض استخدامها یتّم التي 29            المزّورة

26 Home Office and The Rt Hon Amber Rudd MP. “New technology Revealed to Help Fight Terrorist Content Online.” Temperton, James. “Isis Could 

Easily Dodge the UK's AI- :ן Gov.UK, February 13, 2018. https://goo.gl/5GgjAD 

27 Spiegeleire, Stephan De, Matthijs Maas, and Tim Sweijs. Artificial Intelligence and The Future of Defense: Strategic Implications for Smalland 

Medium-Sized Force Providers. Netherlands: The Hague Centre for Strategic Studies, 2017. 

28 Frederick, Kara. "How to Defend Against Foreign Influence Campaigns: Lessons from Counter-Terrorism." War On The Rocks. October 19, 2018. 

https://goo.gl/vfmrTY. 

29 Magnuson, Stew. “DARPA to Tackle Fake News Scourge (Updated).” National Defense. March 26, 2018 

 



 

 

 

Credibility Assessment Standardized Evaluation) عنوان تحت مماثلًة         مسابقًة
وزارة إّن بل المعلومات. صدقیة تحلیل في الداخلیة المسائل على أكثر ترّكز (- CASE              30

الذكاء تستخدم التي األولى اآللة تطویر استكمال عن را مؤخ أعلنت قد األمریكیة              الدفاع
آالت خالل من األخرى هي ُتنَتج التي (Deep- Fakes) الـ على العثور أجل من                الصناعي

31 الذكاء الصناعي القادرة على التعّلم ذاتیًا.

 
غرار على بشریٍة، مصادَر بتشغیل یتعّلق الصناعي الذكاء تطبیقات من إضافيٌّ تطبیٌق              هنالك
سلوكیٍة نماذج تطویر عن فضًال لتجنیدها؛ موارَد على والعثور تشخیص إلى             الحاجة
العمالء تشخیص ولغرض مشّغلیهم أو العمالء تدریب لغرض االستثناءات           وتشخیص
Behavioral) الـ هو إضافیًا صاعدًا مجاًال أیضًا نذكر أّن علینا السیاق هذا في               الُمزَدوجین.
سلوكیٍة أنماٍط تشخیص في الصناعّي الذكاء على ترتكز قدرًة یمثل وهو ،(Biometrics            
المتنّكرین األشخاص المثال، سبیل على الشاّذة، الحاالت تشخیص خاللها من یمكن             وجسدیٍة
بطریقٍة السیر غرار (على مثله تمامًا یتصّرفون ال ولكّنهم آخرین، أشخاٍص هیئة              على

32 مختلفٍة)، وتزویر التواقیع، وتشخیص الصوت، وجوانب أخرى.

  
المثیر والواقع (Virtual Reality) الُمتخّیل بالواقع الُمدَمج الصناعي الذكاء سُیتیح            وأخیرًا،
العسكریة العملیات لمناطق ُمتخیٍّلة بیئاٍت خلق ،(Augmented Reality)          للجدل
المنظومة هذه تخدم كما المیدان، إلى إرسالها قبل القّوات تدریب بذلك یمكن حیُث               المستقبلیة؛
العسكریة العملیات تنفیذ أثناء القرارات واتخاذ والتحّكم السیطرة قدرات تعقید في             أیضًا

 البعیدة عن أرض الوطن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 “Credibility Assessment Standardized Evaluation (CASE) Prize Challenge.” IARPA. https://goo.gl/xYVXhm 

31 Knight, Will. “The Defense Department has produced the first tools for catching deepfakes.” MIT Technology Review. August 7, 2018. 

32 Keromytes, Angelos. “Active Authentication.” DARPA. https://goo.gl/m7nB6y 

 



 

 

 

 
 الجیل القادم من حكمة المجامیع

 
واآلراء األفكار فیها تكون التي الحاالت من الواسعة التشكیلة المجامیع بحكمة             ُیقصد
تحدیدًا أكثر تعریٌف هنالك البشر. من كبرى كمیٍة إنتاج من أخرى، منتجاٍت أّیة أو                واألعمال،
األفكار وخلق المشاكل لحّل الهادفة ،(IT) المعلومات تقنیة على مبني نموذٍج إلى              یتطّرق
بهدف واألفراد، المجموعات ید في الموجودة المنتشرة المعلومات یرفع ما وهو             واإلنتاج،
لتطویر كرؤیٍة، المجامیع، حكمة تسعى أخرى، وبكلماٍت للمنّظمات. عة متنوٍّ موارد            خلق
على المركزّیة، والسیطرة النجاعة من خلیٍط خلق إلى المعلومات، بتقنّیة مدمجٍة             المعرفة
والتخطیط البحثّیة) الطرائق (أّي المعلومات تطویر في التقلیدّیة الطرائق           غرار

 االستراتیجّي، إلى جانب الفوائد الكامنة في دمقرطة وتوزیع االبتكارات واإلبداع.
 

تحسین جانب إلى السیاسات، وصیاغة والبحث التحلیل لغرض المجامیع حكمة استخدام             إّن
وهي االستخبارّیة، المجمعات خارج معروٌف مجاٌل هو ،(Ideation) أفكار خلق            سیرورات
في معیٍّن خبٍو ومع األخیرة، الثالث السنوات وخالل الزمن. من عقدین من أكثر منذ                مقبولٌة
الجیل بدأ بمحدودّیاته، واالعتراف المجال نضوج جانب إلى المجامیع، حكمة فكرة             رواج
غرار على رة، متطوٍّ تقنیٍّة أدواٍت بدمج یّتسم جیٌل وهو بالتطّور، المجامیع حكمة من               الثاني
Big) المجامیع سلوكیات ِسمات وتحلیل الحجم، هائلة والمعطیات الصناعّي،           الذكاء
وتحریض لتحریك الضرورّیة المعرفة تطویر تواصل جانب إلى ،(Knowledge         

 المجامیع.
 

إلى االستخبارّي، العالم في المجامیع حكمة تطبیقات ُتناقش التي البحثّیة األدبّیات تقسیم              ُیمكن
وتحلیل جمع وهي: رئیسیٍّة، مجاالٍت ثالثة إلى المجال، هذا في المختلفة المبادرات              جانب
المجامیع تخدم قد سابقًا، أشرنا وكما والتنبؤ. واالستقراء المعرفة، وتطویر            المعلومات،
القائمة المعلومات "شفط" خالل من ذلك أكان سواًء ذاتها، بحّد للمعلومات مصدرًا              بوصفها

  في حوزة المجامیع أو من خالل تشغیلهم من أجل الحصول على معلوماٍت، في وقٍت حّي.
 

المعلومات وخصوصًا المعلومات، تحلیل في یتمّثل السیاق هذا في إضافٌي جانٌب             هنالك
الوكالة أطلقت المثال، سبیل على 2015 العام أواسط في المجامیع. قبل من              البصرّیة،
مبادرًة ،(DigitalGlob) مع بالتعاون (NGA) البصرّیة لالستخبارات األمریكّیة          الوطنّیة
الملتقطة الصور وخصوصًا البصرّیة، المعلومات تحلیل في المجامیع إشراك إلى            تهدف

 



 

 

 

المعلومات جانب إلى المسّیرة، الطائرات تلتقطها التي الجوّیة والصور الصناعیة،            باألقمار
) اسم علیه ُأطلق والذي المشروع، هذا یوّفر النّقالة. اإللكترونیة األجهزة على ترتكز              التي
ورفع قائمٍة صوٍر تحلیل المشاركین وبإمكان الجمیع، أمام مفتوحًة منصًة ،(Hootenanny           

 صوٍر قاموا بالتقاطها بأنفسهم.
 

في یتمّثل ما كبیٍر بشكٍل ُینتج المجامیع، خالل من استخباریٍّة سیاقاٍت في المعرفة تطویر                إّن
المجمع استغّل الستینّیات، بدایات في معقدٍة. مشاكل وحّل (Ideation) جدیدٍة أفكاٍر             إطالق
مناسبة في كهذه، معقٍّدة معضلٍة حّل أجل من المجامیع حكمة األمریكّي             االستخبارّي
في األطلسي المحیط في اختفت والتي المفقودة، (Scorpion) غواصة عن البحث             محاوالت
كبیرًا طاقمًا األمریكّي األسطول شّكل علیها. العثور محاوالت جمیع فشلت وقد ،1968              العام
في معًا هؤالء نجح وقد بینها، فیما تعاونت عة متنوٍّ اختصاصیٍّة جهاٍت من الخبراء،               من

  العثور على مكان غرق الغواصة.
 

تطرح والتي البحثّیة، االستشارّیة (Wikistrat) شركة في یتمّثل حداثٍة أكثر مثاٌل             هنالك
300 الـ عددهم یفوق المحّللین من مجتمعًا الشركة تملك االفتراضّیین. الخبراء من 33             مجتمعًا

من بحوث، الشركة ُتجري عة. متنوٍّ وخلفیٍّات مجاالٍت من خبراء هؤالء ضمن ومن              شخٍص،
الجیش في اإلفریقیة الجبهة قیادة غرار (على حكومیٍّة جهاٍت ضمنها من عدیدٍة جهاٍت               أجل
حيٍّ بثٍّ في یتعاونون الذین الخبراء عشرات أبحاثها من بحٍث كّل في وتشمل               األمریكّي)،
كبرى كمیٍة إلى ترتكز بحثیة هیئًة "ویكیسترات" تشّكل وعملیا، "إنترنتیة". منصٍة خالل              من
قضایا على أساسيٍّ بشكٍل جهدها وترّكز "العامة") المجامیع عن (بدًال الخبراء             من

 جیوسیاسیٍّة.
 

المجامیع حكمة بین الربط حول أعاله، ذكرناه ما في را تطو األكثر المجال              یرتبط
في ذلك من الهدف یتمّثل واألحداث. االتجاهات مجال في والتنبؤ باالستقراء             واالستخبار،
أكان سواًء المستقبل، بخصوص البشرّي التفكیر في الكامنة االستیعابّیة العوائق على             التغّلب
الجمهور، من متنوٍّعة تشكیلٍة خلق خالل من وذلك تنظیمیا، أم جماعیا أم فردیا التفكیر                هذا
من مقلٍّصة مجموعٍة أو فرٍد إنساٍن قدرات من تعقیدًا أكثر التنبؤ على قدراتها بأّن                تّدعي

 البشر.
 

33 Hsu, Chia-Chien and Brian A. Sandford. “The Delphi Technique: Making Sense of Consensus.” Practical Assessment Research & Evaluation, August 

2007, 12. 

 



 

 

 

  وفیما یلي بضعة أمثلٍة رائدٍة على ما نقول:
 

المجامیع● استخدام في قدیمٌة طریقٌة وهي (Delphi Technique) ِدلفي           طریقة
رأيٍّ استطالعات إرسال الطریقة هذه تشمل . مستقبليٍّ استقراٍء خلق           بغرض
ویتّم المجهولّیة، بطریقة ُتسّجل التي اإلجابات جمع ویتّم الخبراء، من            لمجموعاٍت
جولة في إجاباتهم مواءمة أو تغییر للخبراء ویحّق المجموعة. أعضاء مع             مشاركتها
مستقبلیٍّة استقراءاٍت خلق یتّم االستقراء جوالت من معیٍّن عدٍد وبعد التالیة،             التصویت

  متماسكٍة تعّبر عن رأي الغالبیة.
 

بدایة● في استخباراتیا، (Prediction Markets) االستقرائّیة األسواق تشكیل          تّم
) اسم إطالق تّم وقد إیه". آي و"السي البحثّیة "داربا" هیئة قبل من األلفین               سنوات
لعبیٍّة ة منصٍّ توفیر إلى هدف األول مكّونین: شمل وقد السوق على (Future Map             
خلق ألغراض وذلك المختلفة، الوكاالت في العاملین للمحّللین المقامرة، إلى            ترتكز
بهدف العریضة للمجامیع مفتوحًا كان الثاني والمكّون . جیوسیاسيٍّ مستقبليٍّ           استقراٍء
سنة في المشروع إلغاء تّم الشدید، الشعبي الضغط وتحت . مستقبليٍّ استقراٍء             خلق
من أرباح على الحصول الشوارع في الناس على تقترح الحكومة أّن باّدعاء ،2003             

34 أحداٍث سلبیٍّة (على غرار موت زعماء أو االنقالبات العنیفة). 

 
االستخبارّي● المجمع من أیضًا تمویله تّم قائمًا، یزال ال أوسع، مشروٌع             هنالك

"فیلیب بقیادة ،(The Good Judgment Project) اسم علیه ُیطلق           األمریكّي،
المتعّلقة وتلك االستیعابیة، المّیزات تشخیص إلى المشروع یهدف          تاتلوك".
وإسهام (Super-Forecaster) األعلى المستقرئ اسم علیه ُیطلق لمن          بالشخصیات،
"تاتلوك" خلق جیوسیاسیٍّة. أحداٍث استقراء قدرات تحسین في الخبراء من 35           مجموعٍة

االستخبارات فیه كانت وقٍت في المستقبلّیة، االستقراءات من مباراًة           وشركاؤه
احتالل إلیه سیؤول ما استقراء على قدرتها فشل من مصدومًة تزال ال              األمریكیة
من تحّسن مبتكرٍة القتراحاٍت دعوًة 2006 العام في "تاتلوك" نشر وقد             العراق،

 قدرات المجمع االستخبارّي على االستقراء.
 

34 Yeh, Puong Fei. “Using Prediction Markets to Enhance US Intelligence Capabilities.” Central Intelligence Agency, (2006), 50/4. 

35 Good Judgement Open. Are you a Superforecaster?. Good Judgement Open. https://goo.gl/WcRN4d 

 



 

 

 

شركات● وبمشاركة ،(IARPA) بقیادة را مؤخ إطالقها تّم إضافیٌة مبادرٌة           هنالك
وهي الجیوسیاسّي"؛ االستقراء "تحّدي علیها ُیطلق ،(HeroX) الجماعیة          المسابقات
) منصة على تقام التي االستقراء مسابقة في المشاركة على المشاركین            تشّجع
التي الجوائز عدیدة المباراة في تتمّثل مماثلٌة مبادرٌة وثّمة لأللعاب. (HeroX           36

البحثّي، (Intelligence and National Security Alliance) معهد         أطلقها
االستخبارّي المجمع ُیطالب التي األحداث الستقراء تطبیقاٍت تطویر إلى           وتهدف
األوبئة وانتشار االجتماعیة واالحتجاجات السایبر هجمات غرار على          بمواجهتها،

37 والكوارث الطبیعیة، وغیرها.

