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كلما أردت مهاجمة جيش، محاصرة مدينة، أو 
قتل شخص ما، يجب عليك أوال معرفة هويات  

زائريهم، كبار ضباط جهاز الدفاع، أعوانهم، 
 حراسهم، والقائمين على سالمتهم...

 سون يزو، فن الحرب
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بتثقيف وتطوير القادة لتمكينهم من اخلدمة على  حرب جيش الواليات المتحدة األمريكيةتقوم كلية 
 ، وذلك بالتزامن مع حتسني معرفتهم بالتطبيقات العاملية للقوة العسكرية.تساراتيي املستوى اال

 همم همدا  كلية حر  ايجي  امأمريك   ععداد رريجني يتمتعو  باملهاةة  ي التللي  حيث يعترب
النقديِّ والقدةة على ح  املشكالت املعقدة، و ي الوقت نفسه فإنَّه من همسى مهامنا  ي جي  الواليات 

يادات املدنية على املتلدة امأمريكية ه  نكو  َمْصنَ ًعا لألفكاة، اليت يتم تقدميها للقادة العسكريني والق
الدويلِّ، وه  ننخرط بشك  دوةيٍّ  ي النقاشات املستمرة، خبصوص دوة القوات  تساراتيي املستوى اال

 الربية  ي حتقيق همدا  امأمن القوم ِّ ومحايتها.

 
 

 

 

 

 

يقوم بنشر حتالي  متخصصة  ي البلث  معهد الدراسات االستراييجية
، وذلك لتقدمي امل علومات الالزمة  ي االتساراتيي  ودةاتسات امأمن القوم ِّ

عمليات مناقشة وععداد السياتسات العامة، ويقوم املعهد بدوةه  ي تسدِّ 
 العسكريِّ  بني العم جهة، و  الفيوة بني الدةاتسات امأكادميية النظرية من

 ِجهة هررى. الفعل ِّ من

 كلية حرب جيش الواليات المتحدة األمريكية
 

ُيسِهم  ي تثقيف القيادات العليا  مركُز القيادة االستراييجية والتطوير
و ي دْعم املعرفة الالزمة لدى اخلرباء  اليت تعم  على مستويات عاملية،
ملشكالت ايجي  االتساراتييية  اليت   وحتسني مستوياهتم، وتقدمي احللول

 تؤثر بدوةما على امأمن القوم ِّ كك .
يقدم اخلربة الالزمة ملختلف  معهد عمليات حفظ السالم واالستقرار 

املتعلقة حلفظ السالم واالتستقراة، ويقوم كذلك بإعداد تقاةير الشؤو  
املراجعة الفنية املتخصصة، وتقدمي التقاةير الكتابية املعرفية للهيئات، اليت 

 االتستقراة. مبادئ وهتساتسيات عمليات تطوير تعم  على
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يقوم بتدعيم امأقسام العسكرية  برنامج يطوير ودعم القيادات العليا
املختلفة دار  كلية حر  ايجي  امأمريك   وذلك لتثقيف القادة 

والتعليم لتطوير الوع   االتساراتيييني وتقدمي هعلى مستويات املعرفة 
 لدى القيادات، من رالل حتفيزمم لتقدمي آةائهم واتستياباهتم الذاتِّ 

 املطروحة. للقضايا

تعم  على تطوير القادة  لعسكرية االستراييجيةمدرسة القوة ا
االتساراتيييني  من رالل تقدمي امأتساس املعر يِّ املتكام  للوصول عىل 
الرباعة املهنية الالزمة  ي العم  العسكريِّ لليي ، وم  املدةتسة 

بَ ْوتقًة لتثقيف قادة  العسكرية اليت تقدِّم َرَدماهتا املتكاملة لتكو 
التام من عمليات حتلي  وتقييم وصق  اخلربات املهنية  املستقب   للتمكن
،  احلرو ، االتساراتيييات، العمليات، امأمن العسكرية  ي جمال: القوم ِّ
 املسؤولة. عداةة املواةد، القيادة

يتخصَّص  ي جتميع  ،مركز الجيش األمريكي للتعليم والتراث المعرفي   
وِحفظ وعرض املواد التاةخيية  التستخدامها  ي دْعم جي  الواليات 
، وكذلك تكرمي   املتلدة امأمريكية، وتثقيف هفراده على املستوى العامل ِّ

 ايجنود السابقني واحلاليِّني
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( جزًءا من كلية حر  ايجي  امأمريك ، ومو SSI)عس عس آي  ةستراييجيمعهد الدراسات االيُعدُّ 
للقضايا املتعلقة بامأمن القوم ،  تساراتيي ايجهة املسؤولة عن ععداد الدةاتسات على املستوى اال

ايجغرافية -ةتساراتيييات العسكرية، مع الاركيز املتخصص على دةاتسات التللي  االتساراتيييواال
 (.ةاتساراتييي-)الدةاتسات ايجيو

م  تقدمي التللي  املستق   إلجراء الدةاتسات  ةستراييجيمعهد الدراسات االكما تعترب مهمة 
طوير التوصيات املتعلقة بالسياتسات العسكرية، اليت َتُدوة بشك  ةئيس حْول العناصر ة وتتساراتييياال

 التالية:

 يّمع ملوظف  القوات العسكرية.تساراتيييععداد اال
ُ
شارك وامل

ُ
 ات واخلطط، والسياتسات للتعيني امل

 ة اإلقليمية.تساراتيييععداد التقييمات اال 
 .الدةاتسات املتعلقة بطبيعة احلرو  الربية 
 . القضايا اليت تؤثر على مستقب  ايجي 

 ة.تساراتييياملبادئ، الفلسفة، والنظريات اال 
 . القضايا امأررى ذات امأمهية فيما يتعلَّق بقيادة ايجي 

يتم ععداد الدةاتسات بواتسطة احملللني املدنيني والعسكريني هيًضا فيما خيصُّ القضايا ذات التأثريات 
. ة على ايجي ، ووزاةةتساراتييياال  الدفاع، وخمتلف املؤتسسات املعنية بقضايا امأمن القوم ِّ

 

االستراييجية الدراسات معهد 
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 ةستراييجيمعهد الدراسات االباإلضافة عىل الدةاتسات اليت يقوم املعهد بإعدادما واملوضلة هعاله، فإ  
يقوم بنشر التقاةير املتخصصة  ي القضايا اهلامة ذات الطبيعة اخلاصة هو العاجلة، مبا  ي ذلك تفاصي  

ة، وتقاةير البعثات العسكرية املوتسَّعة، وكذلك تساراتييياالجتماعات وايجلسات املعنية مبناقشة القضايا اال
 ي  باختاذما.القراةات ذات االتستيابة السريعة اليت قامت القيادات العليا للي

ة تساراتيييويعم  املعهد على دعم القدةات التلليلية املؤثرة دار  ايجي   ملناقشة وح  القضايا اال
 .  وغريما من امأموة اليت َتدَعم مسامهة ايجي  امأتساتسية  ي ععداد تسياتسات امأمن القوم ِّ
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اآلةاء الواةدة  ي مذا التقرير م  آةاء الكاتب وال تعكس بالضروةة السياتسة الرمسية هو موقف عداةة 
ة تساراتييياع، هو حكومة الواليات املتلدة امأمريكية، هصدة مؤلفوا معهد الدةاتسات االايجي : وزاةة الدف

(SSI(  وكلية حر  ايجي  امأمريك )USAWC ،منشوةات تتمتع باحلرية امأكادميية الكاملة )
 وذلك بشرط عدم اإلفصاح عن املعلومات السرية، وهالَّ ُتشكِّ  هتديًدا لسالمة العمليات ايجاةية، وهال
تقوم بتلريف السياتسات الرمسية امأمريكية، مذه احلرية امأكادميية متكِّنهم من تقدمي وجهات النظر 
ايجديدة، اليت ميكن ه  تكو  مثرية لليدل  ي بعض امأحيا ، عال ههنا دائًما ما َتصبُّ  ي صاحل تعزيز 

لعام، كما ه  حقوق التوزيع النقاش حول القضايا الرئيسة، مت السماح بنشر مذا التقرير على املستوى ا
 غري مقيدة.

، كما هنه ينتم  105و 101من قانو  الواليات املتلدة، البنود  17خيضع مذا املنشوة للمادة 
يُرجى عةتسال هي مالحظات متعلِّقة هبذا التقرير، عىل  للميال العام، وال يجوز تقييده حبقوق النشر.

 العنوا  التايل:

 ةتساراتيييالدةاتسات االمدير معهد منشوةات  

 وكلية حر  ايجي  امأمريك ، كلية حر  ايجي  امأمريك ، 

 .PA 17013-5010آشبوةغ، كاةالي ،  47 

( وكلية حر  ايجي  امأمريك  SSIة )تساراتيييميكن حتمي  كافة املنشوةات اخلاصة مبعهد الدةاتسات اال
(USAWCجمانًا من موقع معهد الدةاتسات اال )ة، كما ميكن احلصول على نسخ مطبوعة تساراتييي

 ينبيه
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من مذا التقرير جمانًا،  ي حني يتم طلب املزيد من املواد من رالل تقدمي طلب على موقع معهد 
 .ةتساراتيييالدةاتسات اال

ة هو طبعها جزئيًّا هو ُكليًّا باإلذ  والصالحية اللذين تساراتيييوقد يتم نق  منشوةات معهد الدةاتسات اال
ة وكلية احلر  التابعة لليي  امأمريك ، كاةالي ، والية تساراتيييهد الدةاتسات االمت منلهما ملع

 العنوا ة  يُرجى زياةة موقعنا على اإلنارنت على تساراتيييللتواص  مع معهد الدةاتسات اال بنسيلفانيا.
 www.StrategicStudiesInstitute.army.milالتايل: 

ة وكلية احلر  التابعة لليي  امأمريك  بإةتسال نشرة شهرية عرب الربيد تساراتييييقوم معهد الدةاتسات اال
اإللكاروين  وذلك لتلديث املعلومات لدى ايجهات املعنية بامأمن القوم ِّ فيما يتعلَّق بامأحباث اخلاصة 

حلديثة والالحقة، واملؤمترات القادمة حتت ةعاية املعهد، كما توفِّر هيًضا ك  نشرة باحملللني، واملنشوةات ا
الصادة من ِقب  هحد الباحثني احملللني، عذا كنت مهتمًّا باتستالم مذه النشرة،  تساراتيي عرباةية التعليق اال

 :ة علىتساراتييييُرجى االشاراك  ي موقع معهد الدةاتسات اال
www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/newsletter 

وضعت مجيع املصادة واملواد املستخدمة  ي مذه الدةاتسة ِمن الوثائق غري املصنفة لدى احلكومة، وتقاةير 
م  يودُّ الكاتب ه  وتسائ  اإلعالم، واملؤلفات متاحة املصدة. يشكر عدًدا من امأفراد واملنظمات اليت تقدِّ

املساعدات اهلامة واملالحظات املفيدة رالل مذا البلث، وقب  ك  ش ء يتقدم بالشكر عىل هعضاء 
ميئة التدةيس والطال  واملوظفني من برنامج الدةاتسات امأمنية  ي معهد ماتساتشوتستس للتكنولوجيا 

(MITوخمترب معهد ماتساتشوتستس لينكول ) ن  وذلك لدعمهم وكرمهم رالل الزمالة اليت عم  عليها
 املؤلف.

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/newsletter
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/newsletter
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اتستضافت عدد من املنظمات املؤلِّف إلجراء املناقشات العامة حول مسائ  اهلوية، والتكنولوجيا، 
امأمن القوم ، وتشم  مذه املنظمات: وكالَة الطب  ةاتساراتيييبوالقضايا امأوتسع نطاقًا، اليت تتعلق 

، وقيادَة العملياِت اخلاصَّة  الشرع ِّ الدفاع ِّ  والقياتساِت احليويََّة، مركَز علوِم الطبِّ الشرع ِّ الدفاع ِّ
اةات، ووكالة املخابرات الربية القومية، واملركز االتستخبامأمريكية، ونائب ةئيس هةكا  ايجي  لشؤو  

ت الدفاعية، وعدة مكاتب اةااالتستخباةات التابعة ملكتب وكالة االتستخبالوطين لإلعالم، ومشروع موية 
اةات الوطنية. كما اتستفاد املؤلف كثريًا من عشرات املناقشات املهنية االتستخبهررى دار  مديرية 

 .2014والندوات اليت ُقدِّمت رالل القمة العاملية للهوية 

على وجه اخلصوص، يعار  املؤلف بالدعم الكبري املقدَّم من طر  السيد/ عدواك  ي خمترب معهد 
تساتشوتستس لينكولن، والسيد/ جيم شوفيلت من كلية احلر  التابعة لليي  امأمريك ، والدكتوة/ ما

باةي بوتسن وبرنامج الدكتوة/ هوين كوت للدةاتسات امأمنية مبعهد ماتساتشوتستس للتكنولوجيا، وقد كا  
ُقدمة  ي مذه الدةاتسة ال يُقدَّة بثمن، وهيُّ هرطاء  ي احل

قائق هو التللي  دعمهم ونقدمم لألفكاة امل
 ترجع للمؤلِّف وحده.

 

 ISBN 1-58487-703-0ةقم اإلصداة الدويلِّ 
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رالل اخلطا  الذي صدة مؤررًا، املوجَّه يجامعة الدفاع الوطين عن مكافلة اإلةما   ي الواليات 
 علينا حتديد طبيعة ونطاق مذا الصراع، وعالاملتلدة امأمريكية، حذة الرئيس امأمريك  باةاك هوباما ه  :"

"، هشاةت تعليقاته عىل التلوالت اهلائلة  ي ايجي  امأمريك  وجهاز فإنه مو الذي تسيعم  على حتديدنا
(، وكا  هبرزما الاركيز التنفيذي ايجديد على التهديدات 9/11) 2001تسبتمرب  11امأمن الوطين منذ 

 واملقاتلو  الفرديو ." )يقصد املنظمات( من غير الدولاليت ميثِّلها الفاعلو  الدوليو  "

وميث  مذا اإلجتاه حتوُّاًل كبريًا من منهيية عصر احلر  الباةدة، اليت تركِّز  ي املقام امأول على التهديدات 
ترتيب امأولويات مذه نتج عنها مذامب عسكرية  ةاتساراتيييو "، الدُّولالتقليدية من اخلصوم الرمسيني "

بداًل ِمن النماذج واالبتكاةات التقنية املصممة لتلديد ومراقبة  جديدة تُركِّز على مهمة مزمية الشبكات
واتستهدا  املقاتلني الفرديني  ي تساحة املعركة. مذا اإلجتاه العمل  جع  من مسألة اهلوية مسألة مامة 

ة امأمن القوم  امأمريك ، تسواء بالكشف عن هتديدات فردية على احلدود، هو فصلهم تساراتيييومركزية ال
 ة املعركة هو اتستهدافهم عرب املسافات بينهما. ي تساح

مذه السمة املميزة للصراعات احلديثة، وحتديًدا االبتكاةات  غلين فويلز ي مذه الدةاتسة، يدةس العقيد/ 
العقائدية والتقنية، اليت هدَّت عىل ظهوة مذا النموذج التنفيذي ايجديد، ومو يِصف الدعائُم الرئيسة 

ذلك زيادة االتستهدا  على هتساس اهلوية  والدوة الرئيس لتكنولوجيا املعلومات  لللر  الفردية، مبا  ي
  ي قيادة مذه العمليات. 

 

 يمهيد
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وُيسِهم مذا العم   ي احلواة اهلامِّ الذي يتعلق بالدةوس املستفادة من السنوات العشر امأررية اخلاصة 
ُوتسَّعة ملكافلة التمردبعمليات مكافلة اإلةما  العاملية عىل جانب اثنني من احلمالت 
)العراق،  امل

 هفغانستا (.

عنه يوفِّر دةاتسة حالة تفيد  ي االبتكاة العسكريِّ  ي زمن احلرو ، وذلك من رالل النظر  ي السياتسات 
ُتوقَّع. وخَيِتم مذه الدةاتسَة مبناقشة ُمتعمَّقة تساراتيييواال

ات اليت تطوَّةت ةدًّا على اخَلْصم ايجديد غري امل
جمموعًة واتسعًة من التكنولوجيات الناشئة اليت تقوم بتلديد الكيفية اليت تسيتم من رالهلا اخلوض  تغطِّ 

  ي مذا النوع من احلرو   ي املستقب .

 دوجالس سي. لوفليس، االبن
  المدير

 ة وكلية حرب الجيش األمريكيستراييجيمنشورات معهد الدراسات اال
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مو ضابط خمابرات بايجي  وزمي  كلية احلر  بايجي  امأمريك   ي معهد  غلين جي، فويلز:
. ومو حاليًّا خيُدم MIT( وبرنامج دةاتسات امأمن وخمترب لينكولن MITماتساتشوتستس للتكنولوجيا )

قرِّ منظمة حلف مشال امأطلس   ي بروكس ،  ي عداةة املخابرات  ي ميئة امأةكا  العسكرية الدولية، مب
اةات الدفاعية، و ي ميئة امأةكا  االتستخببلييكا. رالل حياته املهنية، ردم  ي عدة مناصب  ي وكالة 

 املشاركة  ي البنتاغو ، كمسؤول مامٍّ  ي غرفة العمليات بالبيت امأبيض.