 
دقًة؛ أكثر بصیغٍة أو واآللة، البشر دمج في كامٌن المجال لهذا األساسّي التطویر توّجه                ولكّن
الذي الخطاب تحلیل أجل من ، أساسيٍّ بشكٍل الصناعّي الذكاء المتطّورة، التقنیات             استخدام
عمومًا، الصناعي الذكاء قدرات تحسین لغرض المجامیع واستخدام المجامیع؛ بین            یتواتر
Big) اسم علیه نطلق ما إنتاج التوجهْین لهذین ُیمكن الخصوص. وجه على اآللة 38              وتعّلم

ُیمكن الحجم هائلة بشریٍّة لمجموعاٍت التراكمّیة المعرفة في والمتمّثل ،(Knowledge          
إلى یقوله")؛ ما یقول ولماذا ماذا، یقول "من غرار (على خطابها من النتائج               استخالص
التعّلم قدرات تعزیز لغرض بشریٍّة مجموعاٍت جانب من المتخّلقة المعرفة استخدام             جانب

 اآللي.
 

 في السیاقات العلمّیة، بات الجیل الثاني من حكمة المجامیع موجودًا منذ اآلن:
 

عن● یعّبر األمریكّي، للجیش تابٌع مشروٌع وهو ،(Project Maven) مافین            مشروع
القوات قیادة في االستخبارات رجال لمساعدة ویهدف واآللة، اإلنسان بین            الرابط
التي الفیدیو صور من معیٍّنة أغراٍض تشخیص في (SOCOM) األمریكّیة            الخاصة
إلى االستخبارات، رجال یقوم المشروع، هذا إطار في المسّیرة. الطائرات            تلتقطها

  جانب القوات العاملة على األرض، بتزوید اآللة بتشكیلٍة من الصور البصرّیة.
 

والجنود الدفاع وزارة موظفي على مقتصرون الحالة هذه في "المجامیع" أّن             صحیٌح
قال وقد البشر. من كمیٍّة عن دائرًا هنا الحدیث یظّل شيٍء كّل رغم ولكن                وغیرهم،

36 Geopolitical Forecasting Challenge.” IARPA. https://goo.gl/zYp7Gx 

37 “EPIC App Challenge.” Intelligence & National Security Summit. https://goo.gl/LFa2Qv 

38 Hershkovitz, Shay. “The future of crowdsourcing: Integrating humans with machines.” The Hill. March 20, 2017. Been Hunting Terrorists For Months. 

Govcon Wire. May 2, 2018. https://goo.gl/F8gSX1 

 



 

 

 

الحربّي الدفاعّي الجهد إسناد إطار في ها موج بوصفه یخدم الشأن، رفیع             ضابٌط
المشروع هذا إّن ،(Defense Intelligence Warfare Support)         االستخبارّي
الخوارزمیات أما تجاریٍّة. وتقنیاٍت الصناعّي الذكاء على ترتكز عملیاتیٌّة استجابٌة            هو
طویلٍة ساعاٍت تحلیل خالل من تدریبها تّم فقد األغراض، تشخیص إلى تهدف              التي
د، تعوٍّ فترة إلى حاجٌة هنالك ولكن األوسط، الشرق في التقاطها تّم الفیدیو تصویر               من
الشرق عن مختلفٍة بیئاٍت في استخدامها إلى الحاجة دعت إن أیاٍم بضعة              تستمر

39 األوسط.

 

استخالص● إلى یهدف جدیدًا برنامجًا (Unanimous Al) شركة          أطلقت
إلى البرنامج یرتكز . المجامیع حكمة خالل من أیضًا) (واالستدراكات            االستقراءات
التقلیدّیة المجامیع حكمة عن وتختلف االستخبارّي"، "السرب اسم علیها ُیطلق            طریقٍة
حيٍّ بٍث في تفاعٍل وخلق المجامیع استقراءات ربط إتاحتها خالل من أساسيٍّ              بشكٍل
من نابعٍة جماعیٍّة قراراٍت اتخاذ ُیمكن الشركة، مدیر اّدعاء وبحسب وبذا،             بینها.
اآللي التعّلم استخدام خالل ومن لحظة أّیة في المشاركین بین القائمة المنافسة              خالل
وتصفیة زمالئهم مواقف على التعّرف االستخبارّي المجتمع أعضاء مساعدة أجل            من

40 االستقراءات بشكٍل سریٍع. 

 

●) الهجین" االستقراء "مسابقة عنوان تحت مشروعًا (IARPA) أطلقت را، مؤخ         
اختبار إلى تهدف والتي ،(The Hybrid Forecasting Competition- HFC         
األحداث استقراء قدرات تحسین اإلنسان-اآللة منّصات بإمكان كان ما           إذا
في والمشاركة البرنامج في التسجیل على الجمهور (IARPA) تشجع           الجیوسیاسّیة.
من تشكیلٍة على تشتمل لهم باإلنترنت مشبوكًة منصًة توفیرها مع            االستقراء،

41 التطبیقات التكنولوجّیة.

 

 

 

39 Weisgerber, Marcus. “The Pentagon’s New Artificial Intelligence Is Already Hunting Terrorists.” Defense One. McMahan, Brendan H., Eider Moore, 

Daniel Ramage, Seth Hampson and Blaise Agüera y December 21, 2017. Arcas. Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized 

Data. Proceedings of Machine Hoffman, Nicholas. "Video: Project Maven: The Pentagon's New Artificial Intelligence Has ,ן Learning Research. 

40 Galeon, Dom. “A Swarm Intelligence Correctly Predicted TIME’s Person of the Year: This is the second year in a row the swarm intelligence has 

correctly called the TIME winner. Futurism. December 6, 2017 

41 “A Next Generation Intelligence Research Project Combining Human Predictions and Artificial Intelligence.” Hybrid Forecasting Competition. 

https://goo.gl/W3xpxz 

 



 

 

 

"اإلسرائیلّیة"● (Epstema) فشركة المجال، هذا في معتبرٍة بمكانٍة "إسرائیل"           تحظى
مهماٍت تنفیذ في جماعیة، التشارك، على تشجعهم "أونالین" منصًة لزبائنها            توّفر
وتشخیص للخطاب كبیرٍة بأحجاٍم تحلیٍل إجراء المنصة هذه وبإمكان           تحلیلیٍّة.

 توّجهات التفكیر ونقاط العمى التحلیلّیة، وغیرها.
 

تمظهراتها مجال في خصوصًا المجامیع، حكمة لموضوعة المتصاعدة الشعبّیة           إّن
لها، االستخبارّي المنحى في العمیقة العوائد جانب إلى القانون، إنفاذ مجال وفي              االستخبارّیة
كانت إن التساؤل إلى البعض دفع قد المتصاعد، وانتشارها جدیدٍة تقنیاٍت ظهور ضوء               وعلى
التقلیدیة الوظائف جانب إلى ذاتها، بحّد استخباریة وظیفًة بنفسها تمّثل المجامیع             حكمة
SIGINT, HUMINT, GEOINT, OSINT, MASINT ) أصًال الموجودة         الخمس

.(  42

األخرى للوظائف توسیعًا المجامیع حكمة تشّكل هل هو: السیاق هذا في المطروح              والسؤال
  على غرار (HUMINT) أو الـ (OSINT)؟ أم أّنها تشّكل وظیفًة بحّد ذاتها.

 
حول یدور هنا الحدیث بأّن (Stottlemyre, 2015 ) كحال ذلك في حالنا نفترض،               إّننا
السّرّیة بجانب ملزمٍة غیر فهي األخرى: الوظائف مع تامٍّ بشكٍل تتماس ال جدیدٍة               وظیفٍة
غیر وهي علیها)، المتحّصل المعلومات بنوع أو المعلومات جمع بشكل ذلك تمّثل إن               (سواًء
البشرّیة االستخبارات فیها تعمل التي الطریقة بحسب مشّغله)، مقابل (عمیٌل بطریقة             محدودٍة
من تفترض التي ،(OSINT) الـ عمل مبادئ مع تمامًا تتسق ال أّنها كما الكالسیكّي؛                بشكلها
من خلقها یتّم التي العلنّیة المعلومات جمع أّي المعلومات، جامع سلبّیة تفترضه، ما               ضمن

  دون عالقٍة بجامع المعلومات الذي ینتظر جمعها.
 

CROSINT-Crowdsourced) اسم هنا علیها سُنطلق والتي الجدیدة، الوظیفة هذه           تدمج
إّال ،(OSINT) للـ العلنّي الجانب مع (HUMINT) للـ البشرّي الجانب ،(Intelligence           
مجموعٍة مع ( سريٍّ غیر تعامٌل بالتالي (وهو النطاق واسع تعامًال تدمج ذاته الوقت في                أّنها
من أّن كما معًا؛ سریٍّة وغیر اسة حسٍّ معلوماٍت بتوفیر یقومون قد الذین البشر، من                كبرى
سمات تحلیل و/أو للمجامیع التراكمّیة القّوة على ترتكز هائلًة معلوماٍت تخلق أن              شأنها

 خطابهم.

42 Stottlemyre, Steven A. “HUMINT, OSINT, or Something New? Defining Crowdsourced Intelligence.” International Journal of Intelligence and 

CounterIntelligence, 28, no. 3 (May 15, 2015): 578-589. 

 



 

 

 

(Blockchain) "بلوك تشین" 
 

من والتحّقق اإلنترنت، على مأمونًا نشاطًا یتیح تكنولوجيٌّ تطبیٌق هو تشین" "بلوك              الـ
یتّم مركزیٍّة. إدارٍة هیئة وجود تستدعي حاجٍة دون من مختلفٍة أطراٍف بین المعلومات               تحویل
التشارك خالل من تتشّكل التي المعلومات من مشفٍر (بلوك) بـ اإلدارّیة الجهة              استبدال
"بلوكتشین" الـ وتهدف .(P2P) نظیر" إلى "نظیر طراز على الشبكة على             المؤّسس
المعلومات من "بلوكات" بخصوص مرتبطٍة وغیر مختلفٍة جهاٍت بین توافٍق إلى             للتوّصل
حیث السابق، "البلوك" لمضمون صا" مشخ" "بلوك" كّل ویشمل سلسلٍة. في            المترابطة
والتي بعضها عن المنزوعة المعطیات من بنیٍة خلق یتّم وهكذا، ببعضها. "البلوكات"              تّتصل
وال األولّیة). السلسلة (مضمون مضمونها على االتفاق العالقة ذات الجهات لجمیع             ُیمكن

 ُیمكن تغییر مضمون "البلوكات" منذ لحظة إقرارها.
 

700 بنحو السوق تقدیر بلغ ،2018 العام في هائلٍة؛ بسرعٍة تشین" الـ"بلوك سوق               ینمو
هنا نتحدث .2022 عام في دوالٍر ملیار 7.5 من أكثر یبلغ أن المرتقب ومن دوالٍر،                 ملیون
بالطلب مدفوٌع النمو هذا وإّن .%80 نحو تبلغ بنسبٍة مسبوٍق غیر تراكميٍّ نموٍّ نسوب                عن
وحیازتها، التكنولوجیا لتطویر تنخفض التي األسعار من بدءًا التقنیة، هذه على             المتصاعد
Initial Coin) وإصدارها الكریبتو عمالت ألسواق المتصاعدة بالشعبّیة          ومرورًا
وأكثر نة ومؤمٍّ وشفافٍة بسیطٍة تجاریٍّة عملیاٍت على المتزاید والطلب ،(Offerings - IPO            

 سرعًة.
 

ترتبط، تحدیاٍت تحّل أن تشین" الـ"بلوك على المرتكزة االستخبارّیة للتطبیقات الممكن             ومن
تشین" "بلوك بین الدمج خالل من خصوصًا المعلومات، وتشارك باألمن ، أساسيٍّ             بشكٍل
للمعلومات الهائلة الخّزانات استخدام في الكاملة المشاكل من وواحدٌة الصناعّي.            والذكاء
تخزین یتّم الیوم، ومنذ المعلومات. وحمایة بالخصوصّیة ترتبط الصناعّي الذكاء مع             الُمدمجة
الوقت تحدید دون من وغیرها) الفیدیو، (النصوص، المختلفة بهیئاِتها الحّساسة            المعلومات
حتى أو مسحها، أو إلیها الوصول من المستخدم یتمّكن أن دون ومن الشركات، خوادم                على
بحمایة الُملَزمة المنظمات تحتاج أخرى، جهٍة من موجودٌة. المعلومات هذه مثل أن              معرفة
الخاصة الصناعّي الذكاء منّصات تدریب أجل من المعلومات هذه إلى مستخدمیها             خصوصّیة

  بها.
 

 



 

 

 

بالحاجة أساسًا، یرتبط، وهو أیضًا، االستخبارّیة المنّظمات في موجوٌد مشابٌه توتٌر             وهنالك
استخباریٍّة مات منظٍّ بین أو الهیئة، لنفس تابعٍة مختلفٍة جهاٍت بین المعلومات مشاركة              إلى
وُخوطر جهیٍد بجهٍد توفیرها تّم التي الحّساسة المصادر حمایة إلى الحاجة وبین              مختلفٍة،

 بحیاة العمالء في سبیل التوّصل إلیها.
 

تشین" لـ"البلوك ُیمكن التي الطریقة إذًا، العالم، في الرائدة األبحاث وهیئات الشركات              تختبر
عبر الخصوصّیة بحمایة متعلقة تجربًة "غوغل" أجرت فمؤخرًا، التوتر. هذا مثل تحّل              أن
Privacy- Preserving) عنوان تحت "كورنیل"، جامعة من باحثین خالل من اآللة،             تعّلم
في الصناعي والذكاء تشین" "بلوك تقنیات اختبار إلى التجربة هدفت .(Deep Learning            
المعلومات كشف دون من اآللة تدریب مع جهاٍت، عّدة بین اسة حسٍّ معلوماٍت مشاركة               سیاق
بناًء آالتها تدریب على قادرٍة مة منظٍّ كّل أّن في التجربة وراء الكامنة الفكرة تتمّثل                األساسّیة.
علیها تتدّرب التي المعاییر مشاركة بإمكانها سیكون ولكن الفریدة، معلوماتها مصادر             على
استخدمت أخرى، حالٍة وفي إلیها. بالتوّصل اآللة تقوم التي االستخالصات جانب إلى              اآللة،
منظومًة وطّورت ،(Homomorphic Encryption) اسمها تشفیٍر تقنیة         "مایكروسوفت"
معلوماٍت جمع على القادرة العمیق التعّلم منظومات لتدریب (CryptoNets) ُتدعى            أخرى

  مشفٍّرة، وتحلیلها، وإنتاج إجاباٍت دقیقٍة ومشفٍّرة.
 

على التدّرب على اآللة قدرة في تتمّثل الذكر آنف "مایكروسوفت" تطویر في الفرادة               إّن
المؤّسسة الرؤى تغییر في هائلًة إمكاناٍت التطبیقات هذه مثل تملك المشّفرة.             المعلومات
تبادل منظومات قلب على قادرٌة أّنها كما عقب، على رأسًا وقلبها االستخبارّیة              للمنّظمات
أحد االستخبارّیة للمعلومة التناظرّي الخلق فیه صار عصٍر في بینها. القائمة             المعلومات
والذكاء تشین" "بلوك الـ دمج یكون قد المعاصرة، االستخبارّیة للمنّظمة األساسّیة             المكّونات
تسّرب خشیة دون من بالتعاون التمّتع االستخبارّیة للخدمات ُیتیح قد كما ثوریا،              الصناعّي

 معلوماٍت أو المخاطرة بالمصادر.
 

بجودة االعتراف بعدم االستخبارّیة المنّظمات مشاكل أهّم إحدى تكُمن أعمق، مستوى             على
ه، توجٌّ وهنالك الفیزیائّي. الحّیز خالل من إلیها الوصول منع ومحاولة الرقمّیة،             المعلومة
معلومٌة بمعنى، نفسها؛ عن الدفاع على قادرٍة معلومٍة خلق في یتمّثل تأییده، حجم               یتصاعد
األمثلة أحد على العثور ُیمكن االنكشاف. من تحمیها الزمٌة، بنیویٌّة دفاعیٌّة منظوماٌت              فیها
في (DNA)الـ تشبه الة، فعٍّ خصائص ذات هائلٍة معطیاٍت مكونات خلق عملیة في ذلك               على

  األجهزة الحیوّیة.

 



 

 

 

 
على الحفاظ لها ُتتیح لكي المعلومات قواعد تشخیص على قادرًة الخصائص هذه              ستكون
المعلومات منظومات وتقوم وموثوقّیتها. وتاریخها المعلومة بهویة المرتبطة          المعلومات
محدودٍة، زمنیٍّة لفترٍة الحفاظ، على قادرٌة وهي لحظة، أّیة في المعلومات وتعّقب              بمراقبة
للمنظومات. البشر سُیطلقها التي لألوامر عالقٍة دون من المعلومة، من سابقٍة نسٍخ              على
یقوم الذي من وفحص للمعلومات تحلیٍل إجراء سُیمكن الزمنّیة، الفترة هذه             وخالل
نفسها المعلومة إلى ینظر الجدید التوّجه هذا فإّن أخرى، وبكلماٍت طریقة. وبأّیة              باستخدامها
المعلومات حفظ یتّم التي المنظومات ال الخصائص، هذه على ستنطوي التي هي              باعتبارها

 علیها.
 

التأكد إلى تهدف تقنیٍّات تطویر على تعمل حیث "داربا"، به تقوم ما وهو آخر، مثاٌل                 هنالك
من تحقٍّق بعملیة ستمّر الحّساسة، القرارات صناعة علیها ترتكز التي المعلومة أّن              من
المعلومات، من والتحّقق التشخیص في صدیقٍة تقنیٍّات استخدام الجهد هذا یشمل             موثوقّیتها.
المعلومة موثوقّیة تحلیل في التقلیدّیة التوّجهات على المرتِكزة المتطّورة التطبیقات خالل             من
تشغیٍل منظومات خلق إلى الوكاالت تسعى وبذا، المتطّورة. الحسابّیة القدرات            واستخدام
التهدیدات تشخیص بإمكانها مستقلٍّة سایبریٍّة قدراٍت وتطویر االختراق؛ من حصینٍة            وأجهزٍة
في موثوقٍة منظوماٍت لبناء قدراٍت تطویر عام، وبشكٍل أّي مستقل؛ بشكٍل علیها              والرّد

   المنظومات التي ال تعّد، بحّد ذاتها، موثوقًة.

 



 

 

 

 

 قضایا شاملة
البعد یتجاوز بما االستخبارّیة، المهنة خصائص على تأثیٌر الخارقة البرمجّیات لهذه             ثّمة
على تؤّثر كما المستقبلّي؛ االستخبارّي النسیج في اإلنسان مكانة على مثًال تؤثر فهي               التقنّي.
الجدیدة التوّجهات وعلى االستخبارّیة؛ الحلقة صالحّیة مّدة وعلى والتنبؤ؛ االستقراء            مغزى

 لمنّظمات المشروع االستخبارّي:
 

 مكانة اإلنسان
ط، متوسٍّ أمریكيٍّ استخباريٍّ باحٍث من یتطّلب كان ،1995 العام في صدرت تقدیراٍت              بحسب
الیوم في كلمٍة ألف 20 نحو قراءة االستخبارّي، االهتمام مركز في لیست دولًة               ُیغطي
على الواحد، الیوم في كلمٍة ألف 200 بنحو الكلمات كمّیة تقدیر تّم ،2016 العام وفي                 الواحد.
أضعاف بثالثة الكلمات كمیة وتفوق القراءة. سوى آخر جهٍد بأّي یقوم ال الباحث أّن                افتراض
المستقبل في المستقبلّي، االستخبارات رجل سیواجه فكیف القراءة. على الیومّیة            قدرته

 القریب، كمیات معلوماٍت هائلًة تبلغ عشرة أضعاف أو أكثر؟
 

في الهائلة التطّورات ضوء على خصوصًا االستخبارّي، العمل في اإلنسان مكانة سؤال              إّن
ادعاٌء هنالك عام، فبشكٍل تحدیا، واألكثر الشائكة القضایا من واحدًا بات قد الصناعّي،               الذكاء
من ما بأّنه القدیم، الحرس على المعدودین أولئك خصوصًا االستخبارات، رجال بین              سائٌد
التفّوق أّن مفاده رأٌي لدیهم للتكنولوجیا المتحمسین فإّن هؤالء، وقبالة البشري. لإلدراك              بدیٍل
 البشرّي الذي حّدد العمل االستخبارّي خالل العقد الماضي سیترك مكانه للتفّوق التكنولوجّي.

 
بل فحسب، اآلالت على سیقتصر االستخبارات مستقبل كان إن بمسألة هنا الجدل یرتبط                وال
فإّن أخرى، وبكلماٍت واآلالت. البشر بین ستقوم التي الدینامّیات حول أیضًا یتمحور              إّنه
إن بمسألة ترتبط تُعد لم االستخبارّي العمل في الصناعّي الذكاء بتطبیق المرتبطة              األسئلة
خاللها من ینبغي التي الصورة في یتلّخص هو بل الصناعّي، الذكاء استخدام یتوّجب               كان

 فعل ذلك؛ وما هو دور البشر في المشروع.
 

 



 

 

 

العمل من سیرقى االستخبارّیة المهاّم في المفّكرة اآلالت دمج إّن السائد الرأي              یقول
أخرى بخصائص كامٍل، بشكٍل البشریة، الخصائص استبدال فیه یتّم حٍد إلى             االستخبارّي
في خصوصًا االستخبارّي، التقدیر غرار على اإلنسانّي، البعد على كبیٍر بشكٍل             ترتكز
اإلنسان أّن إال البشرّیة، القدرات مضاعفة من اآلالت ستتمّكن حیث االستراتیجّي،             المجال

 سیظّل في قلب الصناعة.
 

ُیغّیر عامٍل إلى یتحّول أن الصناعّي الذكاء بإمكان والتكتیكّي، العملیاتّي المستویین             على
الثورة هذه انطلقت لقد وعملیا، أساسها. من المعلومات وتحلیل جمع فیها یتّم التي               الطریقة
یفوق بشكٍل علیها الرّد وبلورة التهدیدات تشخیص على الیوم قادٌر الصناعي فالذكاء              الیوم؛

  قدرات البشر.
 

التحّدیات أبرز إحدى الفرداء المنّفذین جانب من التهدیدات تشخیص إلى الحاجة تعّد              مثًال،
اعتراض في صعوبًة والوقائّیة االستخبارّیة الجهات وتالقي الیوم، االستخبارّیة           العصرّیة
ومن لعملّیته مسبٍق تخطیٍط دون من العمل تقریبًا واحٌد منفٌذ یقّرر حیث الفردّیة،               الهجمات
إّن االستخبارّیة. للجهات معروفًا بنفسه المنّفذ هذا كان لو وحتى أخرى، جهاٍت إعالم               دون
التحدي، هذا لمثل معینًة استجابًة توّفر أن الصناعي الذكاء مجال من اآلتیة الحلول شأن                من
على الشاذة، الحاالت وتشخیص اسة حسٍّ مواقع في السیارات تصّرفات تعّقب طریق             عن

 سبیل المثال.
 

یقودون الذین السیارات سائقي تشخیص على قادرٌة منظوماٌت لدینا باتت الیوم ومنذ              
إطالق ویتّم المسموحة، بالسرعة مقارنًة أو السائقین بسائر مقارنًة أكبر بسرعٍة             سیاراتهم
عن ناهیك بدایاتها، في المنظومات هذه مثل تزال ال المیدان. في العاملة للقوات فوريٍّ                تنبیٍه
بعد، لها حلٍّ على العثور یتّم لم التي الخصوصّیة) حفظ مسائل غرار (على القانونیة                القضایا

  ولكن من المرتقب في المستقبل القریب أن نرى قفزًة في هذا المجال.
 

القوات مساعدة شأنها من التي الصناعي الذكاء على المرتكزة المنظومات هو آخر،              مثاٌل
معروفٍة غیر والثقافة اللغة حیث المستهدفة، الدول في الغطاء تحت العاملة             االستخبارّیة
بشكٍل معلوماٍت توّفر رؤیٍة وسائل أو ، فوريُّ بشكٍل اآللة إلى مستندٌة ترجمٌة مثًال،               للقوات.
العاملة القوات لدى للتقدیر نة محس قدرًة ستوّفر ما وهي المحیط، في یحصل ما حول                فوريٍّ

 بشكٍل سّريٍّ في بیئٍة معادیٍة.
 

 



 

 

 

جرى بعضها المنظومات، من مجموعٍة تطویر على المثال، سبیل على "داربا"،             تعمل
على التغّلب وُتتیح والجویة، والبحریة البریة القّوات قبل من النزاع مناطق في              استخدامه
االستخبارّیة المعلومات وتوفیر المحلّیین السّكان مع بالتواصل یتعلق ما كّل في اللغة،              فوارق

 في المیدان بشكٍل حيٍّ ومباشٍر.
 

، أوتوماتیكيٍّ بشكٍل وتحلیلها االستخبارّیة، المعلومات جمع عملیة توّفر ال أمٍر، من یُكن              مهما
ومقارنًة وهائلًة. جدیدًة قدراٍت تطویر أیضًا وتتیح بّل فحسب، البشریة العمل             ساعات
المصادر من للمعلومات ا تام تكامًال یحقّق أن الصناعّي الذكاء بإمكان البشرّیة،             بالقدرات
یمكن وبذا، بصریٌة)؛ موادٌّ صوتیٌة، تسجیالٌت (نص، مختلفٍة صیٍغ في تتوّفر والتي              المختلفة
بتتّبعها. االستخباریة الجهات تقوم التي الكیانات حول بالمعلومات ثریٍّة "مكتبٍة"            خلق
لرجال والشاذة، المتوّقعة غیر والتصّرفات المعلومات، فوارق إتاحة اآلالت           وبإمكان
على (سنأتي التوّقعّي التحلیل بمجال الجوانب هذه جمیع تّتصل وحین بسرعٍة.             االستخبارات

  ذكره الحقًا)، فإّن قدرات االستقراء والتنبؤ تتحّسن بشكٍل كبیٍر هي األخرى.
 

اإلرهابّیة، التهدیدات مواجهة من بدءًا عّدة؛ مجاالٍت في الظهور القدرات هذه شأن              ومن
االتساع، شاسعة مناطق في أوتوماتیكيٍّ بشكٍل العسكرّیة األهداف على بالعثور            مرورًا
یظّل وغیرها، المذكورة الحاالت من أيٍّ في والكوارث. األزمات تشخیص إلى             ووصوًال
دمج ولكن ومصیریا، بنیویا خبراء، إلى المرتكز التحلیل خصوصًا البشرّي،            التدّخل
وأن البشریة؛ القدرات من عظیٍم بشكٍل یزید أن ُیمكنه الصناعي بالذكاء الهائلة              المعطیات
وبكلماٍت أدنى. وبمجهوٍد أقلٍّ وقٍت في أكثر معلوماٍت معرفة االستخبارات لرجال             یتیح
التحّرك مستقبًال) أكبر (وبشكٍل الیوم منذ االستخبارّیة للمنّظمات التقنیات هذه ُتتیح             أخرى،
إنتاج ُیمكن وعملیا، تقریبًا، محدودٍة غیر بكمیاٍت وتخزینها، المعلومات وجمع            بسرعٍة،

  استدراكاٍت أكثر جودًة وأكثر كما مع الوقت.
 

لمعلوماٍت وصوًال االستخبارات لرجال الصناعّي الذكاء إلى ترتكز التي األدوات توّفر             كما
المعلومات جمع ویتّم أخرى. ظروٍف في سبیًال إلیها یملكون ال معالجٍة، شبه أو معالجٍة،                غیر
المتنّوعة. المعلومات بخزانات االتصال إمكانّیة عن فضًال ، أوتوماتیكيٍّ بشكٍل           وتصنیفها
قدیمٍة بأخرى جدیدٍة معلوماٍت ربط أو جدیدٍة، معلوماٍت خلق االستخبارات لرجال ُیتاح              وبذا،
القریب المستقبل في االستخبارات رجل وسیتمّتع بالواقع. لها عالقة ال ظاهریًا تبدو              كانت
أخرى، بمصادر مترابٌط و/أو متصالٌب بعضها مسبوقٍة، غیر معلوماٍت لكمیات عالیٍة             بمنالیٍة

 



 

 

 

وفحص نقديٍّ بشكٍل المعلومة اختبار على قدرته عن عدا االستقرائیة، القدرة جانب              إلى
 موثوقیتها، والتركیز في نشاطه الذي یستلزم وجود اإلدراك البشري، في نهایة المطاف.