شرق امأوتسط وهوةوبا. وردم تسابًقا  ي وتضمَّنت مهامه العسكرية مهام متعددة  ي آتسيا وهفريقيا وال
منصب هتستاذ مساعد  ي التاةيخ  ي ويست بوينت. و ي وقت مبكِّر من حياته كا  عضًوا  ي برنامج 
الصفِّ الرياض ِّ العامل ِّ التابع لليي ، وقد كا  تأمَّ  مرَّتني  ي التصفيات امأوملبية امأمريكية للسباحة  ي 

 .1996 عام واخلماتسّ  احلديث  ي 1988عام 

كما ه َّ العقيد/ فويلز مو مؤلِّف العديد من الكتب واملقاالت الصلفية بشأ  جمموعة من املوضوعات   
ة العسكرية. تساراتييياةات واالاالتستخبمبا  ي ذلك التاةيخ الدبلوماتس  والتعاقد احلكوم ، تسياتسة 

. وحيم  دةجة 1992العقيد/ فويلز مو رريج وتست بوينت، حيث مت تكليفه ضابَط ُمشاٍة  ي عام 
 علمية متقدمة من جامعة فرجينيا وجامعة املخابرات الوطنية  ي واشنطن العاصمة.

  

 نبذة عن الكايب
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رالل عقد كام  من عمليات مكافلة اإلةما  العاملية واثنني من محالت مكافلة التمرد املمتد 
اخلصوم  بدو  زي ةمس ، هو هعالم، هو تشكيالت، حيث واجهت الواليات املتلدة نوع جديد من 

هصبح حتديد واتستهدا  مؤالء املقاتلني حتديًا عملًيا غري مسبوق، وهصبلت امأتساليب املتبعة  ي حقبة 
 احلر  الباةدة غري مالئمة عىل حد كبري.

نظيمّ  الذي يقوم وهضلت مذه املشكلة م  احملفز ملدة عشر تسنوات من التغيري املنهيّ  والتقيّن والت 
على الفكرة الرئيسة  بأ  العناصر الفاعلة غري احلكومية واملقاتلني الفرديني كانوا مصدة قلق مائ  لدى 

ة لتتيه عىل تساراتيييامأمن القومّ ، وبالتايل تعترب همدافًا عسكرية مشروعة. مت ععادة حتديد امأولويات اال
هام التنفيذية وعمليات التلديد والفلص واتستهدا  منوذج منهيّ  جديد لللرو  اليت تركز على امل
 املقاتلني الفرديني والعم  على مزمية شبكاهتم.

وقد اتسم مذا النمط من احلرو  بامأتساليب التلليلية، اليت تركز على التصنيف املنهيّ  للتهديدات 
قد يص  عىل وفصلها عىل جمموعات جزئية صغرية، وصواًل عىل هدىن مستوى ممكن من الفص  الذي 

اعتباةمم مقاتلني فرديني  ي تساحة املعركة. وعندما مل يَ ُعد ِمن املمكن التمييز بني اخلصوم غري النظاميني 
" تقنية جديدة سمات الهويةمن رالل الزيِّ الرمس ِّ هو تشكيالهتم العسكرية املعتادة، هصبلت "

ايجنائية ومعلومات السرية الذاتية عنصرًا تستخدم  ي املعاةك. وهصبلت البيانات البيو مارية، وامأدلة 
 حامسًا  ي عملية االتستهدا  العسكريِّ. 

 

 ملخص
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كما ه  مْجع وحتلي  مذه البيانات يتطلَّب تقنيات جديدة إلداةة املعلومات املصمَّمة لللدِّ من غموض 
غريه. وتتطلَّب مذه  اهلُوية  ي تساحة املعركة، واملساعدة على اراراق الشبكات املعقَّدة، ومتييز العدوِّ من

امأنظمة هيًضا القدةة على معايجة البيانات وعةتسال املعلومات املتعلقة باهلُوية عرب جهاز امأمن الوطينِّ 
 بأكمله.

تبلث مذه الدةاتسة  ي االبتكاةات املنهيية والتقنية واإلداةية اليت متَّ تطويرما هبد  االتستيابة هلذه 
تدةس التلوُّل من الاركيز على ُحقبة احلر  الباةدة اليت تعتمد على  التلديات التنفيذية ايجديدة  حيث

امأتساليب التقليدية  عىل مكافلة الشبكات واالتستهدا  على هتساس اهلوية، ويتم حتلي  قراةات 
ة اليت كانت حافزًا على مذا التغيري  وخُتتتم مذه الدةاتسة املتعمقة من تساراتيييالسياتسات واخلياةات اال

لتم  ه  ُتشكِّ  الكيفيَة اليت تسيتم من رالهلا اخلوَض  ي مذا رالل الت
ُ
كنولوجيات الناشئة اليت من امل

 النمط من احلرو   ي املستقب .

 

 : الهوية والمعلومات،صعود الحرب اإللكترونية

 والحروب الحديثة ذات الطابع الفردي  
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كلما أردت مهاجمة جيش، محاصرة مدينة، أو قتل شخص ما، يجب 
ريهم، عليك أوال معرفة هويات كبار ضباط جهاز الدفاع، أعوانهم، زائ

 حراسهم، والقائمين على سالمتهم...

 سون يزو، فن الحرب

 

 

مد  راةج هةض  ٥٠٠، بلغت الواليات املتلدة ةقم قياتس  من رالل ضر  ٢٠١٤ ي هوارر 
شخص تقريًبا،  ي العقد امأرري. وفيما وةاء مذه امأةقام، ميث  مذا  ٣٦٠٠املعركة، ضربات َههْنت حياَة 

العسكرية اليت ُتطبَّق مباشرة ضد احلدث ِمثااًل على مَنٍط جديد من حرو  الدولة اليت تقوم على القوة 
، ولع  مذا احلدث مو «القتل المستهدف»املقاتلني الفرديني بداًل من التشكيالت، ومو ما ُيسمَّى ب   

 املثال امأكثر وضوًحا للطابع الفرديِّ الذي حتوَّلت عليه هتساليُب احلر  امأمريكية.
 

يقوم القائد امأعلى حاليًّا بشك  ةوتيينٍّ باتستعراض واعتماد توجيه الضربات ضد مقاتلني فرديني حمددين 
بأمسائهم، وم  ظامرة مل َيسِبق هلا مثي   ي تاةيخ الرئاتسة، ومع ذلك، فإ  مذا اإلجتاه ال يقتصر فقط 

ايجديد الذي  تساراتيي االعلى جهود مكافلة اإلةما  على مستوى عاٍل، ولكن يُعربِّ عن التكام  
اةتقى حبالة املقات  الفرديِّ، ليكو  الشُّغ  الشاغ  للسياتسة امأمنية الوطنية، وجع  اتستهدا  مذه 

 الكيانات م  احملرك الرئيس لالبتكاة املنهيّ  والتقين  ي ميدا  املعركة.
 

( واثنني من محالت مكافلة التمرد الوالياِت املتَّلدَة  ي 9/11) 2001تسبتمرب  11وضعت ميمات 
مواجهة مع اخلصوم،  ي وقٍت مل تكن فيه الواليات املتلدة مستعدَّة لذلك بالشك  الكا ي، مل حُياة  
مؤالء املعاةضو  ايجدد باعتباةمم تشكيالت تقليدية هو من رالل معركة واضلة املعامل، بداًل من ذلك، 

بكات توزيع وراليا صغرية، تتألف من هفراد ال ميكن متييزمم غالًبا عن السكا  احمليطني، مت تنظيمهم كش

 المقدمة
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وبدو  زي ةمس  وهعالم، وقد مثلت مهمة حتديد واتستهدا  مذه الكيانات حتديًا تنفيذيًّا غري مسبوق، 
هجهزة امأمن وقد كا  مذا النهج القتايل التقليدي غري مالئم عىل حدٍّ كبري، وةدًّا على ذلك، بدهت 

القوم  للواليات املتلدة  ي ععداد ابتكاةات تقنية وتنظيمية قائمة على الفكرة الرئيسة  بأ  املقاتلني 
 الفرديني ميثِّلو  مصدَة قلق لألمن القومّ  ومدفًا عسكريًّا مشروًعا. 

« المهميناألفراد »، واتستهدا  الفحص، يحديد الهويةومع مذا النموذج التطبيق  ايجديد، يصبح: 
 (iWarوالشبكات املرتبطة هبم، حموَة منط جديد من احلرو      احلر  اإللكارونية. )
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ع  )صعود احلر  اإللكارونية( م  عباةة عن دةاتسة حالة تتعلق باالبتكاة العسكرّي، الذي يُركز على 
املهمة التنفيذية وعمليات التلديد والفلص، واتستهدا  املقاتلني الفرديني وشبكاهتم، وتتميز احلر  

ر مذه الركائز عطاةًا مفاميميًّا اإللكارونية بثالثة عناصر متميزة: الطابع الفردي، واهلوية، واملعلومات، توفِّ 
لتعريف كيف حتاة   تساراتيي لتللي  التغريات اهلائلة  ي املنهيية، والتكنولوجيا املستخدمة، والاركيز اال

 الواليات املتلدة  ي اخلاةج وحتم  حدودما من الدار .

 الطابع الفردي• 

املتلدة من الاركيز التقليدي على اخلصوم على مدى العقد املاض ، حتول جهاز امأمن القوم  للواليات 
العسكرية التقليدية عىل الاركيز على التهديدات غري احلكومية واملقاتلني غري النظاميني، والشبكات القتالية 

ة لتبين هتساليب حتليلية جديدة ومنهج تطبيق  يقوم تساراتييياملرنة تسريعة التغري، وهدَّى مذا التغيري  ي اال
يم املنهي  للتهديدات، وصواًل عىل هدىن مستوى ممكن لدى املقات  الفرديِّ،  ي مذا على هتساس التقس

النمط من احلر ، هصبح اتستهدا  "امأفراد ذوي امأمهية العالية" مُيثِّ  هتديًدا مائاًل لألمن القومّ ، 
 واحملرك الرئيس لالبتكاة املنهيّ  والتقين  ي ميدا  املعركة.

 الهوية• 

حيث ع  الشبكات واملقاتلني الفرديني قد انتقلوا عىل اجملال القتايّل احملوةّي وهصبلوا مُيثِّلو  هتديًدا على  
املستويات امأمنية الوطنية، وهصبح مناك ضروةة مللَّة للتلديد والتمييز بني مذه الِكيانات،  ي عصر 

ملعادين على هتساس احلالة هو الزيِّ الرمس ، وحيث احلر  اإللكارونية، فلم يَ ُعد باإلمكا  متييُز املقاتلني ا
، هصبح من الضروةّي ابتكاة هنواع جديدة  ع  عملية االتستهدا  العسكرية هصبلت ذات طابَع راصٍّ

 ركائز الحرب اإللكترونية

 



 

 

21 

من املعلومات وامأتساليب، اليت تشم  املعلومات: البيوغرافية، البيو مارية، وبيانات امأدلة ايجنائية، 
مذه اهلويات بامأماكن، وامأنشطة، وغريما من ايجهات الفاعلة، هصبلت  واتستخدام حتلي  الشبكة لربط

يزة الفنية ايجديدة  ي املعركة، ورط الدفاع امأول  ي هنج "قائمة املراقَبني" املتعلقة 
َ
مِسات اهلوية م  امل

 بامأمن القوم .

 المعلومات• 

ليت تتملوة حول التقنيات اليت يعتمد روض معركة احلر  اإللكارونية على ثوةة عداةة املعلومات، ا
ُصمِّمت للتمييز بني ايجهات الفردية الفاعلة  ي تساحة املعركة والقدةة على متييز الصديق من العدو، وتُعدُّ 
مذه املهام خمتلفة متاًما عن التلديات التلليلية اخلاصة حبرو  احلِقبة الصناعية، حيث تتطلَّب هدواٍت 

وعةتسال املعلومات اخلاصة باهلوية عرب جهاز امأمن الوطيّن بأكمله. ع  وهتساليَب جديدًة يجمع وجتهيز 
احلاجة عىل حتديد وفلص واتستهدا  مذه التهديدات  ي الدار  واخلاةج جعلت عداةة املعلومات وحتلي  

 البيانات م  همم امأتسللة  ي عصر احلر  اإللكارونية.

النموذج التطبيق  ايجديد الذي ظهر ةدًّا على العدوِّ تُعدُّ مذه الركائز اخلاصة باحلر  اإللكارونية  عن 
غري املتوقع الذي حياة  من رالل الشبكات بداًل من التشكيالت العسكرية املعتادة. حيث مل يكن 
باإلمكا  التعر  على مؤالء املقاتلني بسهولة على هةض املعركة، حيث اتستغلوا عنصر عدم وضوح 

 موياهتم كَميزة قتالية عضافية.

كما ه  هنشطتهم ال تقتصر على تساحات القتال واضلة املعامل هو امأمدا  العسكرية املعتادة. مذه  
يزة امأمريكية الُكربى  ي مناوةات احلرو  التقليدية، هو القوة ايجوية، 

َ
اخلصائص مكَّنتهم من مقاومة امل

ات امأمن القوم  اتستناًدا اتييياتسار واخلدمات اللوجستية. وهصبلت مذه املعضلة حافزًا إلعادة التغيري  ي 
 عىل احلاجة لتلديد وفلص، واتستهدا  مؤالء املقاتلني الفرديني وشبكاهتم.
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 ي مذا النموذج ايجديد، ال ميكن قياس التقدم التنفيذيِّ مبدى تدمري البنية التلتية املادية للعدوِّ هو 
ة من اتساراتيييجُّه الواليات املتَّلدة حنو السيطرة على املساحات الرئيسة. وقد هدَّت مذه املفاةقة عىل تو 

التكتيكات العسكرية القائمة على هتساس التقسيم املنهي ِّ للتهديدات  وصواًل عىل هدىن مستوى ممكن 
 من التمييز.

اةات لغرض حتقيق االتستخباندماج العمليات و »وقد تطوَّة مذا املنهج عىل امأتساليب القتالية اليت تشم  
، مت تعريف صعود احلر  اإللكارونية. ورالل «عالية عىل هتسلو  علم ٍّ ةفيع املستوىهمدا  ذات قيمة 

النياح العمل  من رالل حتديد مذه التهديدات الفردية  ي مجيع هحناء العامل، وفصلهم  ي تساحات 
 املعاةك، وفلصهم عند احلدود واتستهدافهم عرب املسافات بينهما.

إللكارونية نتيية للتصميم الشام  الكبري، وبداًل من ذلك متَّ حتديد مل تتطوَّة هدوات وهتساليب احلر  ا
ة ايجديدة تساراتيييمساةات االبتكاة من رالل الطواةئ التنفيذية، والتكيف التكتيك ، وامأولويات اال

اليت ظهرت رالل االتستيابة لعدو غري متوقع. وهدَّى ذلك عىل ِحقبة من االبتكاةات والتقنية اليت تركِّز 
لى مهمة حتديد واتستهدا  هتديدات العناصر غري احلكومية واملقاتلني الفرديني، هثاة ك ُّ مذا ثوةًة مل ع

 ُيسَبق هلا مثي  من عداةة املعلومات وتباُدل البيانات عرب جهاز امأمن الوطين بأكمله.

تدةيجيًّا على تآك   كما هنه تساعد هيًضا على تنفيذ الكثري من التلوالت البريوقراطية الكربى اليت عملت  
العديد من امأتساليب التقليدية اليت تفص  ما بني العمليات العسكرية املختلفة، وهنشطة املخابرات 

ة ايجديدة اليت وضعت تساراتيييامأجنبية، واملهام امأمنية احمللية. وتعرب مذه التغيريات عن احلسابات اال
 على َقَدم املساواة مع الدول املعادية كملرك لسياتسة هتديدات العناصر غري احلكومية واملقاتلني الفرديني

 امأمن القوم  امأمريك  واالبتكاة العسكري.
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مذه الدةاتسة ِمن جزهين، يتناول القسم امأول احلر  اإللكارونية  كدةاتسة حالة لالبتكاة  تتألَّف
العسكرّي، ويتتبَّع مساَة التغيري املنهي ِّ والتكنولوج  والتنظيم  دار  جهاز امأمن القوم  امأمريك  ةدًّا 

حتديد القراةات السياتسية ، و 11/9على نوع جديد من اخلصوم. وحُيلِّ  آليات امأجواء امأمنية ملا بعد 
ة اليت هصبلت حمفِّزات للتغيري واالبتكاة، كما يبلث كيف تطوَّةت مذه تساراتييياحملددة واخلياةات اال

التغيريات من التلديات اليت ُتواجه عمليات حمدَّدة للغاية لتلديد وفلص، واتستهدا  املقاتلني الفرديني 
  ي تساحة املعركة وعلى احلدود.

نه يُوضِّح كيف تتلدَّى مذه التغريات الكثري من االفاراضات امأتساتسية اليت واجهت عداةة فإ وأخيًرا:
 احلر   ي العصر احلديث.

ايجزء الثاين مو هكثر تركيزًا على الناحية الفنية والتلليلية  حيث يركِّز على موضوع االبتكاة العسكري، 
لفنية احلالية، عذا ما واصلِت الواليات املتلدة من رالل دةاتسة النتائج اليت قد تقود عليها التوجهات ا

خَتُلص مذه  وغريمم من العناصر الفردية. «من غري الدول»امأمريكية  ي مواجهة هتديدات امأعداء 
الدةاتسة عىل املناقشة القائمة على السيناةيو الذي يدُةس عدَّة جماالت من التكنولوجيا الناشئة اليت قد 

 اإللكارونية  ي ايجي  القادم. حتدِّد كيفية شنِّ احلر 

 

 

 

 

 التركيز على البحوث
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ة امأمن اتساراتيييعىل حدٍّ كبري زيَف اثنني من االفاراضات الدائمة بشأ   11/9كشفت ميمات 
احلر  الباةدة، كانت هوَّل وجهات النظر التقليدية تنصُّ على املزيج القوم  امأمريك   ي ِحقبة ما بعد 

من التماتسك الدارل  االجتماع  والثقا ي، واالتستقراة بني الدول اجملاوةة، وعزل امأةاض  امأمريكية عن 
 هتسوه املخاطر الناشئة من الدول الفاشلة واإلةما  العابر لللدود. 

الُعظمى هثناء روض احلرو  التقليدية القائمة على املناوةات العسكرية  وكا  االفاراض الثاين مو ه  القوة
وقوة السالح، مُيكنها ةدُع التهديدات الرئيسة لألمن القوم  امأمريك ، ومع ذلك، فإ  صعود تنظيم 
القاعدة، واثنني من محالت مكافلة التمرد، والتهديدات امأمنية الدارلية املستمرة اليت تفرضها العناصر 

 لفاعلة غري احلكومية تؤدِّي عىل تفنيد ك ٍّ من مذه االفاراضات.ا

اةات، ايجي  وايجهات امأمنية نوًعا جديًدا من العدوِّ الذي االتستخب، واجهت هجهزة 11/9و ي هعقا  
ال ينتمى عىل دولة ذات تسيادة، وال يرتدي زي ةمس ، هو يسعى عىل همدا  جغرافية تسياتسية حمدَّدة 
بوضوح، وقد هوضلت مذه التقاةير طبيعة مذه التهديدات  ي خمتلف الكتابات رالل الفارة االنتقالية 

للُكتا / جو   «الشبكات وحرو  الشبكات»دة وةمبا كانت هكثر تنبؤية  ي كتا  ملا بعد احلر  الباة 
 اةكيال وديفيد ةونفيلدت اإللكارونية.

 ي مذا الكتا ، وصفت الدةاتسة العناصر الفاعلة غري احلكومية املنظَّمة على ههنا ِكيانات خمتلطة ال 
التستفادة من املذامب والتكنولوجيات مركزية، اليت شاةكت  ي النزاعات منخفضة احلدَّة من رالل ا

، حيث تنبأ ويليام ليند ت عكس. «حرو  ايجي  الرابع»القائمة على تصميم الشبكات، حتت شعاة 
ماميس، وآررو   بأ  مذه الشبكات والعناصر الفردية من احملتم  ه  حيلُّوا حم  الدولة كملرك لنظام 

 دوافع الحروب اإللكترونية
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من رالل هطروحة توماس فريدما   ي "امأفراد فائق   عامل  جديد، كما ظهرت فكرة مت حتديدما الحًقا
 الصالحيات".

ك  ِمن مؤالء الكتَّا  قاموا بإلقاء الضوء على حقيقة ه  حماةبة مؤالء اخلصوم تتطلَّب ه  تقوم الدول 
بإعادة التفكري  ي املنهييات والتقنيات غري مالئمة للعمليات غري املباشرة  ي تساحة املعركة اليت ُتسيطر 

ليها الشبكات واحلمالت اإلعالمية بداًل من التشكيالت واملناوةة التقليدية، ووصفوا البيئَة امأمنية ع
الناشئة اليت حتدِّدما الصراعات بني ايجهات احلكومية وغري احلكوميني، هو الدول اليت تستخدم العناصر 

لتنبؤات مو حقيقة ه  مؤالء اخلصوم الفاعلة غري احلكومية كوكالء هلا. وقد كا  الرابط املشارك بني مذه ا
 ايجدد تسو  يصبلو  منظَّمني على حنو شبكات موزَّعة غري منتظمة بداًل من شبكات مرمية التنظيم.

ع  تلك الصراعات تكو  ِشبه حمليَّة هو عابرة لللدود  ي ِنطاقها، وقد متي  العمليات عىل دمج املستويات 
من ذلك ه َّ مؤالء اخُلصوم يكو  من الصعب حتديد طبيعتهم  ة والتكتيكية لللر . امأممُّ تساراتييياال

ات اتساراتيييومواجهة اتستهدافهم. وتتطلَّب مزميتهم منامج حتليلية جديدة، ومياك  تنظيمية وتقنيات و 
قتالية. ومنذ ذلك احلني متَّ التلقُّق من صلة العديد من تنبؤات احلر  اليت هعقبت التيرِبة امأمريكية  ي 

 «الصراعات املختلطة»وهفغانستا  واحلملة ايجاةية ضد اإلةما  العامل ، ومؤررًا  ي ما يسمَّى ب    العراق
 اليت تتميَّز بالقتالية الالمركزية وعدم انتظام امليليشيات اليت ال تُ َعدُّ جيوًشا احارافية نظامية. 

ف ًْقا للمنطق التنظيم  الذي  ي ك  مذه النواح  تناِض  الواليات املتلدة الحتواء ومزمية اخلصوم وَ 
خيتلف كثريًا عن التهديدات الرمسية، اليت تعتمد منهييًّا على هتساليب ِحقبة احلر  الباةدة، بداًل من 
ذلك، كا  مؤالء اخلصوم ايجدد َيظهرو  بشك  ميكلّ  معقَّد ويفتقرو  عىل صالحيات املراكز التنفيذية 

ات التكيف اليت يُعترب من اتساراتيييشديدة الغرابة و  الواضلة، مذه الِكيانات َتستخدم تكتيكات
الصعب حتليُلها. باإلضافة عىل ذلك، فقد كانوا باةعني بشك  راص  ي اتستغالل التكنولوجيات 
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التياةية، واالتصاالت، والشبكات املالية لتوتسيع نفوذمم. و ي بعض احلاالت، كانوا يقاربو  من 
 لتنفيذ ميمات ذات تأثري عامل . «الدول القدرة التخريبية التي يتمتَّع بها»

هظهرْت متطلِّبات َشنِّ مذا النوع ايجديد من احلرو  حتديًا خُمتِلفا متاًما عن هتساليب رصوم عصر احلر  
، كانت هتساليب املخابرات امأمريكية ما زالت تعكس  ي املقام امأول الاراث املنهيّ  11/9الباةدة. قب  

الذي يركِّز على الوحدات واملعدات والتشكيالت، والنماذج املنهيية  «املعركةترتيب »اخلاص بنموذج 
 الثابتة.

وتركَّزت هولويات اجملموعة على التللي  الفين طوي  امأمد على قدةات التهديد وةصد املؤشرات 
 ة والتلذيرات، ومع ذلك، طالبت محالت الواليات املتلدة  ي العراق وهفغانستا  بنهجتساراتييياال

، وتتملوة املنامج البشرية  ي  «العوام  البشرية»جديد متاًما مع مزيد من الاركيز على  والتللي  الشبك ِّ
ليس فقط بالقدةة على التعر  على مويات امأفراد، ولكن هيًضا فَ ْهم »مكافلة التمرد حول املطالبة 

  «الِبنية االجتماعية من حيث العالقات االجتماعية بني السكا 

اةات وقوَّات ايجي  عىل حتوِّل كبري على هتساس النظريات القتالية، االتستخبلذلك َرضعْت هجهزُة  ونتيية
اليت وضعِت الشبكاِت  ي مركز التلدي التلليل  والتنفيذي، ومذا يعين هيًضا هنه للمرة امأوىل  ي احلر  

عملية، واليت هضلت  «مةعال»امأمريكية احلديثة هصبلت مسألة اهلوية نقطة جومرية كمدر  للبيانات و
 حساتسة وحتت اجملهر، والعزل، واتستهدا  املقاتلني الفرديني  ي تساحة املعركة وعيقافهم على احلدود.
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ة ُمتعّمدة، بداًل من ذلك، تطوةت اتساراتيييهو مل تنشأ احلر  اإللكارونية على ميئة تصميٍم معني 
خصص واخلياةات السياتسية املتزايدة  ي السنوات اليت تلت 

ُ
تدةيجيًّا وبطريقة جُمزَّهة كنتيية التكيف امل

تسبتمرب، ظهرت ةكائز احلر  اإللكارونية  ي قلب امأتساليب اليت اتبعتها الدولة التستهدا   11هحداث 
عتمدة  ي العراق وهفغانستا ، وكأتساٍس ال ومكافلة اإلةما  من رالل

ُ
ة تساراتييياملنهييات القتالية امل
 امأمن القوم ِّ املبنية على هتساس نُظُم فلص اهلُويَّة.

( حافزًا هوليًّا مهمًّا لللر  اإللكارونية  وذلك عرب AUMFقدَّم تفويُض اتستخدام القوة العسكرية )
، وبالتايل وَضع تسابقًة قانونية «امأشخاص مات هوالدول واملنظ»السماح باتستخدام القوة ضد 

وتّسعة ملكافلة اإلةما ، مذا اخلياة تساراتيييالتستهدا  املقاتلني الفرديني كعنصر من عناصر اال
ُ
ة امل

ة ُمركزة ملكافلة اهليمات اإلةمابية، فيما اتساراتيييالسياتس ُّ يظهر  ي هناية املطا  من رالل حتديد 
 »ُيسمَّى ب   

ُ
، وهبرزما يتمُّ من رالل ميمات الطائرات بدو  طيَّاة  ي باكستا  واليمن «ستهد القت  امل

 .والصومال، ضد همدا  القيادات العليا والشخصيات التنفيذية الرئيسة

متَّ تطويُر مذه املنهيية اليت يتم اتستهدافها تدةيجيًّا مع مروة الوقت، وراصة التلول من هتسلو   وقد
يعتمد على هتساس الضربات العامة، جُتاه عمليات ميومية تقوم على هتساس هكثر تركيزًا التستهدا  منط 

. «الشخصية»حمدَّد من   ضد هفراد حمددين ومعروفني على حنو راصٍّ

» قائمة املراقبة«دارل ، هصبح منوُّ احلر  اإللكارونية هكثَر وضوًحا من رالل ظامرة على الصعيد ال
ة امأمن القوم  بعد هحداث اتساراتيييوبرامج الفلص على هتساس اهلُويَّة اليت هصبلت مِسة هتساتسية  ي 

مع زيادة  رالل الفارة املاضية، وقد مت عضافة ُمويات املاليني من امأفراد  ي قوائم املراقبة، 11/9

 الحرب اإللكترونية باعتبارها استراييجية أمن قومي
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ُفصَّلة عن السرية الذاتية لك  شخص، وعناصر االتستدالل البيولوج ِّ )البيو مارية( والتاةيخ 
املعلومات امل

، والشبكات املمتدَّة من الرابطات واالتصاالت. وقد هصبلت مذه البيانات م  هتساس املعلومات  الفعل ِّ
الضوء على التهديدات الفردية والاركيز على  لربنامج الفلص على هتساس اهلُوية، اليت هتُد  عىل تسليط

 املخاطر احملتملة لشبكات النق  والبنية التلتية امأتساتسية، وخمتلف عوام  امأمن الدارل . 

وخبال  اتستهدا  ومكافلة اإلةما  والدفاع الوطينِّ  هصبح منوذج احلر  اإللكارونية هكثر وضوًحا من 
ت وامأتساليب القتالية املستخدمة  ي العراق وهفغانستا ، وقد هثَّر رالل تطوة املنهيية العسكرية والتقنيا

ذلك على امأتساليب املركزية ومنهييات االتستهدا  اليت تطوَّةت تدةيجيًّا رالل مذه احلمالت، من 
رالل نظرية الشبكات وامأتساليب التلليلية  للتأكيد على دوة اجملموعات الصغرية، والالعبني الفاعلني 

.الرئيسني،   والعناصر الفردية باعتباةما متغريات حامسة  ي دعم وتأتسيس امأمن على املستوى احملل ِّ

هدَّى مذا الاركيز التطبيق ُّ عىل َعقٍد كام  من االبتكاة التكنولوج  العسكري املتساةع، الذي قدَّم 
م عمليات معايجة لدع رصيصاجمموعًة من امأدوات ايجديدة مليدا  املعركة، وم  امأدوات اليت ُصمِّمت 

اهلوية واالتستهدا  على املستوى اخلاص، مبا  ي ذلك الطائرات بدو  طياة، القياتسات احليوية، والطب 
الشرع ، ونُظم معايجة البيانات املتقدمة. مذا النموذج ايجديد ميثِّ  ععادة توجيه ةئيس  للاركيز العسكري 

د حلرو  الدولة اليت تعتمد على التلديد والفلص، بعيًدا عن هتساليب احلر  التقليدية، حنو منوذٍج جدي
 واتستهدا  املقاتلني الفرديني.
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ع  وةاء التقنيات والنظريات ايجديدة، يظهر منوُّ احلر  اإللكارونية اليت متث  رروًجا عميًقا عن 
تسنة منذ  300الذي حدَّد تسياق حرو  الدول مأكثر من  «وستفاليا»االفاراضات امأتساتسية لنظام 

  الثالثني عاًما، حددت مذه الللظة التاةخيية نقطة التلول اهلامة من الصراعات ايجماعات هناية حر 
املأجوةة اخلاصة، حنو هتسلو  احلر  احلديثة، اليت ظهر فيها املقاتلني باعتباةمم كأدوات للدولة نيابًة عن 

ْتبع ايجنود ُمويَّة مجاعية القادة السياتسيني، ومو ما ُيشري عىل "احنساة الطابع الشخص " للصراع، حيث ي َ 
 باعتباةمم هعضاء  ي جيوش احارافية.

اخلاصة بالسلطة السياتسية املفصلية، م  اليت تُعربِّ بالشك  امأفض   «جان جاك روسو»تُعترب هطروحة 
 عن همهية مذه املرحلة االنتقالية، مشريًا عىل ه  احلرو  احلديثة مل تَ ُعد:

هي عالقة بين دولة وأخرى، يكون  َعالقة بين رجل واحد وآخر، ولكن
فيها األفراد أعداء فقط عن طريق الصدفة ليس كأشخاص، وال كمواطنين، 

 ولكن كجنود.

قام مذا املفهوم بتقدمي امأتساس الفكري للتطوة التايل للتصنيفات القانونية اليت تُنظِّم معاملَة السيناء 
عطاة معامدة   يحتديد اإلطاة الشرع ِّ للمعاةك، و وايجنود ايجرحى واملدنيني  ي تساحة املعركة، وهتساس 

جيوشهم الوطنية من حيُث الوضع القانوين وكذلك   يوتستفاليا، هصبح ايجنود هعضاء بشك  عام 
 املظهر.

 

 الحرب اإللكترونية باعتبارها نموذًجا جديًدا لحروب الدول
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وقد ظهر الزيُّ الرمس  لتمييز ايجنود عن غريمم من املدنيني، وتوفري عطاة عمل ٍّ لالتستهدا  املشروع 
فارة احلر .  ي مذا النمط من احلر   مل تَ ُعد االمتيازات القتالية وااللتزامات  للعدو، واحلماية هثناء

نظام   يوقواعد االشتباك مرتبطة باهلُوية الفردية، وعمنا ترتبط بالوضع العامِّ للينود باعتباةمم هعضاء 
الدول، واتفاقيات  الدولة. ومع مروة الوقت تطوَّة مذا النمط عىل اإلطاة املعياةيِّ الذي حيكم تسري حرو 

 االتستهدا  العسكري.

منذ هحداث احلادي عشر من تسبتمرب، مت حتدَّى مذا التصوة مباشرًة من رالل تسلسلة من الصراعات 
راضتها الواليات املتلدة امأمريكية ضد الشبكات بداًل من الدول، وضد قواٍت معاديٍة تتألَّف من 

اق، فإ  الواليات املتلدة قامت بإجراء عمليات عسكرية "حماةبني معادين غري حمارفني"، و ي مذا السي
مستمرة ضد مقاتلني يعتربو  غري مؤملني قانونيًّا لالمتيازات املفارضة للمقاتلني، نتييًة لدعم ايجماعات 

 املسللة غري النظامية  ي تسري العمليات القتالية.

ليدي لالتستهدا  القائم على تسبَّب مذا امأمر  ي رلق غموٍض تطبيق  حبيث هصبح امأتسلو  التق
، وقد قام ايجي  امأمريك  بتطوير املنهييات القائمة على الطابع  احلالة غري فعَّال على املستوى الفعل ِّ
الفرديِّ لتقييم عوام  التهديد، واالتستهدا  على هتساس اهلُوية حيث مل يَ ُعِد اخلصوم مقاتلني "باملفهوم 

 العام".

 ِّ ايجديد عضفاء الطاَبع الشخص  على احلرو   حيث هصبح اتستخدام ويعكس مذا النموذج التطبيق
القوة العسكرية الشرعية "مرتبطًا بامأحكام ِشبه القضائية اليت تصُدة بشأ  هعمال وهدواة امأفراد  ي 
اجملموعات احملددة للعدو"، ويستند االتستهدا  بشك  متزايد على تقييم فردية املقاتلني احملددين، ويتم 

 د ذلك من رالل حتلي  امأدلة ذات امأمهية التطبيقية دار  امأدوات العامة للشبكة.حتدي
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ويعربِّ ذلك عن التلول ايِجذةيِّ  ي معايري االتستهدا  املطبقة على هةض املعركة احلديثة. وقد ذلك هيًضا 
ظهوة هتسلو   على تغيري كيفية مجع املعلومات وحتليلها، واتستخدامها  ي دعم العمليات العسكرية، مث 

 "االتستهدا  القائم على امأدلة".