 
كٌل یستعرضها االستخبارات، لرجل المستقبلّیة بالوظیفة مرتبٌط لالهتمام مثیٌر توجٌه            هنالك
السیرورة قلب في رئیسّیین نشاطْین ثّمة بأّنه االثنان یّدعي إذ ،(Coghill)و (Hare)              من
وفي موثوقّیتها. واختبار السیناریوهات، أو النظرّیات بناء االستخبارّیة: التفكیرّیة           البحثّیة
یشمل النظریات بناء أّن فصحیٌح بعضهما؛ عن مختلفتان العملیتین هاتین فإّن             رأیهما،
أّن إّال منها، ونظریاٍت استدراكاٍت الستخالص محاولٍة في المتوّفرة المعلومات            استخدام

  النشاط نفسه ال یرتكز على المعلومة وحدها، وهو یستوجب تفكیرًا یفوق حدود المعلومة.
 

اختبار إلى ویصل باالفتراض یبدأ إذ معكوسٍة، عملیٍة في النظرّیات اختبار یتّم ذلك،               وقبالة
بناء إن متوفٍّرة. معلوماٍت من یسنده ما لالفتراض إذا فیما الفصل أجل من القائمة                المعلومة
أما بشریا. تفكیرًا ویستوجب أوتوماتیكیٍّة، أدواٍت خالل من ممكٍن غیر أمٌر هو              النظریات
بالسیرورة مقارنًة وأفضل ، وأوتوماتیكيٍّ ، آليٍّ بشكٍل یتّم أن فُیمكنه المعلومات من             التحّقق
بتنا والذي نسبیا، الضّیق الصناعّي الذكاء مجال بین الفارق عن التوجه هذا ُیعّبر               البشرّیة.
وفي النظرّیات. اختبار عملّیة خدمة على قدرته وبین الواقع، أرض على تمظهراِته              نرى
أّن الكاتبان یؤّكد البشرّیة، القدرات محّل الحلول إلى یهدف الذي الصناعّي الذكاء              مقابل
أدواٍت دمج الباحث من ستتطّلب بل تمامًا، أوتوماتیكيٍّ بشكٍل تتّم لن النظرّیات اختبار               مرحلة

 مختلفٍة ُتتیح له مساءلة خّزانات المعلومات المتوّفرة.
 

في العاملین المحّللین مواقف في النظر المثیر من المستقبلّي، المحّلل بدور یتعّلق              وفیما
أجراه شامٌل استطالٌع هنالك االستخبارّیین. المحللین جانب إلى والعام، الخاص            القطاعْین
في ُنشر مقاٍل في السؤال هذا ُطرح وقد تسزنا"، د."روعي علیه وأثنى السطور، هذه                كاتب
المتخّصصة (Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence)         مجلة

 بشخصیة رجل استخبارات المستقبل، وتمحور البحث في النقاط التالیة:
 

وبناًء ستتغّیر؛ البحث أدوات فإّن الجوهر، ناحیة من االستخبارّي البحث تغّیر عدم حین                في
تلك عن مختلفٍة ومؤهالٍت قدراٍت بتحصیل مطالبین االستخبارات رجال سیكون            علیه،
المحّلل، إدراك مجاالت تعّددیة إلى بالحاجة هنا األساسیة النقاط وترتبط الیوم. منهم              المطلوبة
مع طواقم في العمل إلى إضافًة واإلبداعّي، النقدّي والتفكیر والتقنیة، التكنولوجیة             ومعرفته

 زمالٍء وحواسیب.

 



 

 

 

 
محدٍّد، واحٍد مجاٍل في األفق ضّیقة الخبرة وبخالف اآلن)، (منذ الالزم التغییر قلب               وفي
القدرات تطویر جانب إلى ، تكنولوجيٌّ بعضها القدرات، من المجاالت متعددة رؤیٌة             هنالك
األساسیة المكانة سُتلزم االستخبارّي، البحث عملّیة وفي واإلبداعّي. النقدّي بالتفكیر            المرتبطة
وتشغیل لهندسة عمیٍق تفهٍم بإبداء المستقبلّي الباحَث الصناعّي والذكاء المعلومات            لخّزانات
في ضعفها. ونقاط محدودّیاتها جانب إلى فیها، الكامنة واإلمكانات المعلومات،            خّزانات
والمعرفة (Data Science) الـ قدرات لتطویر الداعیة الحاجة جانب وإلى ذاته،             الوقت
ذا یكون وأن بوضوٍح؛ معقٍّدة أفكاٍر باستعراض مطالبًا المستقبلّي المحّلل سیظّل             التقنّیة،
أدوات استخدام على النافذة القدرة وامتالك لالّدعاءات، البصرّي االستعراض في            إدراٍك

 االستعراض البصرّي الشبیهة.
 

ما المضامین. بخبرة المستقبلّي، االستخبارات باحث شأن في المثیرة، القضایا إحدى             وترتبط
من سنواٍت خالل من علیها التحّصل یتّم التي الخبرات خصوصًا للخبرات، بالفعل بدیٍل               من
ذكرها على أتینا التي البحث أدوات سُتتیح ذلك، ومع المعرفّي. الثقافّي والفضول              الخبرة
التفّوق أدق؛ بعبارٍة أو معالجتها، علیه یتوّجب التي المعرفّیة المجاالت تقلیص للباحث              أعاله
وفقًا الباحث تقییم سیتمُّ أخرى، وبكلماٍت المعرفة. قامة على والتركیز المعلومات قامة              على
لعمله الضروریة فالمعلومات یمتلكها. التي للمعلومات وفقًا ال فیها، یفكر التي             للطریقة
یفصل لكي الصناعّي الذكاء وسُیساعده المتطّورة، المعطیات خّزانات في موجودًة            ستكون
المستقبل (في اآللة تتمّكن لن ذلك، ومع والشواذ. األنماط وتشخیص الغّث عن              السمین
وبلورة والنظرّیات، األسئلة طرح َمَلكة محّل الحلول من األقل) على            المنظور

هة إلى أصحاب القرار.  االستخالصات وربطها بالعمل من خالل توصیاٍت موجٍّ
 

، عقليٍّ تحدٍّ مع الفردّیة، المواجهة رؤیة من التحّول إلى الباحث بحاجة ترتبط إضافیٌّة               نقطٌة
في المنشغلین غالبّیة بین علیه متفٌق رأٌي هنالك المعرفة. تطویر في تتمّثل تشاركیٍّة رؤیٍة                إلى
شبكیة أكثر ستكون المنظمات هذه أّن مفاده المستقبلّیة، االستخبارّیة المنظمات مّیزات             مسألة
التشاركّي التوّجه هذا یرتبط ولذا، العام. الحّیز عن وبعیدًة هرمیًة أقّل وستكون              وتشاركیة،
حاالٍت إطار في ال طاقٍم، إطار في المستمّر والعمل الزمالء مع التعاون ال، أو عدٍّة:                بأبعاٍد
شامٍل استعداٍد إلى حاجٍة من ما استخباریٍّة، وثیقٍة نشر مشارف على مثًال، فحسب. ة               خاصٍّ
جمع موارد بتوجیه مرورًا السؤال، تعریف من بدءًا ، استخباريٍّ ردٍّ توفیر أجل              من

 المعلومات، ووصوًال إلى بلورة ردٍّ على السؤال الذي تّم تحدیده.
 

 



 

 

 

من بدءًا االستخبارّیة، المنظومة إطار ضمن لیس خارجيٍّ جمهوٍر مع التعاون ثانیًا،              
جماهیر تشغیل على القدرة إلى ووصوًال العلمّیة، واألوساط الخاصة السوق في             الشركاء
نمط من كجزٍء الخبراء") "حكمة أو المجامیع" "حكمة خالل من (مثًال الناس، من               واسعٍة
الحواسیب. مع سویة العمل تعّلم إلى بحاجٍة المستقبلّي المحّلل سیكون و ثالثاً ، المعتاد.              العمل
للبشرّي الماكینة سُتتیح إذ تبادلیًة؛ عالقاٍت واآللة اإلنساني الباحث بین العالقات             وستكون
واألسئلة واألسئلة، والمعلومات بالقواعد اآللة بتلقیم الباحث سیقوم فیما البحث؛ عملیة             تحسین

 المرتجعة، وبذا سُیحسن من أدائها.
 

بطلٍب ،2016 عام في (RAND) معهد نشره بحٍث إلى اإلشارة السیاق هذا في الالئق                ومن
وإدماج لتجذیر الالئقة الطرق یفحص بحٌث وهو (DIA)؛ االستخبارّي الدفاع وكالة             من
المجال هذا بأّن الكتاب ویّدعي االستخبارّیة. المنّظمات في (Data Science) الـ             قدرات
یتوّجب علیه، وبناًء واألكادیمي؛ الخاص القطاعْین في فائقٍة بهیمنٍة ویحظى بسرعٍة             یتطّور
صیة تخصٍّ مجاالٍت أربعة إلى الباحثون ویشیر بالركب. اللحاق االستخبارّیة المنّظمات            على
بشدٍّة، االستخبارات بمنظمات عالئقيٌّ منها وكلٌّ ،(Data Science) الـ إطار تحت             فرعیٍّة
والربط بصریٍّة، مادٍة إلى المعلومات وتحویل المعلومات، وتحلیل المعلومات، هندسة            وهي:

.(Computational Social Scientist) بین العلوم االجتماعّیة والحواسیب  
 

DIA) الـ في السیاقات هذه في یحدث ما بفحص قاموا والذین البحث، على القائمون               اكتشف
لیسوا (Data Science) الـ جوانب من معیٍّنة جوانب في األرفع الباحثین حتى بأّن ،(              
الباحث كان إن بمسألة مرتبطًا خالفًا هنالك أّن إلى الباحثون وُیشیر المقام. رفیعي               بالضرورة
األدوات سّلة من كجزٍء (Data Science) الـ أداة معرفة یحكم أن علیه یتوجب               "المتوّسط"
وظیفٌة ذاتها بحّد هي (Data Science) الـ معرفة أّن أو یمتلكها، أن ینبغي التي                التحلیلّیة
الخبرات تشكیلة ضوء على تطویرها المحّلل یستطیع ال فریدٍة خبرٍة خلق تتطّلب              منفصلٌة،

 الواسعة المطلوبة منه.
 

الصناعي، الذكاء مجال في قیوٍد بضعة إلى اإلشارة ینبغي المثیرة، التطّورات هذه              ورغم
تمامًا الحلول من تتمّكن لن القادمة) القریبة السنوات في األقل (على اآلالت بأن تبّشرنا                والتي
مجاالٍت على وتقتصر محدودٌة الصناعي الذكاء تطبیقات ال، أو االستخبارات: رجال            محّل
أو مفهومٍة، غیر وضعیاٍت مواجهة على قادرٍة غیر اآلالت تزال ال كما نسبیًا؛               ضیٍّقة

  وضعیاٍت ال یوجد فیها طقٌم واحٌد من القواعد محدٌد سلفًا.
 

 



 

 

 

البشري الدماغ بها یعمل التي الطریقة تقلید حقا تحاول الصناعّیة العصبّیة الشبكات              إّن
ال الحاجة أّن إال معقٍّدة، حسابیٍة تحدیاٍت مواجهة في العصبّیة البنیة نجاعة من               واالستفادة
أن قبل وتكرارًا مرارًا وتدریبها المصّنفة، المعلومات من كبیرٍة كمیٍة لكشف قائمًة              تزال
الصناعي للذكاء أساسیا اشتراطًا یتوفر أن ینبغي أخرى، وبكلماٍت العمل. من             تتمّكن
االستخبارات تتمّتع ال األحیان بعض وفي المعطیات، من كبرى كمیاٍت في ویتمّثل              المتطّور،
موجودٍة غیر المعلومات هذه مثل ألن ببساطٍة، (أو المعلومات هذه مثل إلى الوصول               بقدرة

 أصًال).
 

معقٍّدة ظروٍف وفي الیقین، انعدام ظروف في متقاربٍة أوقاٍت في االستخبارات تعمل               وثانیاً ،
العاطفي، والذكاء المبّسطة، االستراتیجّیة والقضایا المعركة"، "ضباب إّن ف. متطرٍّ           بشكٍل
منها كلٌّ والمجتمع)، واالقتصاد السیاسة بین المتبادلة العالقات (مثًال: المجاالت            وصهر
إمكانّیة غیاب ناحیة من الصناعّي، الذكاء تواجه سهلٍة غیر تحدیاٍت طیاِته في              یحمل
على اآللة قدرة انعدام ناحیة ومن اآللة، لتدریب الالزمة المعلومات كمیة إلى              الوصول

فة.   مواجهة وضعیاٍت شدیدة التعقید بصورٍة متطرٍّ
 

أطلقت المثال، سبیل فعلى أیضًا. المصاعب هذه مواجهة االستخبارات منّظمات            وتحاول
التغّلب بهدف (AIE) الصناعي" الذكاء "سبر عنوان تحت جدیدًا مشروعًا مؤخرًا             "داربا"
"الجیل على ترتكز أداٍة وتطویر المتوّفرة؛ الصناعّي الذكاء آالت قدرة محدودیة             على
إنتاج على قادرًة ستكون الوكالة، تأَمل كما األداة، هذه الصناعّي. الذكاء من              الثالث"
تلقیمها یتّم والتي المتدّفقة، للمعلومات وفقًا وترقیتها القادمة االفتراضات وفحص            افتراضاٍت

 للمنظومة.
 

االّتكاء موضوع في البعض یطرحه تحفٍّظ خالل من الموضوع هذا تلخیص الالئق              من
یأتي، أمٌر وهو الصناعّي؛ الذكاء وعلى الحجم هائلة المعطیات على رأیهم، في به،               المبالغ
عقلیا بعدًا هنالك أّن هؤالء یّدعي البشرّیة. االستیعابّیة القدرة حساب على المحتّجین، نظر               في
الماكینات تتمّكن لن بعٌد وهو المعرفة، انعدام في یتمّثل الواسع) (بتعریفها الحربّیة العملّیة               في
الصناعّي الذكاء في الكامنة المحتَملة القدرات من بها المبالغ الحماسة أن إّال علیه. التغلب                من
مواجهة في معلوماتيٍّ تفوٍق على الحصول أو المعلومة، على السیطرة مفاده وهمًا تخلق               قد

  الخصوم.
 

 



 

 

 

الربط على قادرٍة غیر وهي به؛ للقیام برمجتها تّمت بما تقوم الحواسیب أّن هؤالء                یّدعي
ترسیم في المرتبط اإلبداع على قادرٍة غیر أّنها كما المعلومات، أجزاء بین عمیٍق               بشكٍل
على قادرٍة غیر وهي الخصم"، "مكان نفسها وضع على قادرٍة غیر وهي              السیناریوهات،
فمن ذلك، جانب وإلى االشتباك. وقت القرار ألصحاب الواسعة االعتبارات منظومة             إدراك
أو الناقصة المعلومات غالبیة على بناًء "نظیفٍة"؛ أو "نقیٍّة" معلوماٍت على العثور              النادر
أنواع من واسٍع مجاٍل على وتمتّد مقصوٍد)، غیر أو قصديٍّ (بشكٍل المشّوهة أو               الجزئیة،

  المعلومات.
 