قد يتلدَّى هيًضا قاعدة ِضمنية هررى ملعامدة وتستفاليا، على وجه  صعود احلر  اإللكارونيةع  
اخلصوص قد يتلدَّى احلظر العام ضد االتستهدا  املباشر للقيادة السياتسية كأتسلو  من هتساليب 

تزايُد ايجيوش احملارفة، مل يَ ُعِد القادة السياتسيو  يقودو  ايجيوش مباشرة  ي املعركة،  احلر  احلديثة. مع
وبالتايل فإ  ذلك خيلق متايزًا واضًلا بني هولئك الذين يقومو  بإداةة احلر  على مستوى السياتسات،  ي 

 .مقاب  هولئك الذين يقومو  خبوضها فعليًّا  ي هةض املعركة

لفعل َّ لذلك يعين بأ  "ضربات القيادة" ضد الشخصيات السياتسية هو امأمدا  ومكذا فإ  التطبيق ا
ة العسكرية، ومع ذلك فقد تساراتيييغري التنفيذية عموًما مل تتطوَّة باعتباةما عنصرًا هتساتسيًّا ضمن اال

ت من تعقَّدت مذه االتفاقية من رالل غموض التمييز بني القيادة التنفيذية و"السياتسية" دار  ايجماعا
 غري الدول  على تسبي  املثال:

قامت الواليات املتلدة بشنِّ ميمات قاتلة تستهد  امأفراد املعروفني بشك  عام باعتباةمم زعماء  
دينيني هو متلدثني باتسم ايجماعات املتطرفة، وذلك على هتساس ههنم يقومو  بتقدمي الدعم امأتساتس ِّ 

سلَّلة حتدِّد بشك  عام  لألنشطة اإلةمابية، ومع ذلك، فإ  التفسريات
ُ
التقليدية لقانو  النزاعات امل

االتستهدا  العسكريِّ ليكو  حمصوةًا على املشاةكني مباشرة  ي امأعمال العدائية،  ي حني يتم ععفاء 
 امأفراد مث  ةجال الدين هو غريمم من املدنيني العاملني  ي هدواة ومهام غري تنفيذية.
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كارونية على تعقيد مذه الفروقات، حيث ع َّ املعايري القائمة على احلالة وقد عِملت منهيية احلر  اإلل
 هو الوظيفة مل تَ ُعد تقدِّم منوذًجا واضًلا التستهدا  مؤالء املقاتلني الفرديني. 

حيث يكو  املقاتلو  الفرديو   ي بؤةة تركيز االتستهدا  الفعل ِّ  ،مناك هيًضا اآلثاة الكربى للسياتسة
يالت التقليدية. وقد َرَلق منوذج احلر  اإللكارونية ِنطاقًا حمدًدا للصراع مع وجود القلي  بداًل من التشك

من احلدود ايجغرافية السياتسية، القضائية، هو املؤقتة املللوظة، ومذه احلقيقة مت االعارا  هبا ضمنيًّا من 
 ِقب  اإلداةات امأمريكية املتتالية.

ة امأررية، قيام حر  ضد جمموعة متغرية باتستمراة من العناصر كما الَحظ هحد املراقبني  ي اآلون  
الفاعلة، الذين يتنقلو  حبرية من مكا  عىل آرر ومن مؤتسسة عىل هررى، حبيث ال ميكن حتديد هيِّ 
"عدو" واضح املعامل كما ه  الصراع ال ميكن ه  ينته  مبعامدة تسالم،  ي مث  مذا الصراع مل يَ ُعد لدينا 

، وقد ظهرت مذه واألعمال العدائية، المقايلين، ساحة المعركةمستقرٌّ ملصطللات معىن واضح هو 
املعضلة بشك  حاد  ي اخلالفات الدبلوماتسية والقانونية الرامنة، اليت تدوة حول قضية االحتياز 

 العسكري غري حمدَّد امأج .

يتم فيه التفاوض بشأ  شروط ، يتم عهناء احلر   ي عطاة ُمعاَر  به، والذى وستفاليامبقتضى معامدة 
السالم، وعملية التطبيع إلرالء تساحات القتال وعودة املقاتلني مأوطاهنم، ومع ذلك، مل تلتزم احلمالت 
 ي عصر احلر  اإللكارونية هبذه االتفاقيات التقليدية، وقد هتسفرت مذه الصراعات عن هفواج من 

وررباهتم عرب مساةح متعددة من عمليات الصراع  احملاةبني املسافرين، احلريصني على تطبيق مهاةاهتم
 وهعمال اإلةما  املوجهة راةج مناطق القتال املعار  به.
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ات الالزمة بشك  ِجذةي على تساراتيييمذا الوضع قد غريَّ بشك  هتساتس ٍّ امأمهية الفعلية للهوية واال
دانني املهنيني، دار  وراةج تساحة املعرك للمقاتلنيهتساس املراقبة املستمرة 

ُ
ة. وقد هظهرت مشكلة عودة امل

  معضلة همنية جديدة متاًما تُواجه الدول القومية، وم  للمقاتلنيعىل ايجرمية واالنتقال العامل ِّ املستمر 
 املعضلة اليت ال تُقدِّم هي مساة واضح حنو النصر العسكريِّ التقليدي هو عجراءات تسريح املقاتلني.

عض املراقبني ب   "هتيني احلر " باعتباةما جمموعة من العمليات العسكرية ويعكس مذا الوضع ما همساه ب
اليت متتدُّ على حنو متزايد بني خمتلف امأنشطة القائمة بني النقيضني ومها احلر  والسالم، وكنموذج 

نو ، حلرو  الدول، فإ  احلر  اإللكارونية حتت ُّ مذه املنطقة الرمادية بني احلر  التقليدية ونفاذ القا
حيث تتميَّز خبصائص لدى ك  منهما، ولكن دو  القواعد اإلجرائية والسياق القانوين الواضح، وبالنسبة 
للواليات املتلدة، فإ  تلك الفكرة قد اكتسبت رصائصها عرب اإلجراءات العسكرية التقليدية املستمرة، 

القتال، واليت تارافق مع نَ ْهج اليت قد تكو  متكاملة، مث  اإلضرابات احلركية واالحتياز  ي تساحات 
 عنفاذ القانو  على هتساس حتلي  امأدلة واالعتقال واملالحقة القضائية.

وقد تطوَّةت مذه امأتساليب عىل حد كبري كل ٍّ افاراض  خلوض احلر  عرب تساحات قتال ال حمدودة، 
ة  ي املطاةات"، وقد حيث ميكن مالقاة "املقاتلني تسواء على هةض املعركة، هو  ي قائمة صعود الطائر 

الَحظ بعض العلماء ه  مذا الوضع ايجديد للصراع الذي ختوضه قوات الدُّول ضد املقاتلني الفرديني، ال 
يتمتَّع باإلطاة القانوين القائم الذي ميكن على هتساتسه عصداة قراةات اتستهدا  مشروعة، و ي الواقع، 

ى هتساس اهلُوية يتلدَّى العديَد من االتفاقيات اليت فإ  اإلجتاه التطبيق َّ حنو االتستهدا  الشخص ِّ عل
 .حدَّدت اتستخدام القوة العسكرية من ِقب  تسلطات الدولة على مدى هجيال
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ميثِّ  هتسلوبًا جديًدا حلرو  الدول اليت حَيُ ُّ فيها هتديد املقاتلني  صعود احلر  اإللكارونيةوبارتصاة، فإ  
ة امأمن القوم ، ويتناول القسم التايل اتساراتيييقلب   يلتقليدية والشبكات الفردية حم َّ التشكيالت ا

احلر  اإللكارونية كمثال لالبتكاة املنهي ، ويبلث  ي كيفية تطوة املنهييات القتالية منذ هحداث 
 احلادي عشر من تسبتمرب كاتستيابة هلذا النوع ايجديد من اخلصوم.
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، ال  هصبلت ُهتسس منوذج احلر  اإللكارونية واضلة للَعيا  رالل العقد امأرري من االبتكاة املنهي ِّ
ات مكافلة اإلةما  ومكافلة التمرد، وبينما متثِّ  تساراتيييالواليات املتلدة التسيما فيما يتعلَّق بنهج 

مذه املهام جمموعة متمايزة من امأمدا  وامأتساليب، فإهنا تشارك على املستوى املفاميم   ي قاتسم 
، مشارك مهم، يتمثَّ   ي وضع الشبكات والعناصر الفاعلة الفردية  ي مركز التلدي التلليل  والتطبيق ِّ 

ع  فلص مذا التطوة املنهي ِّ يعترب ارتباةًا مفيًدا لَفْهم كيفية َتطوُّة مذه املفاميم على مرِّ الزمن لُتكوِّ  
الفكَر املؤتسس  لليي ، وتوضِّح لنا مذه التلوالت التطوةية منظوةًا مهمًّا  ي كيفية َفهم القادة 

 الالزمة إلحلاق اهلزمية هبم.وامأتساليب  11/9التنظيميني لطبيعة رصوم مرحلة ما بعد 

من بني الدةوس امأوىل املستفادة من احلمالت  ي ُك ٍّ من العراق وهفغانستا  مو ه  "هنج احلر  
التقليدية غالًبا ما يكو  غري فعَّال عندما يطبَّق على العمليات خبال  احلاالت القتالية الرئيسة، مما 

والوتسائ  لتلقيق النتائج املرجوة"، ويوضِّح دليُ  االتستهدا  امأرري اضطر القادة عىل ععادة تنظيم الطرق 
اخلاصُّ بايجي  ه  الاركيز التطبيق َّ لللر  التقليدية يدوة حول "عيجاد وتدمري السفن، تشكيالت 

 .الدبابات، هو البنية التلتية"

ر صعوبة م  ببساطة حتديد مامية و ي املقاب ، يوضِّح الدليُ  هنه رالل مكافلة التمرد، فإ  املهمَّة امأكث
من  2007العدو، وتعكس مذه التلديات التطبيقية ايجديدة، املالحظات املذكوةة  ي تقرير صادة عام 

قب  جملس العلوم الدفاعية الذي هقرَّ بأ  مهمة متييز ُمويات املقاتلني قد هصبلت مصدة قَ َلٍق ُمتزايد 
ةما هتساليب قائمة على هتساس احلالة "تقّلص ُمعدَّل اتستخدامها امأمهية  ي تساحة املعركة، ورصوًصا باعتبا

 واالتستفادة منها".

 الحرب اإللكترونية باعتبارها حافًزا لالبتكار المنهجي
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وقد هدَّت مذه التلديات عىل قيام ايجي  امأمريك  بإجراء تغيريات منهيية ةئيسة اتستمرَّت عقًدا كاماًل 
من من الزمن، وم  التغريات اليت تركِّز على عيجاد وتسائ  هفض  لشنِّ حر  ضد الشبكات بداًل 

التشكيالت، واتستهدا  املقاتلني الفرديني بداًل من اجملموعات الكاملة، وحىت مع قيام قوات الواليات 
املتلدة باتباع نظرية مكافلة التمرد، مع الاركيز على معايري احلوكمة واالتستقراة، والاركيز التطبيق ِّ يوًما 

هود اليت تستهد  "حتديد وَفْص  العناصر اليت بعد يوم  ي ك ٍّ من العراق وهفغانستا  على التوجه حنو ايج
ال ميكن التصاحل معها عن العناصر القابلة للتصاحل"، يرتكز هحُد العناصر الرئيسة إلةتساء امأمن احملل ِّ  ي 
مذه احلمالت على ايجهود احلثيثة لتلديد وفص  العناصر الفاعلة الرئيسة ِضمن شبكات املتمردين، 

 عمليات القت / االعتقال ضد امأمدا  من املستوى امأوىل. وحتييد شبكاهتم، وعجراء

تطوَّةت منهيية االتستهدا  املسمَّاة "البلث، اإلصالح، اإلهناء، االتستخدام، التللي ، والتفكيك" 
(F3EAD( كمنهيية مفضَّلة لتلديد وتوظيف مؤالء امأفراد ذوي القيمة العالية )HVI وقد .)

مع جناح كبري ضد  F3EADك  من العراق وهفغانستا  منهيية   طبقت قوات الواليات املتلدة  ي
شبكات املتمردين واخلاليا اإلةمابية، و ي العراق، مت اتستخدام مذه امأتساليب لالتستهدا  القائم على 

اةاتية وتوفري "الوع  بظرو  البيئة احمللية، والشبكات االتستخبالشبكات لتطوير مجيع املصادة 
اة الرئيسني، ودوافعهم"، وةمبا كا  مذا النهج مو امأكثر تطبيًقا رالل حماولة االجتماعية، وصناع القر 

تَتبُّع، واتستهدا  وقَت  الزعيم اإلةمايبِّ هبو مصعب الزةقاويِّ، ومن هج  َدْعم العمليات املستقبلية، َيِصف 
 س ما يل :ايجنرال "تستانل  ماكريستال" عملية التنفيذ املتكاملة واحملكمة بأهنا تقوم على هتسا

الُمحل لين الذين وجدوا العدو، الطائرات بدون طيار التي حدَّدِت الهدَف؛ 
الِفرق القتالية التي أنهِت الهدَف عن طريق اعتقاله أو قتله؛ المتخصصين 

ارايية النايجة عن العملية الهجومية، مثل االستخبالذين استغل وا المعلومات 
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ارات الذين االستخبقلين؛ ومحللي الهوايف المحمولة، والخرائط، والمعت
 .حولوا هذه المعلومات األولية إلى معرفة قابلة لالستخدام

، مت تطبيق نَ ْهج مماث   ي اتستهدا  شبكات 2011و 2009 ي هفغانستا ، وفيما بني عام  
املسللني، وذلك باتستخدام امأتساليب اليت مكَّنت من زيادة َقْدةما مخسة هضعا   ي الغاةات املركزة 
واملصممة العتقال هو قَ ْت  فرد هو ُمتمرِّد على مستوى عاٍل، وخبال  املقاتلني النَّشطني، قد مت تطبيق 

ا  غري احلرك  ضد ُمروِّج  املخدةات والشبكات اإلجرامية كوتسيلة لللدِّ مذه امأتساليب هيًضا لالتستهد
 ي مبادئ  F3EADمن الدعم املايل لَشبكات املتمرِّدين، ومنذ ذلك احلني مت عدماج منهيية 

 االتستهدا  التقليدي لليي ، واليت هصبلت جزًءا من برامج التدةيب املؤتسسية لليي .

على وجه التلديد باعتباةما هنًيا عمليًّا لالتستهدا  على  F3EADو ي حني مت تطوير منهيية 
هتساس الشخصية، فقد تطوَّةت ِضمن عطاٍة مفاميم ٍّ هكرب اتستناًدا عىل نظرية "ماجم الشبكة" 

(ATN( "حيث تُعترب نظرية "ماجم الشبكة  )ATN مثااًل واضًلا على التطوة املنهي ِّ الذي )
 .حة املعركة والتللي  القائم على الشبكة لدعم االتستهدا يركِّز على التقسيم ايجزئ ِّ لسا

( IED( هصاًل باعتباةما هنًيا حتليليًّا ملكافلة شبكات الُعبُ وَّات الناتسفة )ATNحيث ظهرت نظرية )
وُصمِّمت من هج  العمليات اهليومية املركَّزة ضد الشبكات املعقَّدة اليت تتألَّف من املمولني، وصناع 

( اتستخدام ATNبدائية الصنع، واملدةبني، والِبنية التلتية الداعمة، كما هكَّدت نظرية )الُعبُ وَّات 
اةاتية املتخصِّصة والطرق التلليلية لتلديد الُعقد الرئيسة والروابط التنظيمية  ي شبكات االتستخباملصادة 

تصنيفات فرعية  ( عطاةًا يعم  على ععدادATNالعدّو. وكيزء من مذه العملية، فقد قدَّمت نظرية )
ستهَدفة.

ُ
 لليهات الفاعلة الفردية ِضمن خمطَّط حتديد مستويات امأولويات امل
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على تسبي  املثال، تتضمَّن همداُ  املستوى امأول القياداِت العليا، وتتضمَّن همدا  املستوى الثاين 
الثالث بشك   العناصَر الوتسيطة ذات االتصاالت بالوتسطاء وعامة الناس، وتتضمَّن همدا  املستوى

ةئيٍس ايجنوَد ذوي املهاةات املتدنية وهصلا  التهديدات العامة ِضمن السكا ، وقد مت تطبيق هشكال 
خمتلفة من مذا النهج امأتساتس  رالل جمموعة متنوِّعة من املهام، ِمث  تتبُّع )جوزيف كوين( وعناصر 

م(  ي نييرييا، وفَ ْهم همناط متوي  )جي  الر  للمقاومة(  ي هوغندا، وحتلي  انتشاة نفوذ )بوكو حرا
ونظرية  F3EADاإلةما  من ِقب  جُتَّاة املخدةات  ي همريكا الالتينية، ع  تطوير هتساليب منهيية 

ATN ( يعِكس التطوَة النظريَّ والتكامَ  امأكرَب لتللي  الشبكات االجتماعيةSNA ي اإلجتاه  )
 التطوةي العسكري.

ع َّ اتستخدام نظام حتلي  الشبكات االجتماعية لتفكيك بِنية الشبكات املعقَّدة قد تسبق االتستخدام 
، ومن 1960املؤرر لذلك من ِقب  ايجي  امأمريك ، وذلك بواتسطة هحباث علمية يعود تاةخيها عىل عام 

لصغري" ونظريات "تفكيك هبرز هعمال مؤالء الرواد املبكرين كا  حبث )تستانل  ميلغرام( لظامرة "العامل ا
الوتساطة اهليكلية" اليت َتِصف ديناميكية الشبكات االجتماعية املعقدة، و ي اآلونة امأررية، فإ  الباحثني 
مث  )دنكا  واتس( قاموا بتوتسيع تطبيق نظرية الشبكة من رالل عظهاة همهيتها بالنسبة لظوامر مث  

 . االجتماع عدوى املرض، وتسلوك املستهلك، وديناميات التأثري

على ِنطاق هوتسَع إلنفاذ القانو  وحتلي  همناط  SNAاتََّسع اتستخداُم هتساليب  1990ورالل عام 
ايجرمية  ومع ذلك، فإهنا ظلَّت عىل حدٍّ ما على مام  هتساليب التفكري املنهي ِّ العسكريِّ، وكا  

تطبيق مذه املفاميم مباشرة رالل   يامأدمريال )آةثر كيربوتسك ( من امأوائ  بني القادة العسكريني 
"، واقارح مفهوًما لللر  متمركًزا احلرو  املتمركزة حول الشبكاتة القتالية  ي عمله اهلام "تساراتييياال

حول الشبكات باتستخدام معايري اتستشعاة موزَّعة واالتستهدا  الدقيق، ومع ذلك، فإنه  ي ذلك الوقت 
  ي تسياق مكافلة التمرد هو اتستهدا  املقاتلني الفرديني. يصارصمل يُتصوَّة تلك الطرق اليت تستخدم 
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 SNAحمفزًا هتساتسيًّا التستخدام هتساليب نظام حتلي  الشبكات االجتماعية  11/9هصبلت ميمات 
ة العسكرية وعمليات االتستهدا ، وكانت تساراتيييبشك  كام   ي السياق املهين السائد اخلاص باال

تا  )ماةك تسيغما ( بعنوا  "فهم شبكات اإلةما "  فقد قام بتطبيق هوىل امأعمال  ي مذا اجملال ك
كإطاة صريح لَفْهم هنواع جديدة من اخلصوم، و ي عام   SNAنظام حتلي  الشبكات االجتماعية 

 SNAمت نشر دلي  ايجي  ملكافلة التمرد الذي يعكس مذه التأثريات، ويجُلب هتساليب  2006
د ال حظ )جو  ناج ( هحد مهندتس  مذا اإلجتاه ه  عدةاج هتساليب بالكام   ي اإلجتاه املنهيّ ، وق

SNA :َلِعب دوةًا حامسًا  ي القيادة 

"يُعدُّ جهاز المخابرات التابع للجيش بعيًدا عن التركيز على يحليل 
وحدات العدو التقليدية، ومُتَّجًها نحو الَفهم القائم على الشخصية 

 لشبكات األفراد ذوي السلطات الفائقة"

بأنه "هداة فعَّالة  SNAوقد قام دلي  مكافلة التمرد ايجديد بوصف نظام حتلي  الشبكات االجتماعية 
لتقييم التهديد"، وعرض ُمفردات جديدة  ي املصطللات التطبيقية العسكرية، ِمث  مصطللات: الِبنية 

، وقد طُبِّقت مذه امأفكاة املركزية احمليطية، والكثافة املركزية، والتماتسك، والتيميع، وتصوُّة الشبكة
  ي تساحة ينيمباشرة  ي مهمَّات حتلي  الشبكات اإلةمابية واملتمردة، وحتديد الفاعلني واملؤثرين الرئيس

املعركة، وكانت الفكرة الباةزة لتطبيق نظام حتلي  الشبكات االجتماعية  ي عملية االتستهدا  م  كيف 
سللني" الذي 

ُ
يتمتَّع باتصاالت عالية املستوى دار  شبكة متمردة كثيفة  ه َّ "القبض على هحد امل

.  مُيكن ه  يساعد عملية مواجهة املتمردين على حتييد اهليك  التنظيم  امأكرب بشك  نظام ٍّ

 SNAو ي تسياق عمليات مكافلة التمرد ومكافلة اإلةما ، يُقدِّم نظاُم حتلي  الشبكات االجتماعية 
، وحتديَد امأدواة الوظيفية واملواقف التنظيمية، وايجهات الفاعلة  اإلطاَة املفاميم َّ لتللي  شبكات العدوِّ

احلاجَة العملية  SNAاملؤثرة، وعلى املستوى التكتيك ، قد دَعمْت نظرية حتلي  الشبكات االجتماعية 
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ا من التصوة لتطبيق حتلي  "منط احلياة" وتطوير الروابط املتَّصلة ومصفوفات امأنشطة، وقد مكَّن مذا هيضً 
التفصيل ِّ للشبكة عن طريق حتديد الشخصيات الرئيسة، والعادات، واملواقع، وحركة الطرق، واملعامالت 
املالية وصواًل عىل مستوى املقات  الفرديِّ، مذه املعلومات شكَّلت هتساَس "جملدات معلومات اهلد "، 

 دار  شبكات اخَلصم. ومو امأتسلو  املفضَّ  لتمثي  الُعقد الفردية بشك  نظام ٍّ 

القائم على حتلي  الشبكات االجتماعية  HVIمتَّ تطويُر نتائج املخابرات من رالل هتسلو  اتستهدا  
عرب املعلومات القابلة للتطبيق، مبا  ي ذلك الوصف التفصيل ِّ املاديِّ لألمدا  الفردية وتاةيخ السرية 

ة، وهةقام اهلاتف ايجوال، وحىت هوصا  السياةة، وتُ َعدُّ مذه الذاتية، والعالقات العائلية، والبيانات البيوماري
امأتساليب بشك  كبري كعنصر هتساتس ٍّ للنياحات التكتيكية اليت حتقَّقت رالل فارة "الذةوة"  ي عام 

عندما طُبِّقت "راليا االنصهاة املشاركة" هلذه التقنيات "لتلديد املوقع، واتستهدا ، وقت   2007
 ." ِضمن املنظَّمات اإلةمابية، وراليا املتمردين وامليليشيات الشيعيةينيامأفراد الرئيس

وتركِّز امأتساليب القائمة على هتساس السكا  على مكافلة التمرد وايجهود املركزة ملكافلة اإلةما  اليت 
. كما َتضع "عمليات اهلوية"  ي مركز ايجهود "للتلديد اإليجايب، وتتبُّع، وَتوصيف، ومنِع عناصر التهديد"

 ي مقاب   SNAمتَّ اتستخداُم هتساليب االتستهدا  القائمة على نظام حتلي  الشبكات االجتماعية 
امأتساليب اليت تعتمد على امأفراد ذوي املستويات العليا، وذلك ضدَّ شبكات الدعم )التموي ، التينيد، 

ل دْعم امأنشطة غري احلركية التدةيب، امأعمال اللوجستية، اإلعالم، توجيه امأوامر، اإلداةة( وذلك رال
مث : توزيع املنشوةات، وُملصقات "املطلوبني همنيًّا" ومحالت ةتسائ  ايجوال القصرية، واخلطوط السارنة، 

 اليت تستخدم مجيًعا خلَْلق "تركيز بقعة الضوء" ضد بعض عناصر التهديد احملددة.

نظرية الشبكة االجتماعية بشكٍ  هكرب  منذ انتهاء العمليات القتالية  ي العراق وهفغانستا ، َنَضيتْ 
، ومو ما يبدو واضًلا  ي اإلصداةات امأررية )للدلي   لتتلوَّل عىل عنصر هتساتس ٍّ  ي التَّفكري املنهي ٍّ

اةات املشاركة االتستخباةاتُّ، و االتستخبامليداين لعمليات ايجي (، واإلصداة املنهي ُّ ايجديد للتللي  
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ة، والدلي  امليداين لليي  فيما يَتعلَّق باالتستهدا ، وذلك من بني مصادة هررى، إلعداد البيئة التَّطبيقي
هيًضا جزءًا من برامج التدةيب املؤتسسية  SNAوقد هصبلت تقنيات نظام حتلي  الشبكات االجتماعية 

 النظامية لليي ، اليت تسَتظ ُّ تُناَق  على ِنطاق واتسع  ي امأدبيَّات املهنيَّة املتعلِّقة بسري احلر  غري
 واملختلطة، ومكافلة اإلةما ، وعمليات َدْعم االتستقراة.

هكثر اندماًجا  ي  SNAعلى مدى العقد املاض ، هصبلت تقنيات حتلي  الشبكات االجتماعية 
ايجي  وتسالح مشاة   يالعملية التطبيقيَّة لالتستهدا   فقد قامت اخلدمات العسكرية )بشك  هتساتس ٍّ 

 .يب ةمسية تتعلَّق ب  "عمليات اهلوية"البلرية( بتطوير هتسال

وميكن القول: ع  تسالح مشاة البلرية مييلو  هكثر عىل عضفاء الطاَبع املؤتسس ِّ لتلوي  مذه الدةوس 
ة على حتديد امأفراد والشبكات اليت تسعى عىل عرقلة تساراتيييالعملية عىل مبادئ منهيية، وتركِّز مذه اال

" العمليات،  ي الوقت الذي يتم  ُخططو  باملعلومات احلديثة " ي الوقت احلقيق ِّ
فيه َتزويد القادة امل

لتلديد اهلُويَّة، واالنتماءات، والتفويضات اخلاصة بالفرد املعينِّ، للربط بني امأشخاص، وامأماكن 
، وجتنُِّب عدم الكشف عن اهلُوية وحرية احلركة، هَْدةج تسالُح ُمشاة البلرية  وامأحداث بأتسلو  علم ٍّ

ات القائمة على اهلوية" عرب تستِّ مراحَ  لتخطيط بناء احلمالت املشاركة، مما يعكس تساراتيييمذه "اال
احلاجة عىل مجع واتستغالل، وحتلي  مذه امأتساليب  ي وقت ُمبكِّر من العمليات، لللدِّ من عدم الكشف 

لدى مركز  2020ة عام اتييياتسار عن ُمويَّة العناصر اخلطرة، وقد متَّ تقننُي مذا املفهوم مؤررًا  ي 
ة تساراتييي(، وم  االIdOpsعمليات اهلوية اخلاص بسالح مشاة البلرية التابعة للواليات املتلدة )

اليت قدَّمت ةؤية شاملة وهنًيا لتطوير )مركز عمليات اهلوية اخلاص بسالح مشاة البلرية التابعة للواليات 
 املتلدة( عرب جمموعة من العمليات العسكرية.
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( ضمن املنهيية املشاركة، وكذلك I2وقد هدةجت وزاةة الدفاع مؤررًا مفهوم "اتستخباةات اهلوية" )
( عملية I2حتسني منهيية االتستهدا  القائم على الشخصية، حيث ال يعترب مفهوم اتستخباةات اهلوية )

وية املختلفة )البيولوجية اتستخباةاتية  ي حد ذاهتا، وعمنا نتاج حتليلّ  ُمفّص  ُمستمد من اندماج مسات اهل
عملية التخطيط التطبيقّ . حيث يعم  مفهوم   يوايجغرافية والسلوكية، واملعلومات املتعلقة بالُسمعة( 

( على دمج عدة جماالت تطبيقية وفنية خمتلفة، مبا  ي ذلك القياتسات البيومارية I2اتستخباةات اهلوية )
اةات، واتستغالل الوثائق والبيانات االتستخبملتعلقة ب(، ومعلومات الطب الشرع  اBEIاملخابراتية )

اإلعالمية املتاحة، وغريما من كافة مصادة املعلومات، بغرض "ةبط امأفراد مع غريمم من امأشخاص 
وامأماكن وامأحداث، هو املواد" وحتلي  همناط احلياة، وحُيدِّد مذا املنهج ايجديد دوةًا ةئيًسا ملفهوم 

( عرب جمموعة واتسعة من اجملاالت املهمة لتمييز وحتديد بعض الفاعلني احملددين  ي I2اتستخباةات اهلوية )
 ، ركزة، نقاط التفتي ، وعمليات امأمن احملل ِّ

ُ
هةض املعركة، ويشم  ذلك بعَض املهام مث  اهليمات امل

ة، وغري ذلك من ومراقبة احلدود والدفاع البلريِّ ومحاية القوات، وَدْعم تنفيذ القانو   ي الدولة املضيف
 املهام التلليلية اليت تتطلَّب ةتْسم اخلرائط التفصيلية "لتضاةيس العناصر البشرية".

وبارتصاة، فإ َّ التلديات امأمنية  ي الِعقد املاض  تسلَّطِت الضوَء بوضوح على امأمهية املتزايدة للُهوية 
  ومكافلة اإلةما ، وكذلك  ي تساحة املعركة احلديثة، وقد ظهر ذلك  ي تطوُّة عمليات اتستهدا

رالل محالت مكافلة التمرد ضد القوات غري النظامية القادةة على االندماج مع السكا  احملليني، 
وعرفاء ُمويَّتها من هج  كسب َميزة هلا على هةض الواقع، مُيثِّ  مذا النمُط من القتال ارتالفًا كبريًا عن 

يز على املناوةات واتسعة النِّطاق، وقوة الذررية، واتستخدام منهييات حرو  احلِقبة الصناعيَّة مع الارك
القوة التقليدية، وقد انعكس مذا التغيري على هدوات امأتسلو  املنهي ِّ ايجديد  مث  نظام حتلي  
الشبكات االجتماعية، ومركِّز عمليات اهلُوية اخلاص بسالح مشاة البلرية التابعة للواليات املتلدة 

(IdOps ي عملية  ). التخطيط وحتديد امأمدا 



 

 

43 

ملواجهة التلدي املتمث   ي مكافلة  رصيصاوقد مت تصميم املنهييات ايجديدة لللر  اإللكارونية 
شبكات العدو، واملتطلبات التلليلية لعمليات االتستهدا  املنقَّلة اليت تُركِّز على املقات  الفردي، ومو 

ملعركة، كما يقوم القسم القادم بتسليط الضوء على عنصر يتميَّز بأعلى قدة من اخلصوصية  ي تساحات ا
مذه امأتساليب اليت لن تكو  متاحة  بدو  التطوة املتزامن للعديد من التقنيات الرئيسة اليت مكَّنت قواِت 
الواليات املتلدة امأمريكية من مَجْع وحتلي  كميات كبرية من املعلومات اخلاصة باهلُوية لفلص 

 فرديني.واتستهدا  املقاتلني ال
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يعتمد تفعي  منهييات احلرو  على التطوة املتزامن للعديد من التقنيات املؤثرة املتََّبعة، وكثري منها مل 
، حيث ع  مث  مذه االبتكاةات 11/9يستخدم  ي تساحة املعركة قب  هحداث احلادي عشر من تسبتمرب 

احملددة، وآليات توقُّع القياتسات احليوية وعوام  اخلاصة بعمليات الرقابة املستمرة، ومواجهة اهليمات 
، وهدوات عداةة التللي  واملعلومات املتقدمة املصممة لتبادل بيانات اهلُوية  الطب الشرع ِّ االتستطالع ِّ
، وقد تساعدْت مذه التقنيات على َرْلق قاعدة معلوماتية حول محلة مطاةدة  عرب جهاز امأمن القوم ِّ

ل اإلجرامية، وم  احلملة اليت َتُشنُّها القواُت امأمريكية ضد رصوم الشبكات املطلوبني ذوي امليو 
 واملقاتلني الفرديني.

وقد مت اعتماد التقنيات املتطوِّةة خلوض احلر  عىل حدٍّ كبري مبا يتَِّفق مع احللقات السابقة من عمليات 
اتباع املنهييات الفنية والعلمية  االبتكاة العسكري، امأمر الذي حيدِّد التوجه امأمريك  اهلائ  حنو

  ية، وميكن عةجاع هتسلو  التتبع الفكريِّ لللر  عىل املفاميم اليت شكَّلها ِعلُم الشبكات تساراتييياال
ِحقبة ما بعد احلر  العاملية الثانية، وايجهود املبذولة لتطبيق اهلندتسة والتقنيات املتقدمة  ي الرياضيات جُتاه 
املشاك  امأمنية الوطنية، مذا وقد قدَّم ِعلم الشبكات التفكري التأتسيس  للتطوةات الالحقة  ي النظريات 

(، والعمليات الفعَّالة، وقد RMAؤو  العسكرية )القتالية، مث  شبكة احلر  املركزية، ثوةة تقنيات الش
املوضوع الثابت بني تطوُّة مذه   يمت اتستخدام البيانات الكمية والتلليالت املتقدمة لدعم الدقة 

 .صعود احلر  اإللكارونيةالنظريات القتالية، واملوضلة  ي 
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ل شنِّ احلمالت العسكرية ملكافلة قد هثَّر ذلك هيًضا على التفكري املماث  لتيرِبة همريكا امأررية رال
حتقيق   يفيتنام، مع تطبيق امأدوات العلمية وامأتساليب الكمية، اليت فشلت  ي هناية املطا    يالتمرد 

ة املرجوَّة، و ي رضمِّ مذا الفشِ ، قد تَنبَأ ايجنرال وليام ويستموةالند وغريه بساحات تساراتيييالنتائج اال
 لية بقوله:املعاةك العسكرية املستقب

"ستُكون مقرَّات قواِت العدو ، واالستهداُف الفوريُّ قَريبًا؛ وذلك ِمن خالل 
استخدام وصالِت البَيانات، بمساعدة أجهزة الحساب اآللي الخاصة بتقييم 

 ارات، و... مع أجهزة المراقبة التي يُمِكن لها يتبُّع العدو  باستمرار"االستخب

م 1970وتُ َعدُّ تغذيُة ِمث  مذه امأفكاة جزًءا كبريًا من هتسلو  االبتكاة العسكري رالل عام  
م، الذي يركِّز على َرْلق ثوةة دقيقة مع التكنولوجيات املتقدمة  ي جماالت االتستطالع واملراقبة، 1980و

ىل التلديات التنفيذية والقدةة على حتديد اهلد ، ومع ذلك، وجِّهْت مذه الثوةُة  ي املقام امأول ع
لساحة املعركة رالل احلر  الباةدة واخنراط القوة التقليدية، وتسعى مذه ايجهود عىل تأكيد آليات املراقبة 
اخلاصة بايجنرال وليام ديبوي، هول قائد تدةيب لليي ، اليت حتثُّ على ه  "ما مُيكن ه  ننظر عليه، ميكن 

ُله" ه  َنِص  عليه، وما ميكن ه  نص  عليه،  .ميكننا قَ ت ْ

وهتسهمِت العديد من امأدوات اليت مت تطويرما رالل مذه الفارة من االبتكاة التقين بنتائج مذملة رالل 
حر  اخلليج امأوىل، وقد مت تطبيقها مرة هررى كيزء من النَّهج امَأْويلِّ للعمليات  ي هفغانستا  والعراق 

ة مماثلة دو  احلاجة عىل اتساراتييي" تستكو  هلا نتائُج على هتساس افاراض ه  محالت "االتستئصال ايجراح ِّ 
تشكيالت برية واتسعة واحتالل عسكريٍّ مطّول، ومع ذلك،  ي كلتا احلملتني، فإنه تسرعا  ما اتَّضح ه  
ظهوَة نوع جديد من اخلصوم تسيتطلب جمموعة جديدة من امأدوات وامأتساليب، اليت تالئم حتلي  