هذا من االستخبارّي" "الضباب مع التعامل على قادرٍة غیر هؤالء، یّدعي حسبما اآلالت،               إّن
رجال یدفع قد فهمها لآللة ُیمكن لغٍة إلى المعلومات ترجمة محاولة أّن كما               النوع؛
اآلالت "تفّكر" المطاف، نهایة وفي الواقع. عن مضلٍّلة صورٍة بلورة إلى             االستخبارات
المعلومات هذه "ترجمة" ینبغي النوعّیة، المعلومات مواجهة من تتمّكن ولكي كمیٍّة،             بطریقٍة
قضایا مواجهة على االستخبارات رجال بقدرات الحالة هذه مثل تمس وقد كمیٍّة. لغٍة               إلى
ومعادالٍت. أرقاٍم إلى وتحویلها كمیا معها التعامل ُیمكن ال قضایا أو جوهرها؛ في               نوعیٍّة
طویلٍة، خبرٍة ذي باحٍث استبدال من تتمّكن لن محوسبٍة آلٍة أّیة فإّن ذكیًة، اآللة تُكن                 ومهما
تشكیلة إدراك على القدرة وال یواجهه، الذي بالمیدان عمیقٍة ومعرفٍة وحدٍس تفكیٍر مَلَكة               وذي

 الضرورات الكامنة في اتخاذ القرارات.

 االستقراء والتنبؤ
المنظمات تواجههما مركزّیْین تحدیْین مجّرد المستقبلّیین والتنبؤ االستقراء یشّكل           ال
االستخبارّي. المشروع لوجود مركزیٍّة جوانب العامالن هذان یشّكل وأیضًا بل            االستخبارّیة،
عنه تحدثنا ما كّل في قفزٍة تحقیق الیوم منذ لنا ُتتیح أعاله إلیها أشرنا التي التقنّیة                  فالتطّورات

 آنفًا عن استقراء التصّرفات والتنبؤ بها على المستوّیْین العملیاتّي والتكتیكّي.
 

اسم علیه ُیطلق الذي المجال ستكون القفزة هذه لنقاش الجّیدة االنطالق نقاط من               واحدة
تحلیلیٍّة أدواٍت استخدام یشمل عنواٌن وهو ،(Predictive analytics ) التوّقعي"            "التحلیل
جمع أساس على مرتكزًة التسویقّیة، القرارات اتخاذ عملیة تحسین إلى تهدف رة             متطوٍّ
توقعاٍت، خلق التوّقعي التحلیل منتجات لنا ُتتیح والزبائن. المستهلكین حول دقیقٍة             معلوماٍت
تنجح أن المحتمل من التي أساسًا) (التسویقّیة النشاطات حول نسبیًا، عالیٍة دقٍة              بمستویات
وأكثر أفضل تقسیٍم خلق جانب إلى نستهدف، زبائنیٍّة أوساٍط وأّیة نجاحًا، أقّل              وأیُّها

 



 

 

 

للزبون اإلعالنیة الرسالة ومواءمة التجاریة؛ العالمة مع الزبائن تفاعل وتوّقع            دینامیكیة،
  الفرد وفقًا لهذه التوّقعات.

 
بین القائمة الكثیرة العالقات مسح على قادرٌة السوق في الیوم الموجودة التحلیل أدوات               إّن
Sentiment) الـ استخدام ذلك ضمن ومن الزبون، تصرف تمّثل التي العوامل             جمیع
التواصل وسائل على الفعل ردود فیها وُكتبت ِقیلت التي الطریقة تحلیل أّي ،(Analysis             
الظروف، من معقٍّدة منظومٍة ظّل في المحتملة المخاطر تقدیر على قادرٌة وهي              االجتماعّي،

 وبذا تبسیط عملیة اتخاذ القرارات.
 

هذا حجم أّن المحللون ویتوّقع بسرعٍة، أسهمه ترتفع عالمیا سوقًا التوّقعي التحلیل مسألة               وتعّد
النمّو دوافع أحد ویتمّثل 2020؛ العام حتى دوالٍر ملیار 3.6 نحو إلى سیصل               السوق
األعمال في الیقین انعدام أبعاد تقلیص إلى المتصاعدة الحاجة في السوق لهذا              الرئیسیة
التنبؤ قدرات بأن ثبت الیوم، وحتى عالیٍّة. توقٍّع قدرة ذات استقراٍء قدرات وخلق               التجارّیة،
االنتخابات في الناخبین توّجهات استقراء مثًال، لنقل (أو، االستهالكّي للسلوك            واالستقراء
معطیاٍت على اعتمدت قد الطرائق هذه أّن ضوء في خصوصًا محدودًة؛ تزال ال               السیاسّیة)
اإلحصائّیة دّقتها ومستوى موثوقیتها تعّد واستبیاناٍت رأيٍّ استطالعات على أو            ماضیٍة،

  محدودًة ألسباٍب عدٍّة.
 

یُعد ولم متطورٍة، توّقعيٍّ تحلیٍل أدوات باستخدام الشركات تقوم العقبات، هذه على              وللتغّلب
االستخدام سهلة منتجاٌت هنالك والیوم، واإلحصائّیین. الریاضّیین على حكرًا المجال            هذا
المنّظمات في الوظائف من للعدید ُتتیح ، مجانيٌّ منها األكبر والقسم السوق، في              ُتباع
نوع في انقالبًا تشهد التي األساسیة الوظائف وتتمّثل األدوات. هذه من الفائدة              استخالص
بشكٍل لالستقراء نماذج بناء على والقدرة االستخدام، بساطة في: القائمة            األدوات
المبّكر والتشخیص واالستخالصات، المعلومة توفیر أجل من المشهدّیة وتكامل ،           أوتوماتیكيٍّ
واحٍد مجاٍل على قصرها من بدًال القیمّیة السّلة في االستدراكات ودمج السلوكّیة،              للتوّجهات

 محدٍّد (على غرار: التسویق).
 

) بنیویٍّة معلوماٍت تحلیل بهدف التوّقعي التحلیل أداة العالمیة الشركات من الكثیر             تبّنت
نماذج لصنع نجاعًة األكثر األداة النوع هذا من المعلومات وتعّد .(Structural Data            
الدمج ظّل في الحاصل، أّن إال المستقبلّیة. النشاطات توّقع خاللها من ُیمكن              سلوكیٍّة
استخدام إلى المجال نقل هو ،(IOT) والـ (Big Data) الـ مع األدوات لهذه               المتصاعد

 



 

 

 

المنّظمة خارج من تأتي التي المعلومات، هذه مثل تتحّول البنیویة. غیر             المعلومات
مجال السیرورة هذه ستمّیز الذین البسطاء المحّللین على هیمنًة أكثر فتصیر             االستخبارّیة،
شعبیا صار جدیٌد مصطلٌح هنالك المقبلة. القریبة السنوات خالل عملهم في التوّقعي              التحلیل
یعني والذي ،(Embedded Predictions) المضّمنة التوّقعات وهو السیاق، هذا           في
األمر یتحّول المعرفة. إلى ترتكز برامج أو أجهزة مع والتحلیل اإلبالغ قدرات في               تكامًال
وقوّیة االستخدام وسهلة الثمن زهیدة الحاسوبیة القّوة انتشار یعّد رئیسیٍّة؛ سوٍق إلى ذاته               بحّد
ودقیقة رة متطوٍّ تحلیلیٍّة قدراٍت لخلق ممتازًة بیئًة األشیاء"، "إنترنت صعود ومع             األداء،

 النتائج.
 

اختراعاٍت بضعة إلى اإلشارة التوّقعي للتحلیل االستخبارّیة السیاقات في علینا            ویتوجب
 مهمٍة:

 
Target Systems) المستهدف الجمهور المستهدفة/تحلیل النظم        تحلیل
الذكاء إلى ترتكز منظوماٌت وهي :(Analysis/Target Audience Analysis        
Probabilistic) التحّقق فرص إلى مرتكزٍة باستقراءاٍت تزویدنا على وقادرٌة           الصناعّي
الزجاجة" "عنق نقاط أو ضعفه نقاط وتشخیص ما عدوٍّ بتصرف متعلقٌة (Forecasts            
بواسطة محتملٍة مواجهٍة طرق واقتراح بالمؤن/السالح، تزویده خطوط في           المحتَملة
من ملتقطٍة كثیرٍة متغیٍّرات على بناًء ذلك كلُّ المحتملة. العمل ألنماط نماذج وخلق               محاكیات

ات عدٍّة، بما یشمل وسائل التواصل االجتماعي.   مجسٍّ
 

) االحتمالّیة" "التوّقعات وبواسطة بأّنه، إیه" آي "السي جهاز اّدعى ،2016 عام             في
على قادرٍة استخباریٍّة مستقبلیٍّة استقراءاٍت خلق في نجح قد ،(Probabilistic Forecasts           
بشكٍل االجتماعّي، االستقرار وانعدام االجتماعّیة االحتجاجات نهوض حالة          تشخیص
یتمّثل السیاق هذا في آخر توجٌه هنالك األحداث. هذه مثل اندالع من أیٍّام خمسة قبل ،                 استباقيٍّ
والمواءمة والمنع، التوّقع، النزاع: وقوع لمنع األربعة "P" نقاط اسم علیه ُیطلق ما               في
Conflict Prevention: Predictive, Preventive,) والمشاركة       الشخصّیة،
الهائلة للمعطیات مزٍج عن عبارة هو التوّجه هذا .(Personalized, Participatory          
بنشاطاٍت والقیام النزاعات لنهوض رئیسیٍّة أسباٍب تشخیص بهدف الصناعّي           والذكاء

 أوتوماتیكیٍّة بهدف التأثیر على العوامل التي تتسّبب في خلق المشاكل.
 

 



 

 

 

السیاسّیة والمخاطرات األنظمة استقرار تقدیر مسألة تعّد استراتیجیٍّة، أكثر نظٍر وجهٍة             من
تحدیا القضیة هذه تشّكل االستخبارّیة. المنّظمات تواجه التي تعقیدًا األكثر القضایا من              واحدًة
السنوات خالل كبیٍر باهتماٍم حظیت وقد االستخبارّیة، المجمعات یعترض نوعه من             فریدًا
انهارت، حین ،2011 العام منذ األوسط الشرق ضربت التي الهّزة أعقاب في              الماضّیة،
من الغربّیة االستخبارّیة األجهزة تتمّكن أن دون من أنظمٍة، بضعة واحدٍة، دفعٍة في               تقریبًا
في العالم أرجاء في االستخبارات تنظیمات إخفاق إّن األمر. حول استراتیجيٍّ تحذیٍر              إطالق
األنظمة؛ باستقرار المرتبطْین والعملّي النظرّي المجالْین دفع أعاد قد األحداث هذه             توّقع
تطویر إلى التجارّیة، والشركات بل األكادیمّیة، والمؤّسسات االستخبارّیة المنّظمات           وحاجة

 رؤًى ونماذج جدیدٍة ُتسهم في التغّلب على هذا التحّدي المقیم.
 

األنظمة، استقرار بانعدام المرتبطة المخاطر تقدیر كیفّیة في اآلخر هو الخاّص القطاع              یتخّبط
في القدیمة، الطرائق ترتكز المستقرة. غیر المناطق في واالستثمار االتجار من یحّذر              لكي
ومقاسٍة، كمیٍّة اقتصادیٍّة "ماكرو" معطیات من تغذیتها تتّم إحصائیٍّة نماذج على             مجملها،
أو الثقافیة المركبات غرار (على أخرى، مقاییس حسبانها في تأخذ ال عمومًا              وهي
بعیدٌة الكمّیة المتغیرات أن في التوّجهات هذه تجاه انتشارًا األوسع النقد یتمّثل              األیدولوجیة).
یعّد الكمّیة المعطیات إبراز وبأّن الدینامیكّیة، السیاسّیة السیرورات عكس عن البعد             كّل

 مخرجًا بسیطًا، بل وتبسیطیا.
 

قمنا تقنیٍّات على بناًء لألنظمة المستقبلّي االستقرار استقراء نماذج خلق محاوالت ضمن              من
ICEWS: Integrated) اسم علیه ُیطلق الذي األمریكّي الجیش برنامج یبُرز هنا،             بذكرها
والطیران األمن شركة قبل من إطالقه تّم والذي ،(Crisis Early Warning System            
عّدة صهر محاولة على جیدا مثاًال المشروع هذا یعّد مارتن". "لوكهید العمالقة              والتكنولوجیا
بخصوص كميٍّ بشكٍل نموذٍج خلق بهدف الحجم، هائلة المعطیات مع بالدمج بحثیٍّة              طرائق
ُتحاول التي التقلیدّیة الطرائق غالبّیة وبخالف العالم. أرجاء في السیاسّي االستقرار             انعدام
كتشفیر نسبیا بسیطٍة طرائق استخدام وتحاول آنیٍّة، معطیاٍت على ترتكز نماذج             بناء
االستقراء (ICEWS) تستخدم المحّللین، على ترتكز تحلیالٍت وإجراء الكمّیة           المعلومات

 اإلحصائّي.
 

عّدة في التصنیفات من واسعٍة تشكیلٍة على المنتشرة المعلومات أجزاء مالیین خالل فمن               
النماذج. من كبیٍر عدٍد على مرتكزًة إحصائیة حساباٍت المنظومة ُتجري جغرافیٍّة،             مناطق
ُیشبه ما إلى والتوّصل ما، لنموذٍج المحتمل الفشل أو التحّیز تقلیص تحاول بذلك               وهي

 



 

 

 

في تتمّثل المنظومة لهذه إضافیٌّة فرادٌة هنالك كما النماذج‘". ’أبو أو كّلها/ النماذج               "نموذج
 قدرتها على التعّلم ذاتیا.