 .ني غري النظامينيواتستهدا  الشبكات واملقاتل
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كما شهد مذا اإلدةاك بداية عملية للتكيف مع جي  من امأدوات والتقنيات القدمية اليت ُصمِّمت من   
هج  ِحقبة احلر  الباةدة اخلاصة مبطالب جديدة ملكافلة اخلاليا الصغرية واملقاتلني الفرديني، ومش  ذلك 

ديدة، فضاًل عن دمج قدةات متطوةة مث  تطويع هغراض هررى للتكنولوجيات القائمة للمهام ايج
، والطب الشرع    ي االتستخدام العمل ،   االتستطالع الطائرات بدو  طياة، وآليات القياس البيولوج ِّ

ركبات ايجوية غري املأمولة، 
َ
كا  ذلك بالتأكيد مو امأكثر وضوًحا من بني مذه امأدوات ومو اتستخدام امل

كا  االتستخدام العمل  حمدوًدا  ي املقام امأول عىل املهام   ،11/9هو الطائرات بدو  طياة، قب  
االتستطالعية  ي منطقة البلقا  وهفغانستا   حيث مل يتمَّ ارتباة مذه اآلليات بنياح كمنصَّات صاحلة 

 .، مث متَّ تكييفه بسرعة لالتستهدا  احلرك ِّ  ي هفغانستا 2001حلم  امأتسللة حىت هوائ  عام 

لعسكرية، دعا ايجنرال توم  فرانكس طائرات الربيداتوة بأهنا "آليات االتستشعاة امأكثر و ي بداية احلملة ا
قدةة  ي مطاةدة وقت  عناصر تنظيم القاعدة وقيادات مجاعة طالبا "  حيث ازداد املخزو  من مذه 

، مع التوتسع الكبري  ي 2010و 2002ضعًفا فيما بني عامْ   40امأنظمة امأتساتسية مبعدل 
، كا  مناك جمموعة 2007اتستخدامها  ي العمليات العسكرية الفعلية  على تسبي  املثال، رالل عام 

، بلغ متوتسط 2012غاةة عسكرية بطائرات بدو  طياة  ي هفغانستا   ومع ذلك، حبلول عام  74من 
خدام مزيج من حتسني هجهزة مدفًا  ي الشهر، ومع مروة الوقت متكنت القوات باتست 33مذا العدد 

االتستشعاة وحزم الربجميات التلليلية من "عدةاك وتصنيف امأشخاص وامأشياء يدوية الصنع" والتوفري غري 
( من هج  تعقُّب املقاتلني الفرديني  .املسبوق آلليات )مراقبة الوقت احلقيق ِّ

النسبية للمماةتسة الشائعة نسبيًّا"   وةمبا اتستهدفت الغاةات بطائرات بدو  طياة "لقد انتقلنا من الندةة
ة الواليات املتلدة ملكافلة اإلةما . كا  املثال امأول من مذا مو ميمات اتساراتيييكيزء من 

الذي قُت  فيه حممد عاطف، ومو عضو باةز  ي القاعدة على عالقة بتفيريات  2001طائرات بريداتوة 
ومنذ ذلك احلني، هصبلت مذه اهليمات التكتيكية  ي تنزانيا وكينيا،  1998السفاةة امأمريكية عام 



 

 

47 

الرئيسة تستخدم ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبا ، وايجماعات التابعة هلا  ي باكستا  منذ عام 
، وتشري التقديرات غري املصنفة 2006، و ي الصومال منذ عام 2009، و ي اليمن منذ عام 2007

  اتستهدفت عمليات القتال الذي قامت به الواليات  ي املئة راةج تساحة احلر  98عىل ه  هكثر من 
 .املتلدة على مدى العقد املاض ، ومت طرحها من رالل مذه امأنظمة امأتساتسية

بينما حر  الطائرات بدو  طياة قد اتستولت على حصة امأتسد من امتمام الرهي العام، حيث ميكن  
يوفِّر مظامر هكثر وضوًحا للكيفية  طالع االتستالقول: ع  تفعي  القياتسات البيولوجية والطب الشرع  

اليت تطوةت هبا اجتامات التكنولوجيا  ي دعم احلر  الفردية واالتستهدا  على هتساس اهلوية، ظهرت 
مذه االبتكاةات مباشرة من رالل التلديات التنفيذية ملكافلة التمرد واحلاجة عىل حتديد ومتييز امأعداء 

ذا امأتسلو  عىل التطوة السريع واتستخدام نُظم التلقق من اهلُويَّة من السكا  احملليني  حيث هدَّى م
 التكتيكية  ي ميدا  القتال  ي ك  من العراق وهفغانستا .

كما مو احلال مع تكنولوجيا الطائرات بدو  طياة، مل يكن مناك هيُّ اتستخدام عمل  كبري للقياتسات 
بده برنامج التطوير البيوماري "تطوير القياتسات ، حيث 11/9البيولوجية من قب  القوات امأمريكية قب  

مت عنتاج اإلصداة امأول من  2001 ي خمترب القيادة، وحبلول عام  1999احليوية" لليي  فقط  ي عام 
(، ونظام مَجْع بصمات امأصابع وقزحية العني، والتخزين BATجمموعة هدوات القياس احليوي اآليل )

وحتديد املعلومات الشخصية، ومت ارتباة التكنولوجيا ميدانيًّا  ي البداية  ي منطقة البلقا   البيوماري
لتلديد وتتبُّع درول العمال الوطنيني احملليني عىل منشآت الواليات املتلدة، ومع ذلك، بعد وقت قصري 

حباجتهم املِللَّة عىل  من َبدء العمليات القتالية  ي هفغانستا  والعراق، اعاَر  املخططو  العسكريو 
هدوات عداةة اهلُوية  ي تساحة املعركة  نظرًا عىل التلديات التنفيذية املبكرة، حيث هدةكْت وزاةة الدفاع 
بسرعة التعر  على بيانات اهلوية "على ههنا القدةة القتالية امأتساتسية، ورصوًصا عندما تُقات  امأعداء 

 نيني".املسللني الذين خيتبئو  بني السكا  املد
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 2002عىل القيادة املشاركة للعمليات اخلاصة  ي هفغانستا   ي هوائ  عام  BATوقد مت عدرال منوذج 
، مت اتستخدام مذا النموذج  ي العراق هيًضا، 2003لتسيي  امأشخاص املثريين لالةتيا ، وحبلول عام 

ا  املعتقلني البيومارية صدة مأول مرة  ي معتق  هبو غريب إلداةة املعتق ، ومن هج  ةبط تقاةير اتستيو 
BAT  وحدات مشاة البلرية  حيث اتستخدم رالل ععادة التوطني من مدينة الفلوجة بعد   يهيًضا

. وكذلك  ي عمليات عدرال تسكا  املدينة  حيث ع  القوات 2004العمليات القتالية الرئيسة  ي عام 
 .امأمريكية قامت بفرزمم والتسيي  البيوماري يجميع الذكوة

كما قامت بعمليات مَجْع امأمساء وتواةيخ امليالد، وهماكن الوالدة واالنتماءات الدينية، وغريما من بيانات 
الطول والوز  ولو  الشعر والعينني، وبصمات امأصابع ومسح القزحية، والصوة الرقمية املختلفة، ومتَّت 

شتبه هبم، ومت ةْبط بطاقات اهلُوية اليت  مقاةنة مذه البيانات  ي مقاب  ُمويَّات املسللني املعروفني وامل
كانت تستخدم ملراقبة تدفُّق السكا  الذكوة دار  وراةج املدينة، وقد هظهر احلادث املنفص   ي نفس 
الشهر  ي مدينة املوص   احلاجة املِللَّة للتلقق وتتبُّع اهلويات  ي تساحة املعركة بشك  صاةم، بعد تفيري 

 22ام من ِقب  متمرِّدين ينتمو  عىل تنظيم القاعدة، مما َهتسَفر عن مقت  منشأة عسكرية لتناول الطع
شخًصا، حيث هصبلت هدوات عداةة اهلوية بعد ذلك ضروةة تنفيذية  ي البيئة، حيث يتنق  العدو 

 اجملهول حبرية راةج البوابات. 

ة اتساراتييياملتلدة حنو وقد توتسَّع االتستخدام العمل  للقياتسات احليوية بسرعة  فقد اجتهِت الواليات 
مكافلة التمرُّد، وهصبح السكا  املتمركزو   ي العراق مم امأداة احلامسة، كما منَّْت قاعدة بيانات اهلوية 
مع مروة الوقت، القياتساِت احليويَّة، واةتبطت مع الطب الشرع  التنفيذي، واتسُتخِدمت على نطاق 

 بوات الناتسفة ضد قوات التلالف.واتسع لتللي  واراراق اخلاليا اليت تستخدم الع
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فرٍد بأدلة الطب الشرع  املتعلقة  1700، اةتبط هكثر من 08-2007على تسبي  املثال، رالل 
العام نفسه كشفِت املعلومات الواةدة  ي   يبتصنيع واتستخدام مذه امأتسللة ضد قوات التلالف، و 

ه  العديد من املوظفني العراقيني املتقدمني لالرتياة عىل هكادميية الشرطة   قواعد البيانات البيومارية
العراقية قد تطابقت موياهتم مع اإلةمابيني احملتيزين تسابقا واملتمردين املشتبه فيهم، وحىت العديد من 

، و ي هناية العمليات 2011امأفراد اصلا  السيالت ايجنائية  ي الواليات املتلدة حبلول عام 
عسكرية  ي العراق، قامت الواليات املتلدة بتيميع قاعدة البيانات البيومارية اليت حتتوي على حوايل ال

 ثالثة ماليني من ملفات املواطنني العراقيني.

جهاز مجع بيوماري لدعم عمليات االعتقال، وتنفيذ  7.000وباملث   ي هفغانستا ، مت تفعي  هكثر من 
 2011و 2004واتستهدا  الغاةات ضد املتمردين فيما بني عام   امأوامر ذات املخاطر العالية،
هي ما  -مليو  شخص  1.1مليو  من املسيلني على هكثر من  1.6اتستخدمت القوات امأمريكية 

تسن القتال، وتستخدم مذه البيانات لتلديد هكثر من   ييعادل تقريًبا واحًدا من ك  تستة من الذكوة 
وكانت مذه القدةة هلا همهية راصة  ي هفغانستا ، البلد ذات عدو مقات  بشك  عيجايب،  3000

ةرص القيادة، هو و  حمدودية القدةات املؤتسسية للتلقق من اهلوية اليت لديها فقط بضع شهادات ميالد،
وثائق املواطنة، وقد تفاقم مذا الوضع من رالل السوق السوداء النشطة اليت تعم   ي جمال تزوير وثائق 

 اهلوية.

احلد من قدةات قيادات التمرد على االرتفاء بني السكا  احملليني،  BEI  عدماج هتساليب يستهد
يعم  التلالف والقوات امأفغانية هيًضا بانتظام مع قوائم املراقبة البيولوجية وةتسائ " التلذير" اليت هدَّت و 

، وعزالة عدم الكشف عن موية املتمردين"، وحبلول هناية العمليات القتالية النشطة عىل هوامر"االعتقاالت
من ُمويَّات امأفراد على املقاييس  33.000 ي هفغانستا ، كانت الواليات املتلدة قد وضعت حوايل 

بعد  2011احليوية من هج  تفعي  قائمة املراقبة، ومناك مثال ح  يدل على قوة مذه املعلومات  ي عام 
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من تسيناء طالبا  من تسين قندماة تساةبوتسا. وكا  مجيع املعتقلني قد رضعوا تسابًقا  500مرو  حنو 
فرًدا فقط نتيية للضوابط  30عىل عمليات التسيي  البيوماري، و ي غضو  شهر، هعيد القبض على حنو 

 البيومارية العشوائية  ي املنطقة احمللية.

يومارية واتسعة النطاق  ي تساحة املعركة، وم  حتسني القدةة على وكانت عحدى نتائج مجع البيانات الب
مراقبة مويات املقاتلني وتتبع حاالت اةتداد القتال، وكانت تقديرات معدالت االةتداد متغرية عىل حد ما 
بسبب التلدي املتمثِّ   ي التلقق والتصنيف، وكيف يتم تعريف مصطلح "ععادة االشتباك"، ومع ذلك 

عام بأ  بعض املعتقلني املفرَج عنهم قد عادوا عىل القتال الفعل ، على تسبي  املثال،  ي  مناك اعارا 
 ي املئة من مجيع البيانات  10هناية العمليات القتالية امأمريكية  ي العراق، مت كشف ما يقر  من 

 عطالق صراحهم البيومارية اليت ترِبط الطب الشرع  مبواد املتفيرات ووجود عالقة مع امأفراد الذين مت
 مسبقا من االحتياز.

و ي اآلونة امأررية، قد عاد هبو بكر البغدادي همري" الدولة اإلتسالمية "امأكثر شهرة، وكا  قد مت القبض 
بالقر  من الفلوجة، وقضى بعض  2004عليه  ي امأص  من قب  قوات الواليات املتلدة  ي عام 

ات بوكا وآدة قب  عطالق تسراحه بشك  منفص ، هشاة الوقت  ي منشأة االعتقال امأمريكية  ي خميم
اإلتسالمية امأمم قد قضوا بعض ة من قادة الدول 25من  17تقرير احلكومة العراقية مؤررًا عىل ه  حنو 

وعرضت التقنيات البيومارية  2011و 2004الوقت  ي معتقالت الواليات املتلدة فيما بني عام  
لتتبُّع مذا االةتداد ومراقبة تدفُّق املقاتلني امأجانب من رالل مناطق من الوتسائ  الفعالة  قلياًل  اعددً 

 الصراع.

ومنذ َبدء العم   ي العراق وهفغانستا ، انتشرت تقنيات التلقق من اهلوية عىل املناطق امأررى مع 
، كما التلديات التنفيذية املماثلة من التلقق من اهلوية، مث  عمليات مكافلة القرصنة  ي شرق هفريقيا

هوَضح املتخصص  ي اتستخباةات اهلوية  ي تدةيب ايجي  والقيادة "القياتسات احليوية موحدة بالنسبة عىل 
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العدو" وميكن حتديد العناصر الفاعلة حىت  ي غيا  ملفات التعريف على هتساس احلالة القياتسية، وفيما 
ةة الدفاع مؤررًا هوامر لدمج القياتسات خيصُّ االعارا  بالقيمة التنفيذية هلذه التكنولوجيا، فقد وجهت وزا

احليوية  ي التخطيط للبعثات العسكرية، وعلى وجه اخلصوص واص  ايجي  امأمريك  الضغط من هج  
تكام  العديد من امأتساليب ايجديدة، كا  آررما تطوير بيانات اتستغالل القياتسات احليوية الصوتية 

(VIBESوم  هداة لتلديد املواجهة، وتتبع امأ ) فراد ذوي امأمهية القتالية املرتفعة، ومتكني شبكة
املعلومات البيومارية من حتلي  االةتباط، ومناك هيًضا جهود هررى مث  تطوير عصداةات هحدث امأجهزة 
احملمولة يدويًّا يجمع البيانات البيومارية، وكذلك الارقية ايجاةية لقاعدة البيانات اآللية البيومارية لنظام 

 ( إلداةة وتبادل البيانات البيومارية  ي احلكومة.ABISية )حتديد اهلو 

حيث تتطوة التكنولوجيا العسكرية ايجديدة بسرعة  ي   مو جمال آرر االتستطالع الطب الشرع  
االتستيابة للمطالب التنفيذية لشن احلر ، على مدى العقد املاض ، كانت هدوات وحتلي  الطب 

اتستهدا  وحتديد العناصر الفاعلة، وةبط الناس، امأماكن، وامأشياء، الشرع  املركزي تدلُّ على هتساليب 
، كانت قوات الواليات 2004والنوايا وامأنشطة واملنظمات والفعاليات بك  عملية، و ي هوارر عام

املتلدة  ي العراق ةائدة  ي اتستخدام الطب الشرع  االتستطالع  لتلديد صانع  العبوات الناتسفة 
توتسيع القدةات املوجودة لليمع بني راليا املتفيرات،   ياملخابرات الربية القومية  والشبكات، بده مركز

 اةاتية والتقنية الكيميائية لألتسللة.االتستخبويركِّز  ي املقام امأول على حتلي  املعلومات 

املتلدة  ي الزيادة الكبرية  ي القدةات النوعية والكمية لقوات الواليات تسبًبا كا  وجود مذه املختربات 
وعدةاكها واحلفاظ عليها، وحتلي  مواد الطب الشرع   ي مسرح العمليات ودعم طرق التعر  على اهلوية 

، مت تفعي  مذه املنشآت  ي ك ٍّ من العراق وهفغانستا ، مبا 2006ضد شبكات املتمردين. وحبلول عام 
ي  احلمض الديوكس   ي ذلك قدةات جديدة للذررية واملالبس، وبصمات امأصابع اخلفية، وحتل

، نشرت الواليات املتلدة 2010( وكذلك الطب الشرع  الرقم ، وحبلول عام DNAةيبونوكلييك )
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هفغانستا ، ورالل ذلك العام وحده،   يتسبعة جمموعات من مذه املختربات االتستطالعية بالعراق ومثانية 
اط بشبكات تصنيع شخص ذوي اةتب 700مت تفعي  عمليات االتستهدا  والقبض على هكثر من 

 العبوات الناتسفة واإلةمابيني املشتبه هبم، والعناصر الفاعلة اإلجرامية امأررى. 

وال تسيما  ي حالة حتلي  احلمض النووي، عال هنه قب  العمليات العسكرية  ي العراق وهفغانستا  كا  
م التلقيقات ايجنائية، على دع  ياالتستخدام العمل  حمدوًدا جدًّا من مذه التقنية راةج دوةما التقليدي 

الرغم من تلك الدقة العالية، فإ  التقنيات احلالية لتللي  احلمض النووي تُعدُّ بطيئة ومكلِّفة  لذلك 
، تقتصر عادة على اتستخدام الفلص املخربّي، وقد تغريَّ مذا الوضع بشك  كبري رالل العقد املاض 

ختربات املتنقلة اليت تعم  على الدعم املباشر من قادة مع تركيز جهود ايجي  لدعم مذه القدةات عىل امل
العمليات، وكانت البداية  ي العمليات العسكرية  ي العراق، وقد اتسُتخِدمت  ي املقام امأول  ي مهامِّ 
الطب الشرع  ايجنائ  للتلقيق  ي عمليات القت  راةج عطاة القضاء، ولكن مع مروة الوقت توتسَّعت 

ُستخَرجة من مقرَّات التعذيب واملخابئ اإلةمابية، وحتديد ُموية امأفراد ذوي املهمة لتللي  العين
ات امل

 امأمهية املرتفعة الذين قُتلوا هو اعُتِقلوا رالل تلك املدامهات.

عينة من احلمض  80.000، ذَكرت القوات العسكرية امأمريكية القيام جبمع حنو 2008وحبلول عام 
اةات العسكرية، وحبلول ذلك الوقت، كانت االتستخبطبيق القانو  و النووي الفردي لدعم متطلبات ت

تساعة، وةمبا جاء  24املختربات االتستطالعية قادةة على معايجة العينات ذات امأولوية العالية  ي هق  من 
تطبيقها امأكثر شهرة عندما حلَّ  خمترب الطب الشرع  التابع لليي  امأمريك   ي هفغانستا  احلمض 

جثة هتسامة بن الد  لتأكيد ُمويَّته بعد وقت قصري من الغاةة اليت شنَّتها القوات البلرية  النووي من
 2011والربية وايجوية امأمريكية،  ي شهر مايو من عام 
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و ي اآلونة امأررية، فإ  عمليات القوات امأمريكية اخلاصة قامت بارتباة قراءة احلمض النووي  
وحقَّقت  ،ةطاًل  60ة، وذلك باتستخدام امأجهزة التياةية اليت َتزِ  حوايل االتستطالع ِّ  ي املواقع امأمامي

 دقيقة حتسًنا كبريًا رالل التكنولوجيات املتاحة قب  بضع تسنوات. 90النتائج املرجوَّة  ي هق  من 

وعلى مدى العقد املاض  هصبلت التكنولوجيات الناشئة تدعم حتلي  الطب الشرع  لألدلة القائمة 
ات مكافلة اإلةما  ومكافلة التمرد، وكذلك اتساراتيييعلى اتستهدا  النهج املستخدم كيزء من 

، وععادة تأتسيس حكم القانو ، ورالل الفارة االنتقالية من  املسامهة  ي عمليات االتستقراة، واحلكم احملل ِّ
العمليات القتالية  ي العراق وهفغانستا  هصبح نظام العدالة ايجنائية امأصلّ  مو الوتسيلة الوحيدة إلبعاد 
املتمردين واإلةمابيني من هةض املعركة، وهصبح الطب الشرع  مو امأداة الرئيسة اليت مُتكِّن القوات 

توفري املعلومات املتعلقة بامأنشطة اإلجرامية و  ،امأمريكية من حتديد املوضوعات ذات االمتمام بدقة
 .بطريقة تتَّفق مع معايري اإلثبات املعار  هبا، واإلةمابية

، قدَّمت قوات الواليات املتلدة حتلي  امأدلة ايجنائية لدعم حنو 2012فعلى تسبي  املثال، رالل عام 
املقاتلني امأعداء من رالل بصمات من القضايا املعروضة على احملاكم امأفغانية اليت تربط بني  120

 ي املئة من مذه احلاالت، من  97امأصابع اخلفية وهدلة احلمض النووي، مما هتْسفر عن معدل عدانة 
الناحية العملية، فهذا يعين هيًضا ه  عمليات االتستهدا   ي كثري من امأحيا  كانت مصمَّمة لغرض 

 ايجنائية واإلدانة مبوجب قواعد القانو  املدين.حمدد لللصول على هدلَّة مادية لدعم اإلجراءات 

وهشاةت عحدى الدةاتسات حول اتستخدام الطب الشرع  والقياتسات احليوية رالل مذه احلمالت 
وكيف ميكن هلذه التقنيات ه  تقدِّم دعًما مباشرًا دقيًقا لتشكي  البيئة التنفيذية، مبا  ي ذلك َحْظر تسلسلة 

التهديد املضاد، عمليات املعلومات، وتدمري املخابئ، واعتقال امأفراد ذوي التوةيد، وعمليات متوي  
 .امأمهية العالية
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وعلى تسبي  املثال، قدَّةت فرقة العم  امأمريكية املسؤولة عن عمليات االعتقال  ي هفغانستا  ه  حنو 
احليوية وتقنيات  مت حتديدما مبساعدة القياتسات،  ي املئة من امأمدا  الفردية على هةض املعركة 70

الطب الشرع ، وَرُلصت دةاتسة مكتب الرقابة احلكومّ  امأمريك  عىل ه  الصراعات  ي العراق 
وهفغانستا  قد هحدثت ثوةة على مستوى الطب الشرع  االتستطالع ، وحتديًدا  ي اتستخدام البصمات 

 وحتلي  احلمض النَّووي لدعم العمليات العسكرية.، اخلفية

لسريع للقياتسات احليوية، وآليات الطب الشرع ، والكميات اهلائلة من البيانات الواةدة من ع َّ النموَّ ا
يًا جديًدا للمللِّلني على وجه التلديد ، منصَّات املراقبة املستمرة من  ،مهمة الفلص  يقد رلق حتدِّ

  وف ًْقا لتقرير واحد، رالل قدٍة مل ُيسَبق له مثي  من املعلومات اليت مت مَجُعها على املستوى التكتيك 
فإ  مذا الطوفا  من بيانات االتستشعاة جع  من املستلي  تتبُّع وحتديَد امأنشطة املشبومة والتهديدات 

 امأمنية احملتملة فقط من رالل العمليات التلليلية البشرية.

مث    يكلةحيث كانت مناك مشكلة تتعلَّق مبيال جتهيز وةْبط تياةات متعدِّدة من البيانات غري امله
:التقاةير الدوةية وهةقام اهلواتف اخللوية، وبيانات السرية الذاتية، وملفات الوتسائط، وملفات اهلوية 
البيومارية، وامأدلة ايجنائية، وقد جعلت ضخامة مذا التلدي عمليَة عداةة املعلومات مهمة حامسة، هلا 

هدوات وهتساليب تنظيم وختزين وحتلي   تطويرُ  دوة ُمتفرِّد  ي شنِّ احلرو  العسكرية  وهلذا السبب، هصبح
وَنْشر مذه البيانات ايجديدة مهمة كربى، عذ يتم التقدير كما يَ ْنبغ   ي حتقيق االبتكاة التقين العسكري 

 على مدى العقد املاض .

ناك مجِع كميات كبرية من البيانات البيومارية  ي تساحة املعركة، وكانت م  يكما بدهت القوات امأمريكية 
حاجة مللَّة عىل قاعدة بيانات موثوقة ملعايجة وختزين ومطابقة النتائج البيومارية، ومشَِلت القدةة على 
تبادل املعلومات اخلاصة باهلُوية بني القوات التكتيكية املشتَّتة على ِنطاق واتسع، وكذلك بني عناصر وزاةة 

ل ، وهدَّى ذلك عىل تصميم النموذج امأويل  ي اةات، وتطبيق القانو  احملاالتستخبالدفاع امأررى، وهجهزة 



 

 

55 

متعدد الوتسائط البيومارية املركزي م   ABISحول ملاذا تستصبح  ي هناية املطا  هنظمة  2004عام 
القادةة على معايجة وختزين وعنتاج نتائج بصمات امأصابع، ومسح قزحية العني، ، خمز  البيانات العسكرية

ةتيا ، وقد مت تصميم مذا النظام لدعم جمموعة متنوعة من املهام ومسح الوجه لألشخاص مثريي اال
التنفيذية، مبا  ي ذلك عمليات االعتقال وفلص مكافلة اإلةما  والعمليات اخلاصة، ومتطلبات 

اةات امأررى، وامأمم من ذلك، القدةة على تبادل البيانات مع وزاةات الدفاع امأررى، االتستخب
 ايجنسيات. الوكاالت والشركاء متعددة 

مَجع كميات مائلة من بيانات اهلوية على هةض املعركة، كا  مناك هيًضا   يكما بدهت وزاةة الدفاع 
حاجة عىل حتسني التيهيزات والقدةات التلليلية للفلص، من رالل تزايد بيانات ومنهييات هتسلو  

SNA  ة احملل ، كيزء من لدعم االتستهدا . وهدَّى ذلك عىل تكييف امأدوات التلليلية مث  مفكر
النظام املوزع املشارك، ومنصة باالنتري ايجديرة باالمتمام، اليت تستخدمها الوحدات العسكرية  ي 
هفغانستا  وهماكن هررى، وقد اتسُتخِدم نظام باالنتري لتللي  الشبكات، وتصوة البيانات واالتستناد عىل 

ايبال  التستخدامها ضد شبكات ايجرمية ب Paypalالتطبيقات التياةية، اليت وضعت هصاًل  ي شبكة 
اإللكارونية، و ي الكشف عن املعامالت املالية املزوةة، كما مت اتستخدام الربنامج لتللي  همناط ايجرمية  ي 
املناطق احلضرية، وةتسم اخلرائط املوضِّلة مأنشطة عصابات املخدِّةات  ي املكسيك، وتفكيك شبكة 

طريق حتلي  مئات من تِسيالت املنضمني لتنظيم القاعدة، اليت  التفيريات االنتلاةية السوةية عن
اتستولت عليها قوات الواليات املتلدة امأمريكية  ي دولة العراق، مع احلاجة املتزايدة عىل حتديد املساة، 

 .واتستهدا  امأفراد عرب تساحة املعركة

هلوية واةتباط السمات وقد وضعت امأدوات املتخصصة امأررى اليت تركِّز بشك  راص على عداةة ا
املشاركة، وقد مت تصميم مذا التطبيق من هج  مجع ونق  البيانات البيومارية، وتسائ  الطب الشرع   ي 
دعم اكتشا  وحتلي  اهلوية، دار  بنية النظام املشارك املوزع لليي ، ومكافلة التيسس، فإ  تقاةير 
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تساتس  املصمم إلداةة وحتلي  املعلومات اخلاصة اةات البشرية ونظم ايجمع تعترب م  النظام امأاالتستخب
باهلوية املستمدة من التلقيقات ومجع بيانات اهلوية، وعمليات االتستفادة من الوثائق، تُ َعدُّ بيانات اهلوية 

اةات بتللي  االتستخباةات  ي وزاةة الدفاع م  هداة هررى تسمح خلرباء االتستخبالبيومارية البيولوجية ب
، وتقدمي مذه املعلومات عىل املستخدمني  ي مذا ABISارية ودجمها دار  منظومة املعلومات البيوم

اجملال يتضمَّن القدةة على الربط بني مسات اهلوية والبيانات الظرفية، السياقية، والزمنية املرتبطة بأحداث 
 ايجمع البيوماري. 

ع  تطوُّة مذه امأنظمة على مدى العقد املاض  ُيسلط الضوَء على امأمهية املركزية إلداةة املعلومات 
وحتلي  البيانات لشنِّ احلر ،  ي حني ةكَّز  ي امأص  على التلقق من اهلُوية ومحاية القوات، ومع مروة 

عىل ه  مت عدماج مذه الوقت مت تكييف مذه امأدوات البيومارية مع الدعم املباشر لالتستهدا  
التكنولوجيات العسكرية وامأتساليب  ي املؤتسسة امأمنية الوطنية العامة، وال تسيما مسامهتها  ي منهييات 

اليت هصبلت عنصرًا ةئيًسا  ي الطريقة اليت يتم هبا روض احلر   ي الدار   ، الفلص على هتساس اهلوية
 .كما  ي اخلاةج

ات من هةض املعركة عىل ايجبهة الدارلية مع التوتسع غري املسبوق  ي وقد مت ايجمع بني انتقال مذه امأدو 
اةات، وتطبيق القوانني احمللية  حيث يتم توضيح االتستخبتباُدل املعلومات بني اجملتمعات العسكرية، و 

وتوضيح عىل هي مدى هصبلت ، ايجهود احلالية من هج  تتبُّع وةْصد املقاتلني امأجانب  ي تسوةيا
ةِك  ي عمليات احلر  اإللكارونية، اليت َتعتِمد على تباُدل البيانات والتعاو  العمل ، احلكومة ُتشا

 والتكام  الفين  ي جهاز امأمن الوطين بأكمله. 

ة  ي املقام امأول على الرصد واالعتقال، والتلقيق  ي التهديدات احملتملة تساراتيييوقد ةكَّزت مذه اال
املسافرين امأجانب الذين يدرلو   ي ِنطاق الرقابة احلدودية،  للوطن، وعلى امأرصِّ من رالل فلصِ 

ولكن هيًضا حتديد املتطرفني الذين حيتم  ه  يكونوا ذات ِصلة باإلةما  الدويل، كما مو احلال مع 
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اتستهدا  ايجي   ي العراق وهفغانستا ، فعلى مدى العقد املاض  هصبلت تلك الربامج لألمن الدارل  
 وتعتمد على اتستخدام التكنولوجيات املتقدمة إلداةة املعلومات.، على حنو متزايد حتركها املخابرات

ويتكوَّ  اخلط امأول من الدفاع عن الوطن من جمموعة متنوعة من برامج فلص اهليرة املوجهة  ي املقام 
فلص امأول عىل شبكات السفر ومنافذ الدرول، وقد هصبلت عداةة اهلوية م  العنصر الرئيس لعملية ال

على هتساس املخاطر، بناء على املعلومات ايجغرافية والشبكات البيومارية للمسافرين امأجانب، الذين 
يسعو  عىل ُدرول الواليات املتلدة. تُقام مذه املعلومات ِضمن شبكٍة من قواعد البيانات القابلة 

لبيوماري، و ي بعض احلاالت، للتفعي  املتباَدل، الذي يسمح عىل عمالء احلكومة بالتلديد البيوغرا ي، ا
ميكنهم من الوصول عىل بيانات احلمض النووي، وم  البيانات اليت مت ععدادما من ِقب  وزاةات العدل، 

 اةات. االتستخبوالدفاع، وهجهزة 

( ESTAِمثالني من مذا النموذج مها الفلص على هتساس اهلُوية والنظام اإللكاروين لتصريح السفر )
ومو قاعدة بيانات قائم  ESTA( US-VISITلوجيا الزواة وحالة اهليرة )وبرنامج مؤشر تكنو 

على هتساس السري الذاتية املستخدمة لتلديد هملية املسافرين باإلضافة عىل َفْلص املخاطر احملتملة من 
 US-VISITبواتسطة برنامج  ESTAقَ ْب  درول الواليات املتلدة، وَيكتِم  ، الرعايا امأجانب
واعد بيانات متعددة من السري الذاتية والبيولوجية املستخدمة للتلقق من اهلُوية واالرتياة الذي يتضمَّن ق

.  عرب املسافرين ضد قوائم املراقبة على املستوى احملل ِّ

تطوَّةت بالتوازي مع   العديد من التقنيات وامأتساليب اليت يتم تطبيُقها ضد حتديات همن الوطن ايجديدة
حول التهديدات ها تلك التقنيات املستخدمة  ي العراق وهفغانستا ، وغالًبا ما تشارك  ي البيانات نفس

( وحتديد موية FBIاملكتب الفيدةايل )  ياحملتملة، وهحد امأمثلة الباةزة على ذلك مو نظام التلقيق 
مؤررًا بتلديث التخزين البيوماري الذي حيتوي (، وقام مكتب الاربية العريب NGIامأجيال القادمة )
 .مليو  تسي  بصمة وملفات حيوية هررى 100على هكثر من 
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ويشم  مذا النظام مشروَع تعريف القدةة على البلث ايجنائ ، وكذلك املخطط املتكام ، مسح 
لث، وباملث  القزحية، الندو ، العالمات، والوشم، والبصمات اخلفية  ي قاعدة البيانات الوطنية للب

(، IDENT( على النظام اآليل اخلاصة هبا ونظام حتديد اهلوية )DHSحتاِفظ وزاةة امأمن الدارل  )
وكذلك على خمز  البيانات البيومارية والبيوغرافية املستخدمة لألمن القوم ، وعداةة عنفاذ القانو ، ودائرة 

طيّن من رالل توفري َمْسح قزحية العني ( َتدعم متطلبات امأمن الو IDENTاهليرة، وعداةة احلدود  )
 .وقدةات مطابقة الوجه للدوةيات احلدودية  ي الواليات املتلدة وغريما من الِكيانات

معاملة  ي اليوم، باالعتماد  300.000تقوم مبعايجة حوايل  IDENTوَوف ًْقا للتقديرات امأررية، فإ  
وترتبط قاعدة البيانات هيًضا مع القياتسات مليو  موية فريدة،  173على قاعدة بيانات مكونة من 

احليوية لدى حرس احلدود امأمريك  املرتبط بربنامج النظام البلري الذي يتكوَّ  ِمن نُظُم التلقق من 
جهازًا ُيستخَدم لتلديد اجملهولني  ي البيئة البلرية، مبا  ي ذلك اإلةمابيني املشتبه  23اهلوية املنتشرة على 