 
والمحیط آسیا في دولٍة 30 نحو على المنظومة تجریب تّم فقد الشركة، اّدعاء وبحسب                
أو ، عرقيٍّ عنٍف أو مؤامراٍت، أو د، تمرٍّ أعمال وقوع إمكانّیات اختبار بهدف              الباسفیكي،
هذه في الماضیة األحداث من كبیرًا عددًا المنظومة درست وقد ودولیٍّة. داخلیٍّة              أزماٍت
كّل في مختلفٍة بمناسیب التمّرد لوقوع محدٍّدات بترسیم قامت المعطیات على وبناًء              الدول،
تشخیص من تتمّكن أن المنظومة بهذه المفترض فمن ذلك، جانب إلى الدول. هذه من                دولٍة
تحسین بهدف وقوعها، وقت مواءماٍت وإجراء وأوزانها مؤّشراتها خالل من            التغییرات
ذات االستقراء على المنظومة قدرات فإّن الشركة، اّدعاء وبحسب االستقراء. على             قدراتها
السنوات خالل إجراؤها تّم اختباراٍت وفي سنة؛ إلى شهوٍر عّدة بین ما یتراوح زمنيٍّ                أمٍد

 الماضیة، نجح النموذج في توّقع أحداث وقوع قالقل بمنسوب نجاٍح بلغ حتى %60.
 

اللذان (CIA) والـ (FBI) الـ جهازْي هما المنظومة لهذه العصرّي االستخدام حربة              رأس
المنظمتْین هاتین جانب وإلى واسٍع. بشكٍل واإلرهاب الجرائم استقراء منظومات            یستخدمان
،2018 حزیران في و"فیسبوك". "غوغل" شركتي بكثیٍر)، تسبقهم الدّقة، أردنا إن             (أو
اإلرهاب تقّصي لغرض الصناعّي الذكاء لوسائل استخدامها توسیع عن "فیسبوك"            أعلنت
بشكٍل تقارن منظومٌة ضمنها من منظوماٍت عّدة الشركة وتشغل االجتماعّیة. الشبكة             على
وبین الشبكة على اإلرهابیّین والناشطین اإلرهابّیة المنّظمات ترفعها صوٍر بین            أوتوماتیكيٍّ
محاولٍة وفي التحریض، لمنع منها محاولٍة في أفراد، مستخدمون یرفعها مشابهٍة             مضامین

  منها أیضًا للعثور على المنّفذین المحَتملین.
 

ترتكز منظومٍة على "فیسبوك" تعمل المؤذیة، البصرّیة المواد تشخیص منظومة جانب             إلى
في والتحریضّیة اإلرهابّیة التمظهرات تشخیص الوقت مع یمكنها صناعيٍّ ذكاٍء            إلى
إلى ترتكز االجتماعّي التواصل شبكة منظومات تزال ال ذلك، ومع النصّیة.             المنشورات
ولذا تحریضیة؛ مواد باعتبارها الماضي في تشخیصها تّم التي المواد بین المقارنات              إجراء
ال ولذا، والمختلفة. الجدیدة التحریض تمظهرات مواضیع في قائمٌة فجوٌة هنالك تزال              فال
بشكٍل المضامین بفلترة یقومون الذین الموظفین من كبیرًة أعدادًا تستخدم "فیسبوك"             تزال
الذكاء أساس على تعمل منظومٍة تشغیل عن 2018 آب في أعلنت فقد "غوغل"، أّما .                یدويٍّ
شّخصت الشركة، اّدعاء وبحسب "یوتیوب". على واإلرهاب التحریض لتقّصي           الصناعّي
من شكاوى تلّقي قبل المنصة عن ُأزیلت التي الفیدیو مقاطع من %75 من أكثر                الخوارزمّیة

 



 

 

 

قد الجدیدة الخوارزمیة أّن الشركة باسم الناطقون وأضاف بخصوصها.           المستخدمین
وقد إرهابیٍّة، مضامین بسبب الشبكة عن إزالتها تتّم التي الفیدیو مقاطع عدد من               ضاعفت

 رفعت بشكٍل كبیٍر من سرعة عملّیة اإلزالة.
  

الصناعّي، الذكاء مجال في رائدٍة دولٍة إلى التحّول اعتزامها عن أعلنت التي الصین،               تستثمر
الوجوه لتشخیص متطورٍة تقنیاٍت وتستخدم اإلرهاب، مكافحة وسائل تطویر في طائلًة             جهودًا
منتشرٌة وهي الحراسة، بكامیرات ملتقطٍة فیدیو مقاطع في مشبوهٍة وجوٍه تشخیص أجل              من
على قادرٍة جمهوٍر تحلیل منظومات الصینیون یشّغل ذلك، جانب وإلى المدن. في              بالمالیین

 تشخیص ُبنى سلوكیٍّة لألشخاص الذین قد یرتكبون جرائم.
 

جاء األفق". "مسح منهجیة وهي والتنبؤ، االستقراء تقنیات على ترتكز أخرى منهجیٌة              هنالك
هذا الغرب في رائدٌة دوٌل فیها تواجه التي الطریقة یفحص موضوٍع في ألون" "نوعام                بحث
فریٍد منتدى 2017 الثاني تشرین في االستخبارات وزارة أطلقت "إسرائیل"، في             التحّدي.
واالستخبارّیة األمنّیة الهیئات غالبیة فیه تشترك المختلفة، والوزارات الوكاالت بین            مشترٍك
Horizon ) األفق" "مسح لـ منظومٍة تأسیس إلى ویهدف المدنّیة، الحكومّیة             والوزارات
واإلقلیمّیة، العالمّیة االستثنائّیة، للتوّجهات مبكٍّر تشخیٍص إجراء أجل من (Scanning          
قلب وفي أیضًا. "إسرائیل" دولة على تحدیا تفرض أن قبل، ذي من أكثر الیوم                والمرتقب،
ضمنها من عدیدٍة توجهاٍت من أعضاٌء فیه اإلقامة، طور في مكتٌب ثّمة المنظومة،               هذه
في التكنولوجّیة الوحدة عن وممثلون (Data Science) المعطیات علوم مجال من             باحثون
دعم بهدف استراتیجیٍّة استخباریٍّة صورٍة بلورة إلى یسعى العسكرّیة، االستخبارات            شعبة

 عملیات اتخاذ القرارات.
 

حیث التنظیم. داخل التهدیدات توّقع في تتمّثل إلیها، اإلشارة الالئق من أخیرٌة قضیٌة               هنالك
باختبار "أدوبي"، شركة في صناعيٍّ ذكاٍء مهندس الیوم وهو ،(Oliver Brdicza)             قام
الشبكة، على لعبها یتّم التي (World Of Warcraft) لعبة تركوا الذین الالعبین              توقعات
البرید حركة تحلیل على بناًء الموّظفین استقالة تتوّقع خوارزمیٍّة تطویر الحقًا             وحاول
فقد فحسب، متوسطًة كانت قد استقراءاته نتائج أّن ورغم إلیهم. والداخل الصادر              اإللكترونّي
The ) "آدامز" اسم علیه ُیطلق مشروعًا الیوم ُتمّول التي "داربا"، اهتمام إثارة في                نجح
تطویر إلى یهدف والذي (Anomaly Detection at Multiple Scales -ADAMS          
حدوثه قبل السلوكّي، الشذوذ تشخیص خالل من المؤّسسات داخل التهدیدات لتتّبع             تقنیاٍت
هذه مثل تشخیص أجل من المنظومة قدرات تطبیق "داربا" هدف كان الواقع. أرض               على

 



 

 

 

أن شریطة خارجها، أم مؤسساٍت داخل أكانت سواًء اجتماعیٍّة، تواصٍل شبكة أّیة في               الحاالت
  یكون من الممكن مراقبة التفاعل االجتماعّي.

 
علیه ُیطلق الذي اإلسرائیلي" أب الـ"ستارت إلى اإلشارة أیضًا الالئق من السیاق، هذا               في
إلى اإلشارة فیها (بما السلوكّیات لتشخیص منظومًة ُیطّور والذي ،(Reasonings)            اسم
اّدعاء وبحسب لألفراد. النصّیة البصمة تحلیل على بناًء للمجتمع)، المناهضة            السلوكّیات
الالئقین الموّظفین على العثور تطویرها على تعمل التي األداة شأن من فإّنه              الشركة،
في النار إطالق غرار على للتهدیدات، مبكٌر تشخیٌص ذلك: عن یقل وال              بالمؤّسسات،
(Joint Information Environment-JIE) مشروع ذكر ننسى لن أخیرًا، و           المدارس.
القیادة أجل من موحدٍة تنظیمیٍّة بیئٍة خلق في هدفه یتمّثل والذي البنتاغون، یدیره               الذي
المختلفة االتصاالت شبكات من الكبیر للعدد ومرنًة وموثوقًة نة مؤم تكون بحیث             والسیطرة،
ینبغي أمامنا الذي السیاق وفي بأمرها. المؤتمرة والقوات الدفاع وزارة تستخدمها             التي
بهدف نفسها، الدفاع وزارة رجال نشاطات تقّصي على أیضًا قادرٌة المنظومة أّن إلى               اإلشارة

.  إحباط التهدیدات الداخلّیة، سواًء أكانت تتّم عن وعيٍّ أو من دون وعيٍّ

 المنَتج االستخبارّي
وهي االستخبارٍي، اإلنتاج عملیة في معیٍّنة ركائز إلى المتقدمة التكنولوجّیة القدرات             تتحّول
وهذا الموقع، تحدید بواسطة أفضل بصورٍة المعلومات تأمین على القدرة إّن             أوتوماتیكیٌّة.
من أیضًا تسّرع الصناعّي" "الذكاء و الهائلة" "المعطیات كـ عبارات تجاه الكبیر              التحّمس
مباشٍر بشكٍل الوصول إلى الساعین االستخبارّیة المعلومات مستهلكي لدى العمر طویل             توجٍه
هنالك ف  أوالً ، جوانب: عّدة من تحدیا التوّجه هذا یمّثل الخام. االستخبارّیة المعلومات              إلى
في التعّمق هنالك و ثانیاً ، الحّساسة. المصادر حمایة إلى والحاجة المعلومات            تأمین
الذي األوسع السیاق إدراك حساب على األحیان من الكثیر في یأتي الذي الخام               المعلومات
الوصول فإّن االستخبارّیة، المنّظمات نظر وجهة ناحیة ومن و ثالثاً ، المعلومة.            یحتضن
في الوحیدة) (وأحیانا األساسّیة بمیزِتها یمّس قد الخام المعلومات مستهلكي إلى             المباشر
أجل من یستخدمونها التي للمعلومات المحدودة غیر المنالّیة غرار على زبائنهم،             مواجهة
فیه تتوّفر الذي العالم هذا في أمٍر، من یُكن مهما النهائّیة. بصیغته االستخبارّي المنَتج                إنتاج
المجمع من االستخبارّي المنَتج مستهلكو سیتوّقع تقریبًا، قیوٍد دون من            المعلومات
للمنَتجات إصغائهم مدى سیكون أخرى، جهٍة ومن ومسؤولًة؛ قاطعًة إجاباٍت            االستخبارّي
مستهلكو سُیطالب وأخیرًا، منخفضًا. للمستخدم، صدیٌق وضوٌح فیها لیس والتي            االستخبارّیة،

 



 

 

 

بأنفسهم، ومعالجتها المعلومات باستهالك قبل، ذي من أكثر الیوم االستخبارّیة،            المعلومات
 وسیدمجون هذه المعلومات بمعلوماٍت غیر استخبارّیة، ومتوفرٍة لكّل من یطلبها.

 
أیضًا تتخّلق ثورٌة هنالك المقال، هذا في بسبرها نقوم التي التقنّیات جانب وإلى               ولكن،
بضعة على الثورة هذه وترتكز للمستهِلك، المعلومات تقدیم خاللها من یتّم التي              بالطریقة

 أسٍس:
 

في كثیرٌة تطبیقاٌت وهنالك البصرّي. العرض إلى للمعلومات النصّي العرض من التحّول .1              
المعاَلجة المعلومات من طبقاٍت واستعراض بسهولٍة علیها التصّورات بناء ُیمكن            السوق
طبقاٍت ربط ُیمكن حیث ذلك، على األمثلة أحد هو (Google Earth) برنامج فیها.               والخاّم
موسومًة رقمیة معلوماٍت نجد أن الیوم ویمكننا جغرافّي. منها یسیٍر نزٍر إلیه، المعلومات               من
النظرّیة، أو العامة المدارك عام، بشكٍل االستعراض، هذا ویربط جیو-حّیزیة، ناحیٍة             من

 بجوانب محدٍّدة في المیدان (في قضایا استراتیجیٍة أیضًا).
 

الجهاز فیها یعمل التي البیئة دینامیكیة تعكس االستخبارّي المنتج دینامیكیة إّن .2              
شبكات في نالقیه الذي (Feed) الـ هیئة على دینامیكيٌّ عرٌض هنالك مثًال،              االستخبارّي.
وتحدیثها إلیها الوصول یتّم التي االستخالصات من مكوٌن وهو االجتماعّي،            التواصل

 أوتوماتیكیا من معلوماٍت یتّم جمعها ومعالجتها في كّل لحظٍة.
 

االستخبارّیة، المادة مستهلكي تفضیالت على للتعّرف المتطّورة الخوارزمّیات استخدام .3           
االستخبارّیة. المعلومة فیها یستهلكون التي الطریقة إلى ووصوًال اهتمامهم مجاالت من             بدءًا
"أمازون" غرار على خدماٍت خوارزمیات في الخوارزمّیة هذه استیحاء مصدر            ویكمن
استخدام شأن ومن المستهلك. لتفضیالت نفسها توائم والتي و"سبوتیفاي"،           و"نتفلیكس"
تعّلم خالل من أمامهم، بالمستهلكین عالقٍة ذات استخباریٍّة منتجاٍت طرح مماثلٍة             خوارزمیاٍت

 مجاالت اهتمام المستهلك.
 

Hyper) الـ روابط واستخدام المنَتج، في التحقیق للمستهلك ُتتیح التي التفاعلّیة المنتجات .4              
أبعاٍد أو طبقاٍت استهالك المستهلك بإمكان سیكون هكذا أخرى. منصٍة أّیة أو (Links             
معلوماٍت خّزان إقامة (Coghill)و (Hare) من كٌل یقترح ومثًال، المعلومات. من             إضافیٍّة
"المساءلة االستخبارات لمستهلكي ُیمكن بحیث البحثّیة، الجهات من صیانته تتّم            هائٍل

 بأنفسهم"، باّدعاء الباحثین.

 



 

 

 

 
بین العالقة على ال، أو أساسّیان: إسقاطان له النوع هذا من معلوماٍت خزان خلق إّن                
على إسقاٌط هنالك وثانیًا، المعلومات. خّزان خالل من تتّم أن القرار وأصحاب              االستخبارات
المرتبطة الوظائف أداء إلى أوتوماتیكيٍّ بشكٍل سیتحّول فالخزان نفسه، البحثّي            العمل
الیوم البحثّیة الجهات تؤّدیها التي الوظائف من جزءًا تشّكل التي المنتجات، ونشر              باستعادة

) الـ غرار على تقنیاٍت ستدخل حیث إثارًة، أكثر المنتجات ستصیر األبعد، المستقبل              وفي
الیوم تعیش والتي التقنّیات، هذه سُتتیح التنفیذ. حّیز (Holographic Telepresence          
واللون بالحجم هولوغراماٍت شكل على المنتجات استعراض تطویرها، من متقدمٍة            مراحل
متعّدد اختبارًا المنتجات هذه سُتتیح كما األبعاد؛ وثالثیة (HD) عالیٍّة دقٍة وبدرجة              الطبیعّیْین،

  الحواس، یشمل الرؤیة والسمع واللمس والرائحة واللون.

 الحلقة االستخبارّیة واألفكار المنّظمة الجدیدة
من جدیدٍة رؤى بلورة أساسًا، ولربما أیضًا، االستخبارّي الشأن في الجدیدة الثورة              تستوجب
هي السائدة الرؤیة كانت الماضي، القرن أربعینّیات نهایة منذ االستخبارّي. العمل تنظیم              أجل
التي الصناعّي، اإلنتاج عملیة منطق عن تعّبر خّطیٌّة رؤیٌة وهي االستخبارّیة. الحلقة              رؤیة
تنظیمیٍّة میزٍة عن أیضًا ُیعّبر منها كلٌّ منفصلٍة، مكوناٍت إلى ما مقس االستخبارّي العمل               ترى
بطریقٍة وتتّم والتوجیه)، المعلومات، ونشر واألبحاث، وتحلیلها، المعلومات (جمع           منفصلٍة
إلى سلفًا. محدٍّدة اتصاٍل نقاط في الجوانب أو المكّونات سائر مع العالقات وتتبادل               منفصلٍة
وعملیا، نفسه، االستخبارّي العمل إلى أیضًا االستخبارّیة الحلقة رؤیة تتطّرق ذلك،             جانب
نقاٍط في تّتصل مغلقًة، إنتاجیة منظومًة باعتبارها االستخباریة، الهیئة أّن ذلك عن              ینتج
باعتبارهم معهم تتعامل وهي القرار، أصحاب أساسيٍّ وبشكٍل الخارجیة، الجهات مع             محدٍّدة
ُتنتج إذ االتجاه: أحادیة عملیٍة في االستخباري المنتج من "یتغذون" سلبّیین             مستهلكین
یقومون وهؤالء المستهلكین، إلى وتنقلها االستخبارّیة، المنتجات االستخبارات          منّظمات
المرتجعة التغذیة تبّني علیها یتوجب التي االستخبارّیة للمنظمة مرتجعٍة تغذیٍة بتقدیم             بدورهم

 ومواءمة عملها وفقًا لها.
 

العصر بأّن فاإلدراك أیضًا. المجال هذا في تغییرًا الماضیة السنوات شهدت تقّدم، ما               ورغم
التغییرات على فحسب تقتصر ال االستخبارّي، الشأن في حقیقیة ثورًة یمّثل             الحالي
أیضًا تعّزز وهي وفقها، تعمل أو االستخبارات منّظمات علیها انبنت التي             والمواءمات
مقتضٍب بشكٍل سنّطلع الُمقبلة، السطور في االستخبارّي. للعمل جدیدٍة فحاوى خلق             محاوالت
إلى المرتِكزة االستخبارات المعاِصرة: االستخبارّیة للحلقة والمحّدث البدیل التوجه           على

 



 

 

 

الرؤیة استعراض هنا المقصود لیس . (Activity Based Intelligence -ABI )             الفعل
رؤیة هیمنة على تحدیاٍت یفرض الذي التوجه لهذا وحده باالستعراض االكتفاء بل              كاملًة،

 الحلقة االستخباریة.
 

في التراكمّیة األمریكّیة المحاوالت إّبان تخّلقت رؤیًة الفعل إلى المرتِكزة لالستخبارات             إّن
بالرؤیة ترتبط أساسها، في وهي الخاصة. العملّیات ألغراض أهداٍف على            العمل
حّل بهدف وذلك النشاطات؛ سیاق في المعلومات لتحلیل المجاالت متعّددة            االستخبارّیة
أجل من (Unkown Unknown) المعروف" غیر معروف، "الغیر لـ مرتبٍطة            مشاكل

 تطویر استخباراٍت وتفعیل نشاطات جمع المعلومات.
 

األمریكّي. الجیش في الخاصة للعملّیات أهداٍف ترسیم ممارسة خالل من الرؤیة هذه              تخّلقت
قد والعراق أفغانستان من كلٍّ في األمریكّي الجیش طّبقها التي االستخباریة الطرق              كانت
تواجهها التي بالتحّدیات عالقٍة ذات االستخبارّیة الحلقة رؤیة تُعد لم حدٍّ أّي إلى               كشفت
حّققت قد الفعل إلى المترِكزة االستخبارات فكرة فإّن المقابل. في األمریكّیة.             اإلستخبارات
للحلقة الخطّیة الرؤیة إّن الدول. هذه في اإلرهابّیة الخالیا كشف في مذهلًة              نجاحاٍت
المعلومات لجمع هدفًا باعتبارهم اإلرهابّیین تشخیص في شرعت قد           االستخبارّیة
من اإلرهابیین تشخیص البدایة منذ الصعب من كان عملیًا، ولكن عنهم،             االستخبارّیة

  األوساط االجتماعّیة التي انغرسوا فیها.
 

ات، مجسٍّ عّدة من المجموعة المعلومات بین تكاملیٍّة تنفیذ في األمریكیون المحّللون شرع              وقد
بین المشترك الوحید األمر كان األحیان، من الكثیر وفي الجغرافّیة. المعلومات مع              ودمجها
تطویر إلى اُضطّروا فقد ولذا، ومكان. بوقٍت مرتبطٌة "میتاداتا" هو المختلفة المعلومات              نقاط
تّم والمتنّوعة. الهائلة المعلومات مكامن من وطبائع مدارك الستخالص تحلیلیٍّة            منهجیاٍت
التي والتنّقالت األحداث هذه: المعلومات مكامن على (Activities) نشاطات اسم            إطالق
اكتشف األحیان، بعض في ما. منطقٍة في السیارات) أو (البشر المختلفة الكیانات بها               قامت
وحین مختلفٍة؛ بمناسیب بعضها مع اّتسقت التي المعتادة غیر األحداث من سلسلًة              المحّللون
متابعتها. تجري التي الشخصّیة حیاة مسار اّتضح ببعضها، المعلومات جمیع مصالبة             تّمت
المعلومات وتحلیل مفاجٍئ، بشكٍل انكشف الذي الهدف عن المعلومات جمع تّم             الحقًا،
فیما عنها الكشف تّم التي العادات على بناًء تصرفاتها بكیفّیة التنبؤ على والقدرة               المتشّكلة
وكانت االستخبارّیة المنتجات من جدیدًا كامًال ا خط هذه خلقت وقد حیاتها"، "مسار بـ               یتعلق

 أكثر نجاعًة وفائدًة. وهكذا حصل الـ (ABI) على اسمه.

 



 

 

 

 
وفي (RAND) معهد في سابٌق رفیٌع مسؤوٌل وهو ،(Terverton) "تیرفرتون" اّدعى             كما
العكس وعلى الفعل، إلى المرتِكزة االستخبارات فإّن ،(NIC) القومّي االستخبارات            مجلس
رؤیًة لیست هذه یبحث. عّم یعرف االستخبارات رجل أّن تفترض ال االستخبارّیة، الحلقة               من
ببعضه، مرتبٌط بعضها األحداث، من محایدٍة سلسلٍة على ترتكز رؤیٌة إّنها بل              خّطیة،
التحلیل أّن حین في المعلومات، لجامع األولویة حّق التقلیدّیة االستخبارات تمنح ال.              وبعضها
هذه في االستخبارات لرجال األولّي والرّد االستخبارّیة، الفجوات لهفوات ضا معر            یظّل
توفر حین في الُهّوة. جسر أجل من المعلومات من المزید جمع محاولة في یتمّثل                الحالة
االستخبارات تتعامل السّرّیة، ومصادره المعلومات لجمع احترامًا االستخبارّیة الحلقة           نظریة
ال وقائع. عن عبارٌة هي المعطیات ومعظم بحیاٍد، المعطیات جمیع مع الفعل إلى               المرتِكزة
تتحّول إّنما بموثوقّیتها، "مشتبٌه وأخرى موثوقٍة" "مصادر الطریقة هذه نظر في             توجد
توّفر حین وفقط أخرى، بمعطیاٍت مقارنتها تتّم حین فقط سیئٍة، أو جیدٍة إلى               المعطیات،
الهدف تواجد موقع غرار على ،(Insights Actionable) العمل ُتتیح عملیاتیة            استدراكاٍت

 أو الكشف عن خلیٍّة إرهابیٍّة.
 

في (National Geospatial Agency- NGA) البصرّیة االستخبارات رئیسة          بكلمات
إلى المرتِكزة البصریّة االستخبارات بمصطلحات التفكیر :"علینا لونغ" "لتیشیا الفترة،            تلك
فحسب لیس نوّضح، أن علینا كما الهدف؛ إلى مرتِكزٍة بصریٍّة استخباراٍت من بدالً               الفعل،
المرتبطة البصریّة االستخبارات فإّن یحدث. لماذا نفّسر أن أیضًا بل ما، أمٌر یحصل               أین

 بالسیاق هي األمر الذي نحتاجه.
 

  تعّرف هذه األقوال أربعة محاور رئیسیٍّة لهذه الرؤیة:

 

والمكان● الوقت من المعلومات، واستخدام الكشف، ألغراض الجغرافیا          استخدام
 الراهنْین، لتشخیص األحداث أو الشخصّیات.

 
األحیان● بعض في ُیمكن بأّنه اإلدراك :(Sequence Neutrality) التسلسل           حیادّیة

 العثور على قطٍع من األحجیة قبل إدراك أن هنالك أحجیًة یتوّجب تركیبها.
 

 



 

 

 

"جیدًة"● لیست المعلومات بأّن االفتراض :(Data Neutrality) المعلومات          حیادّیة
بمصدرها؛ لألمر عالقٍة دون من عالئقیًة تكون أن بإمكانها بل ذاتها؛ بحّد "سیئًة"               أو

 فكّل شيٍء مرتبٍط بالطریقة التي یتّم من خاللها استخدام المعلومة.
 

القدرة● : (Integration Before Exploitation) التسخیر/االستغالل قبل         التكامل
أهمیًة تحتّل قد المعلومات نتف ألّن المعلومات، بین ارتباطاٍت خلق على             السریعة

 أكبر حین یتّم جمعها سویًة، من قیمتها حین تكون فرادى.
 
 
 

43 التوضیح رقم 2: االستخبارات المرتكزة إلى النشاط: نموذج تحلیلّي دینامیكّي 

 

 
 
 
 
 
 
 

43Johnston, Cathy. “Modernizing Defense Intelligence: Object Based Production and Activity Based Intelligence.” 134 NCSI, June 27, 2013. 

 



 

 

 

إلى المرتِكزة "باالستخبارات عالقٌة لهما إضافّیْین توجهْین ذكر علینا یتوّجب السیاق هذا              في
 الفعل":

 
إلى● ترتكز استخباریٍّة معلوماٍت خلق أّي        (OBP-Object-Based-Production)؛

أو غرٍض على بناًء االستخباریة المعلومة تنظیم باعتبارها معرفٌة وهي            األغراض،
مشكلٍة على تنطوي االستخبارات أّن االفتراض على ترتكز الرؤیة هذه مصلحة.             على
أّن حین في القائمة؛ للمعلومات أحیانًا مفتقدًة منظمًة كونها في تتمّثل             أساسیٍّة
المدافعون یّدعي للمعلومات. وناجعًا جیدا تنظیمًا تتطّلب االستخبارات في           التغییرات
من الناشئة المعلومات على االرتكاز االستخبارات تقاریر على بأّن التوجه هذا             عن
على یتوجب وبأّنه مختلفٍة؛ تنظیمیٍّة وظائف خالل ومن المعلومات من مختلفٍة             أنواع
الهیئة على ال فیه، التحقیق یتّم الذي الغرض على یرتكز أن االستخبارّي المنَتج               نشر

 التي یتّم تنظیم األمور وفقًا لها.
 

هذا● تطویر تّم :(Temporal Intelligence-TEMPINT) الزمنّیة        االستخبارات
عصٍر ففي السطور. هذه وكاتب تسیزنا" د."روعي المستقبل، عالم قبل من 44            التوّجه

االستخبارّیة المعلومات جمع وسائل تصیر منتشرًا، (IoT) األشیاء إنترنت فیه            بات
یتوّجب ولذا را، تطو أكثر واستغاللها، تشغیلها للمخابرات ُیمكن والتي           والتعّقب،
(DNI) القومّیة االستخبارات مدیر اّدعى االستخبارّیة. الوظائف تعریف إعادة           أیضًا
األمریكّیة االستخبارات وكاالت بأّن ،2016 عام في كالبر"، "جیمس           السابق،
وأهداٍف مواقع وتحدید وتعقّب ومتابعة "تشخیص لغرض األشیاء إنترنت           ستستخدم
استخدام ورخص الشبكات، إلى مدخٍل على الحصول أجل من أو            لتجنیدها،

 المستخدمین الفرادى ".
 

نوٍع على ترتكز جدیدٍة معلوماٍت جمع وظیفة خلق عن (TEMPINT) الـ تعّبر              ال
ومعالجتها المعلومات جمع في كليٍّ ه توجٍّ عن تعّبر إّنها بل المصادر، من              معیٍّن
في التحتّیة والُبنى األشخاص غالبیة أّن في هنا األساسّي االفتراض ویكمن             وتحلیلها.
هذه جمع وُیمكن مكثٍّفة. رقابٍة تحت البعید، غیر المستقبل في سیكونون، العالم              هذا
االستخبارات لرجال ُتتیح رة متطوٍّ وسائل خالل من وتحلیلها، وتخزینها           المعلومات،
وفقًا الفرضّیات اختبار وبذا المعلومات)، ناحیة (من الزمن في خلفًا أو أمامًا              التصّفح

  للمعلومات التي تّم جمعها، وإجراء محاكیاٍت للتصّرفات المستقبلّیة.

44 Hershkovitz, Shay and Roey Tzezana. “Connected Devices Give Spies a Powerful New Way to Surveil.” Wired, January 19, 2017 

 



 

 

 

 
دة موحٍّ بمنصٍة (TEMPINT) الـ تشبیه ُیمكننا بصریا، المسألة رسم في رغبنا             ولو
الصورة على التركیز ُتتیح وهي بأسره، العالم أمام حيٍّ بٍث في معلوماٍت ببّث               تقوم
یتّم بنفسها أّنها حین في األمام، أو الخلف إلى تسییرها أو تجمیدها، أو               الراهنة،

 إثراؤها بمعطیاٍت من أنواع مختلفة.

هات لالستمرار  توجٌّ

 
بها الخاّص القومّي األمن استراتیجّیة ،2016 عام في األمریكّیة، المتحدة الوالیات             نشرت
الوالیات بأّن الوثیقة هذه وتحّدد واالبتكار. والتكنولوجیا العلم مجاالت في 21 الـ              للقرن
التحّدیات مواجهة في رغبت إن والتقنّي العلمّي االبتكار ریادة في باالستمرار مطالبٌة              المتحدة
القومي، األمن لمشروع الحالّیة البنیة أّن إال بفعالیٍة. القومّي أمِنها على المؤّثرة              العالمّیة
التغییرات من بدءًا الناهضة، العالمّیة التحّدیات من هامٍّ لجزٍء یستجیب ال الواِسع،              بتعریفه
آخرین العبین هیمنة وتصاعد السایبرّیة الحرب إلى ووصوًال األوبئة وانتشار            المناخیة
في أساسيٍّ بشكٍل موجوٌد الیوم التقنّیة الحربة رأس بأّن المذكورة الوثیقة وتحّدد دوًال.               لیسوا

  القطاعْین األكادیمّي والخاّص، كما هو الحال في دوٍل أخرى.
 

على فإّن ا، هام هدفًا یظّل العسكرّي التكنولوجّي التفّوق على الحفاظ أّن ورغم علیه،               وبناًء
التطویرات تشّجع أن االقتصادّي، رخائها وتحقیق القومّي أمنها على الحفاظ لغرض             أمریكا،
الوالیات على بأّن الوثیقة تحّدد االستخبارّیة، سیاقاتها في أیضًا. العام القطاع في              التكنولوجّیة
وذلك االستخبارّي؛ للمشروع تكنولوجیٍّة أدواٍت تطویر في هامٍّة موارد تستثمر أن             المتحّدة
وبناًء المعلومات. تكاملّیة خلق جانب إلى العالم، أرجاء في المعلومات جمع إتاحة              لغرض
العلمّیة األوساط وبین بینها فیما التعاون مواصلة االستخبارّیة المجمعات على فإّن             علیه،
وبحیث یدها، في المتطّورة العلمّیة القدرات بقاء ضمان أجل من الدولة، في              والتكنولوجّیة

 ُتتیح للوالیات المتحدة تحقیق أهدافها.
 

) القومّیة االستخبارات مدیر قال ،2018 آذار في "تكساس" جامعة في ُعقد مؤتمٍر              وفي
التغّیر األمریكّي االستخبارّي المجمع على وإّن مشابهٍة، بروٍح أمورًا كوتس"، "دان ،(DNI            
ال (Revolution) ثورٌة كنهه تغییٌر وهذا الساعة، لتحّدیات نفسه لمواءمة دراماتیكيٍّ             بشكٍل
ومِرنًا، مبتكرًا یصیر أن االستخبارّي المجمع وعلى .(Evolution) وارتقاٌء طبیعيٌّ            تطوٌّر
الكامن العالم تجاه كبیٍر انفتاٍح وإبداء بسرعٍة، الحدیثة التقنّیات تبني على قادرًا یكون               وأن

 



 

 

 

واألكادیمّي. الخاّص القطاعین تجاه وخصوصًا االستخبارّیة، المؤّسسة جدران          خارج
إسقاطات إدراك هدفها مبادراٍت بضعة إسناد على عمل قد (DNI) الـ مكتب أّن               وأضاف
رجال قبل من المطلوبة األدوات سّلة وتطویر البشریة، تعیشها التي التكنولوجّیة             التغییرات
المجمع داخل المتوفرة غیر الخبرات الستغالل طرق وبلورة القریب، المستقبل            مخابرات

 االستخباري.
 

غربیٍّة قوميٍّ أمٍن مشاریع حال هو كما األمریكّي، القومّي األمن مشروع یستثمر علیه،               وبناًء
المعلومات عصر لروح وفقًا والعمل وتوصیف، إدراك، محاولة في هائلًة جهودًا             أخرى،
التنظیمّیة هیاكلها في النظر إعادة في هائلًة جهودًا االستخبارّیة المجمعات تستثمر             الجدید.
الفاصلة الحدود إلغاء یشمل (بما والجدیدة القائمة والوظائف المؤّسسة، العملیاتّیة            ونظرّیاتها
أساسیٍّة توجهاٍت خمسة إلى اإلشارة وُیمكن االستخبارّیة. الوظیفة تعریف وإعادة بل             بینها)،
التي التكنولوجّیة االبتكارات جانب إلى تعزیزها، على الغربّیة االستخبارّیة المجمعات            عملت

 أتینا على ذكرها أعاله:
 

االستخبارّي1. المجال مستقبل في العاملین معظم یّتفق للتعاون: ومنظوماٍت مناٍخ            تعزیز
والعشرین الحادي القرن نحو االستخبارّیة المجمعات انطالق خطوات أهم أّن            على
وظائف بین تفصل التي األسوار وتلك المنّظمات، بین األسوار إزالة في             تكمن
وبین القومّي، األمن مظّلة تحت العاملة الهیئات وبین ذاتها، االستخبارّیة            الخدمات
وهیئات االستخبارّیة الخدمات وبین بل واألكادیمّي، الخاّص والقطاعْین العام           القطاع
في تحمل السیاق هذا في رئیسیة تحدٍّیات ثالثة هنالك مختلفة. لدوٍل تابعٍة              أخرى
لمنّظمات سیاسّیة ة قو باعتبارها إلیها ُینظر والتي المعرفة، ملكّیة فقدان إمكانیة             طّیاتها
المشروع (DNA) في المزروعة جانبًا االنتحاء رؤیة وهي          االستخبارات؛
واالرتداع للخدمات التابعة المعلوماتّیة بالكنوز المخاطرة من والخشیة          االستخبارّي،
والدول الخاّصة الشركات مع التعاون عن ناهیك أخرى، مات منظٍّ مع التعاون             من
جمیع وبین المختلفة، والهیئات المنّظمات بین الخصومة إلى إضافًة           األجنبّیة،

 الضالعین في مشروع األمن القومي.
 

إلى التقلیدّیة، االستخبارّیة األنماط وكسر تربویا تغییرًا الحقیقّي التعاون           ویستوجب
المناخ هذا مثل تعزیز على جیٌد مثاٌل یكمن والتشارك. التعاون من مناٍخ خلق               جانب
بین بالتكامل نادى والذي السابق، (DNI) الـ رئیس كلیبر"، "جیمس مبادرة             في
حّدد الرئیسّیة. (ODNI) القومّیة االستخبارات وزارة َمهّمة باعتباره وحّدده           الخدمات

 



 

 

 

مسؤولیٌة لدیه منهم واحٍد وكّل إمرته، تحت العاملین الَمهّمات مدراء من 17              "كلیبر"
على وبقدرتهم بالسیاسات، معرفتهم في المهّمات مدراء میزة تكمن وبنیویٌّة.            میدانیٌّة
جهاٍت من أولئك أتى وعملیا، االستخبارّیة، األّولیات تحدید على والتأثیر            التحدید
في تكامٍل لخلق تهدف أخرى مبادرٌة هنالك التعاونات. ُیشّجع بشكٍل مختلفٍة             استخباریٍّة
المعلومات تشارك وتعني ،(Eye Sight ) اسم علیها ُیطلق االستخبارّي            المجمع
للوكاالت ُیتیح بشكٍل المختلفة، االستخبارّیة الهیئات بین المختلفة، والموارد           والتقنّیات
إتاحة على قادرًة تكن لم بأدواٍت التمّتع الصغرى وللوكاالت مواردها، توفیر             الكبرى

.  فرصة تطویرها بشكٍل مستقلٍّ
 

األمن2. مؤّسسات تعترف استخباریٍّة: ألغراض التكنولوجّي االبتكار تعزیز إلى           السعي
حدود خارج لیس موجوٌد التقنّیة الحربة رأس بأّن اآلن، منذ الغربّیة،             القومّي
سكسونّیة. األنجلو الدول حدود خارج وأیضًا بل فحسب، االستخبارّیة           المنظومات
ولكن التقنّي، باالبتكار یرتبط ما كّل في جرأًة ُتظهر االستخبارّیة الهیئات أّن              صحیٌح
للمنّظمات الشاغل الشغل التقنّي االبتكار یُعد لم الوثیقة، هذه في تصویره تّم              كما
إلى أنظارها الغرب في االستخبارّیة الهیئات توّجه البریطانّیة. أو األمریكّیة            الحكومّیة
) الـ خارج أخرى دوٍل إلى أنظارها توجیه عن فضًال واألكادیمّي، الخاّص             القطاع
وكندا وبریطانیا المتحدة الوالیات یشمل الذي االستخبارّي (التحالف          FVEY)؛
المشترك، والتعّلم التقنّیة التشاركات تعزیز على أولئك ویعمل ونیوزیلندا).           وأسترالیا
ویقومون الدول؛ وبین والخاص العام القطاعْین بین الفاصلة الخفّیة األسوار كسر             مع
مشتركٍة تمویلیٍّة بصنادیق شروعًا األمر؛ تساند التي المنظومات من تشكیلٍة            بتطویر
في الشعبّیة المشاركة تعزیز إلى تهدف بجوائز مسابقاٍت إلى ووصوًال            للقطاعات،

 تطویراٍت تقنیٍّة استخباریٍّة.
 

JAIC–Joint) الصناعّي للذكاء الموّحد المركز وهو األمر، على مثیٌر مثاٌل             هنالك
إلى األمریكّیة الدفاع وزارة تسعى الذي (Artificial Intelligence Center         
في هائلٍة موازناٍت ذات كبرى قومیٍّة مبادراٍت بوصلة المركز هذا سیكون             إنشائه.
من المركز إقامة إلى الحاجة وتنبع الصناعّي. للذكاء المختلفة التطبیقات            مجاالت
بشكٍل الصناعّي، الذكاء تقنیات توفیر ُتتیح جدیدٍة رؤیٍّة إلى حاجٍة بوجود             االعتراف
نّیة وفي االبتكارات. من النوع لهذا الالزمة المرونة على الحفاظ خالل ومن              سریٍع،
زراعتها والحقًا المشاریع، من نسبیا مقلٍّص عدٍد في المال استثمار الدفاع             وزارة
عالقٌة لها أخرى حكومیٍّة مراكز محّل یحّل ألن المركز ُیخّطط ال واسٍع.              بشكٍل

 



 

 

 

المركز نموذج بحسب سُیبنى فإنه یبدو، ما وعلى الصناعي؛ الذكاء            بتطویر
إلى والخاص، األكادیمّي والقطاعْین "داربا" مع تشاركاٍت خلق مع           واألطراف،

 جانب جهاٍت في منظومة األمن القومّي األمریكّي.
 

ل3. تحوٍّ بحالٍة االستخبارّیة المجمعات تمّر وكفؤٍة: مرنٍة إداریٍّة نظریاٍت وخلق            تبّني
بما التجاري، القطاع في المقبولة اإلداریة الطرائق بتبّني یرتبط ما كل في              حقیقیٍة
الهدف ویكمن أب". الـ"ستارت شركات في المقبولة التطویر سیرورات تبني            یشمل
سیرورات تحسین و تسریع أجل من التنظیمّیة، العوائق إزالة في هنا             األساسّي
االستخبارّیة؛ المعلومات واستخالص إنتاج سیرورات جانب إلى التقنّي،          التطویر
بین األسوار وتحطیم المختلفة؛ االستخبارّیة الهیئات بین التشاركات          وتعزیز

 المنّظمات االستخبارّیة ومحیطها، مع التركیز على القطاعْین الخاص واألكادیمّي.
 

تتنافس4. أخرى، أمنّیة مؤسساٍت في یحدث ما غرار على العاملة: القوى             كفاءة
على األكادیمّي والقطاع الخاص السوق مع الغربّي العالم في االستخبارّیة            المنظومات
مكافآٍت طرح على قادرٍة غیر االستخبارّیة المؤّسسات وألّن الكفؤة. العاملة            القوى
تحدیث أخرى: قنواٍت إلى تتوّجه فإّنها الخاص، السوق یقترحها التي باألحجام             مالیٍّة
بین مشتركٍة مواقع وخلق علیها، والحفاظ العاملة القوى وتأهیل التجنید،            منظومات
شركاٍء مع مشتركٍة عمٍل بیئات وخلق واألكادیمي، الخاص والقطاعْین األمنّي            القطاع
 طبیعّیین في الصناعة التقنیة، وهذه لیست سوى أمثلٍة على القنوات التي نتحدث عنها.

 
فیها5. تعمل التي البیئة بها تمّر التي العمیقة بالتغییرات االعتراف رغم             االنفتاح:

تّمت رؤًى بروح وتعمل مبنیة المؤسسات هذه تزال ال االستخباریة،            المؤّسسات
التعقید االستخبارّیة المنظمات تستدخل لم ما، وبمعنى الباردة. الحرب أّیام في             بلورتها
) التفرع ثنائّیة الرؤیة إقصاء التعقید هذا ویستوجب بعد؛ الحالّي العصر یمّیز             الذي
أسوار داخل یحدث ما بین تمّیز والتي االستخبارّي، للمشروع (Dichotomous          
المؤّسسة هیمنة تفترض التي والرؤیة خلفها. یحدث وما االستخبارّیة           المنّظمات
علیها أكل رؤى هي الدول، قّوة على الهیمنة غرار على المعرفة، على              االستخبارّیة
تعبیر ورغم المتصاعدان. والتشبیك التواصل عهد هذا؛ عهدنا في وشرب            الدهر
ومواءمتها نفسها تغییر على االستخبارّیة المؤّسسات قدرات في شكوكهم عن            البعض
للعهد نفسه مواءمة االستخبارّي المشروع على بأّن شكِّ من فما المستقبل،             لتحّدیات

 



 

 

 

هذا في العلیا هي یده ستكون من یحّددان ما هما والعالئقّیة، السرعة فیه تكون                الذي
 العالم.

 

 