 هم جنائيًّا، وغريمم من امأفراد مثريي االةتيا .هبم، واملشتبه في

وقد ظهرت القوة التلليلية املستمدة من تكاُم  البيانات بني الوكاالت مؤررًا، عندما هشاة مكتب 
التلقيقات الفدةايل عىل عةمايب الدولة اإلتسالمية امللثَّم املعرو  باتسم "جو  ايجهادي"، الذي ظهر  ي 

ة قَ ْت  العديد من الرمائن، مبا  ي ذلك مواطنو  همريكيو ، واتستناًدا عىل بيانات هشرطة الفيديو اليت تصوِّ 
الصوةة والصوت، قد تعرَّ  مكتُب التلقيقات االحتادي على الفرد مبساعدة من وزاةة الدفاع وشركاء 

اةات امأجنبية، وهشاة مساعد مدير مكتب التلقيقات الفدةايل عىل قسم ردمات معلومات االتستخب
 العدالة ايجنائية ما يل :

مكتب التلقيقات الفدةايل ال ميكن ه  يؤدِّي مهمته بنياح عذا مل يكن لدينا عمكانية التفعي  املتدار  
مع وزاةة امأمن الوطين والعم  املشارك مع وزاةة الدفاع  مأ  لديهم املعلومات الالزمة  ي خماز  البيانات 

 لدينا. البيومارية، وم  بيانات غري متوافرة 
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هيًضا يتم اتستخدام وزاةة اخلاةجية والقنصليني  ي اخلاةج مأدوات القياس احليوي املماثلة وقواعد بيانات 
( لفْلِص مجيع طاليب تأشريات الواليات CCDالسرية الذاتية، مث  قاعدة البيانات القنصلية املوحدة )

 2007لتأشريات، ومنذ عام بتخزين الصوة يجميع طاليب ا CCDبدهت  2001املتلدة، و ي عام 
عليها ضد البيانات الواةدة  ي وزاةة  املفات َمْسح بصمات امأصابع اليت ميكن ه  تكو  مشاةً  10مشلت 

 .امأمن الدارل  ومكتب التلقيقات الفدةايل، وهنظمة وزاةة الدفاع

طلبات مليو  تسي  من السري الذاتية ل 143ويقال: ع  قاعدة البيانات مذه حتتوي على حواىل 
كيزء من عجراءات التأشرية، يُطَلب من املوظفني   1990التأشريات اليت يعود تاةخيها عىل منتصف عام 

القنصليني التلقُق من رلفيات مقدِّم الطلب عىل القنصلية ونظام الدعم الذي يسرد امأفراد، وهولئك 
و  تسي ، ما يَقر  من ملي 42.5الذين حرموا  ي السابق من التأشريات، حتتوي مذه القاعدة على 

٪ منها يأت من وكاالت هررى، مبا  ي ذلك وزاةة امأمن الدارل  ومكتب التلقيقات الفدةايل، 70
 وعداةة مكافلة املخدةات. 

اةات، وبرامج َفْلص امأمن الدارل  لالتستفادة االتستخبمت تصميم ك  من وْحدة الدفاع الرئيس، هجهزة 
عدة بيانات الفلص اإلةمايب اليت حيتفظ هبا مركز الكشف عن من معلومات اهلُوية الواةدة  ي قا

بعد افتتاحه  ي عام  2(  ي السنوات امأوىل TSCاإلةمابيني اخلاص مبكتب التلقيقات الفدةايل )
تنبيه عىل هجهزة امأمن امأمريكية على هتساس  6000هصدة حواىل  TSC، فيما َوَةد ه  2003

اإلةمابية جبهات هجنبية عةمابية معروفة، والتوتسع امأرري  ي اهلويات هو هشخاص يشتبه  ي صالهتم 
اهليك  ميكنه اآل  ه  يقوم مبراجعة تلقائية يجميع طاليب التأشريات غري املهاجرين لتلديد هي ةوابط 

 .( وقواعد البيانات الوطنية امأررىTIDEعةمابية حمتملة واةدة  ي بيئة مويات اإلةمابيني )
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يشم  هيًضا املعلومات اليت مت احلصول عليها من الشركاء امأجانب من رالل  ي بعض احلاالت، قد 
اتفاقات مشاةكة البيانات املتباَدلة املتعلِّقة بالبيانات املفقودة واملسروقة وجوازات السفر، بيانات احليز 

روفني واملعلومات البيومارية، وحىت احلمض النووي لتلديد احتمال وجود ِصلة بني اإلةمابيني املع
 وزمالئهم غري املعروفني.

تُعدُّ قاعدة البيانات منفصلة، ولكنها متكاملة فيما بينها، ويتم االحتفاظ هبا هيًضا من ِقب  املركز القوم  
ملكافلة اإلةما ، وتشم  مذه البينات مجيع املصادة واملعلومات السرية اليت قدَّمها مكتب التلقيقات 

اةات، وعناصر وزاةة الدفاع، وقد هصبلت مبثابة املعلومات القياتسية املوحدة االتستخبالفيدةايل، وهجهزة 
 TIDE ي البالد للفلص والكشف عن اإلةمابيني املعروفني واملشتبه هبم، وُتستخَدم مقتطفات من 

   لتيميع قوائم املراقبة ملختلف برامج امأمن الدارل  مبا  ي ذلك برنامج الطريا  اآلمن إلداةة همن الطريا
 .حيث يتم فلص مويات الركا  من رالل الكشو  الصادةة من املطاةات امأمريكية

مليو  شخص، وَوف ًْقا للتقاةير  1.1الواةدة حنو  TIDEتسيلت ملفات  2014اعتباةًا من مطلع عام 
من اهلويات املدةجة على ما  47.000الصلفية غري املؤكدة، فقد تشم  قاعدة البيانات هيًضا حوايل 

من امللفات البيومارية، رالل تسنوات  860000ى ب   "قوائم املمنوعني من السفر"، وكذلك حواىل ُيسمِّ 
العمليات القتالية النَِّشطة  ي العراق وهفغانستا  كا  ايجي  امأمريك  مو املسيطر على املعلومات 

لصلفية غري املؤكَّدة ه  ، ومع ذلك ُتشري التقاةير ا TIDEالبيومارية وبيانات اهلوية  ي قاعدة البيانات 
السيطرة قد حتوَّلت  ي السنوات امأررية عىل عداةة املخابرات وعداةة تطبيق القانو  الفدةايل واحملل  بشأ  

 تقدمي معلومات اهلوية ايجديدة وتقدمي ترشيلات قائمة املراقبة.

وقد تطوَّة ميك  املعلومات املماثلة هيًضا حول مجع وختزين بيانات احلمض النووي، وقد اتسُتخِدمت مذه 
البيانات لدعم حتقيقات تطبيق القانو   ومع ذلك َتزايَد تطبيقها على امأمن القوم  ووزاةة الدفاع، 

حليوية بوصف مفهوم بالقياتسات ا 2007اةات، قامت قوة جملس العلوم الدفاعية االتستخبومتطلبات 



 

 

61 

بأنه قد عِم  على    11/9مكافلة اإلةما  من رالل الطب الشرع   ي وزاةة الدفاع بعد هحداث
تطوير "خمز  آمن وقاعدة بيانات تفاعلية، اليت تساركِّز على ِحفظ واتسارجاع، وتفسري البيانات البيولوجية 

 .ايجزيئية لتلديد وتتبُّع املشتبه  ي ِصلتهم باإلةما 

وقد قام خمترب القوات املسللة بتلديد مث  مذه" القوة" لقاعدة بيانات احلمض النووي، مبا  ي ذلك 
حملات من املعتقلني بعيًدا عن الواليات املتلدة، ومجع احلمض النووي اجملهول نتيية الغاةات، وامأدلة 

ت املشاركة االحتادية ، َوَةد ه  قاعدة البيانا2007ايجنائية  ي مواقع حساتسة هررى، وحبلول عام 
عينة من احلمض النووي، مع ضعف  15.000لوكاالت اتستخباةات احلمض النووي تتضمَّن هكثر من 

عدد العينات اليت تنتظر ه  يتم معايجُتها رالل تسنوات العمليات القتالية النَِّشطة  ي العراق وهفغانستا ، 
مع ذلك، فقد مت دعم قاعدة البيانات هيًضا من وكانت وزاةة الدفاع م  العمي  الرئيس هلذا التللي   و 

جهود   ياةات، وتطبيق القانو  احملل ، وحتقيقات مكتب التلقيقات الفيدةايل االتستخبرالل جمتمع 
 مكافلة العبوات الناتسفة.

( بيانات احلمض النووي USACILكما يوفِّر خمترُب البلث ايجنائ ِّ التابع يجي  الواليات املتلدة )
الذي  DNA (CODIS)عدراهلا  ي مؤشِّر نظام مكتب التلقيقات الفيدةايل املشارك  الذي يتم

يسمح للدولة االحتادية، وخمتربات ايجرمية احمللية، والبلث، بتبادل احلمض النووي علكارونيًّا، اعتباةًا من 
يزيد   ي مكتب التلقيقات الفدةايل حتتوي على ما CODIS، فإ َّ قاعدة بيانات 2014هوارر عام 

حملة من الطب  600.000مليو  من مالمح املذنبني، مليوين شخصية معتقلة، وما يَقُر  من  11عن 
  حيث CODISبلًدا لديها قواعد بيانات مماثلة مث   30الشرع ، وعلى الصعيد الدويل، فإ  حنو 

 .د البيانات الوطنيةتقوم باتستخدام املعايري التقنية املتوافقة مما يجع  من املمكن املقاةنة بني قواع
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( عن طريق توفري CODISنظام مؤشر احلمض النووي الوطين )جزء من  USACILكما يدعم   
عينات احلمض النووي من االمتمامات املتعلقة مبخاو  عنفاذ القانو  وُمويات احملتيزين ومكافلة 

 .اإلةما 

" للعينات Blue Forceذلك، فإ  قاعدة البيانات  ي الغالب ُتوَصف باتسم "القوة الزةقاء  مع 
ُستخَدمة  ي املشرحة والتلقيقات ايجنائية، وال يتمُّ ملؤما مبا فيه الكفاية مع تشكيالت اهلد  اليت 

امل
 جتعلها تستييب تكتيكيًّا لالتستهدا  التنفيذي.

  يات وامأدوات التلليلية، فقد تساعدِت التَّطوةاُت امأررية امأررى باإلضافة عىل حتسني تكاُم  البيان
َجْع  التقنيات احليوية والطب الشرع  قابلة للتطبيق عمليًّا على مدى العقد املاض ، مبا  ي ذلك تقنيات 

ذي ُوِضع التصغري وقابلية مجع امأجهزة، وقد متَّ تطويُر منوذج الواليات املتلدة لنظام التلقق من اهلُوية ال
من ِقب  خمترب قيادة معاةك ايجي  هتساتًسا لالتستخدام  ي املنشآت الثابتة إلداةة  1999هصاًل  ي عام 

الوصول عىل منظمة القاعدة  ي منطقة البلقا . ومل تكن التكنولوجيا امأصلية متنقِّلة للغاية، وكانت َتفتِقر 
لنق  البيانات وحتديثات قائمة املراقبة، وقد هدَِّت عىل الربط  ي الوقت احلقيق  عىل ردمة املناطق النائية 

املتطلبات التنفيذية اليت واجهتها  ي العراق  ي وقت مبكِّر عىل املزيد من ايجهود املبذولة لتلسني االتصال 
عن بُعٍد كما ةهينا  ي التكراة الالحق مأفض  التقنيات املتاحة و ي وقت الحق  ي نظام وكاالت اهلوية 

 .2007شرما عام اليت مت ن

تَ تَِّبع علوُم الطبِّ الشرع ِّ مساةًا مماثاًل مع َتطوُّة خمترباِت الطبِّ الشرع ِّ املتنقِّلة واحملمولة دار  الوحدات 
العسكرية. وقد ُصمِّمت مذه "املختربات القابلة للقياس على وجه التلديد للنق  الربيِّ التكتيك ِّ وةْفع 

خترباُت جمموعًة كاملًة ِمن قدةات االتستغالل امأموة مع الفنيني لدعم حتل
ُ
ي  الطبِّ الشرع ، َعرضِت امل
، وَتشم  مذه القدةات االتستطالعية 11/9اليت كانت عادة متاحة فقط  ي مرافق املختربات الثابتة قب  

 املواد ايجديدة حتليَ  البصمات اخلفية، واحلمَض النوويَّ وامأتسللَة الناةيَة وعالماِت امأدواِت، وتأثريَ 
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الكيميائية، واتستغالَل وتسائ  اإلعالم، كما هظهرت مذه التقنيات فائدهتا للكشف على هتساس اهلوية 
واالتستهدا   ي العراق وهفغانستا ، وقد بده االتستخدام دار  عداةة عنفاذ القانو  احملل ، ودائرة اهليرة، 

 .ووظائف الرقابة احلدودية

مكتب التلقيقات الفدةايل لتعزيز   ينظام التلقق من اهلُوية ايجديد على تسبي  املثال، فقد متُّ تصميم 
الارابط، وصواًل ِعىل تسلطات عنفاذ القانو  احمللية مع امأجهزة احملمولة يجمع البصمات وةدود الفع   ي 
اُم الوقت احلقيق   ي مقاب  قاعدة البيانات ايجنائية  ي مكتب التلقيقات الفدةايل. وباملث ، َيستخِدم نظ

صوة الطريق السريع اآل  تَقنيَة التعر  على الوجه للبلث عن الصوة املشبومة  ي مقاب  صوة ماليني 
اهلويات ايجنائية املعروفة، وَتدُةس ايجماةُك امأمريكية ومحاية احلدود الدةوَس املستفادة حتديًدا  ي العراق 

امج الَفلص على هتساس اهلُويَّة وعملياهتا  ي وهفغانستا  من هجِ  تطبيق امأدوات وامأتساليب املماثِلة لرب 
املناطق النائية على طول احلدود، وهدَّى ذلك عىل بَ ْرنامج التَّمكنِي ِمن ايجمع البيوماري للمطابقة ضد 

القيام   يقواعد البيانات على املستوى الوطين من اهلويات اإلجرامية واإلةمابية، بدهِت الوكالة هيًضا 
تستخدام التكنولوجيا ايجديدة للتعر  على الوجه ملقاةنة صوة جوازات السفر مع وجوه بربنامج جترييب با

 املسافرين من هج  الكشف عن وثائق السفر غري الشرعية.

وبارتصاة، وعلى مدى العقد املاض ، هضا  َتزايُد احلر  اإللكارونية منوذًجا تنفيذيًّا جديًدا  حيث 
ثة عناصر متميزة: عضفاء الطاَبع الفرديِّ، واهلوية، واملعلومات، وقد يتميَّز هنُج احلر  اإللكارونية بثال

اتستَ َند مذا التلول على التصنيف املنتِظم لتهديد امأمن القوم  وصواًل عىل هدىن مستوى تكتيك  
مواجهة التهديدات الناشئة من املؤتسسات غري احلكومية واملقاتلني الفرديني،   ية تساراتيييوامأولويات اال

د هدَّى مذا الاركيز التنفيذيُّ عىل َرْلق فارة من االبتكاة والتقنية اليت تركِّز على َفْلص ُمويَّة القاعدة وق
وهشكال االتستهدا  العسكريِّ الشخص  للغاية، مذا النمط ايجديد من احلر  يقوم على املستوى 
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َعرْب جهاز امأمن القوم  امأمريك  امأتساتس  لتكنولوجيا املعلومات اليت مَسلْت جبمع البيانات وتباُدهلا، 
 بأكمله بكفاءة غري َمْسبوقة.

يناميَّة التنظيميَّة امأكرب، اليت ترتبط اةتباطًا وثيًقا بنموذج احلر  اإللكارونية،  وَتعِكس مذه الظوامُر الدِّ
على وجه التلديد توضِّح كيف هدَّى مذا الشكُ  ِمن هشكال احلر  عىل التآك  التدةيج  لللدود 

اةات امأجنبية، واملهام امأمنية احمللية، باإلضافة عىل االتستخبالتقليدية اليت َتفِص  العمليات العسكرية و 
ة امأمن القوم  امأمريك  على التهديدات اليت ُيشكِّلها مقاتلو  من امأفراد اتساراتيييذلك، فقد ةكَّزت 

اتس  لللر  دائًما مع عدد قلي  من وايجهات الفاعلة غري احلكومية، اليت قامت بإعداد السياق السي
احلدود ايجغرافية هو الزمنية املللوظة. يُعَترب القسُم التايل ِمن َتزايِد احلر  اإللكارونية  ي تسياق مذه 

 ة امأمن القوم .اتساراتيييالقراةات السياتسية من اآلثاة املارتبة على مستقب  
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قدَّمِت اإلجتاماُت ايجديدُة والتكنولوجيات الدعَم عىل وتسائ  وهتساليب احلر  اإللكارونية، ومع ذلك، 
ة املقدمة  تساراتيييهدَّى مذا التلوُل النوع ُّ  ي هناية املطا  عىل رياةات السياتسات والقراةات اال

باتستخدام القوة  2001كاتستيابة للتصوةات حول بيئة التهديدات املتغرية، متَّ َعمُ  التفويض عام 
( لشنِّ حر  ضد الشبكات وامأفراد املوزعني بشك  AUMFامأويلِّ ) القانوينالعسكرية للسياق 

 .خاص"جغرا ي، وبشك  عام  يُجيُز اتستخداَم القوِة ضد "الدول هو املنظمات هو امأش

( جو  برينا  مؤررًا كيف يتم تطبيق َتصوُّة CIAاةات املركزية املفصلية )االتستخبوَصف مديُر وكالة 
AUMF   سلَّح، يكو

ُ
امأصل  ضد جمموعة متنوِّعة من التهديدات، مشريًا عىل هنَّه " ي مذا الصراع امل

ة مشروعة"، ومع مروة الوقت، هصبح امأفراد جزًءا ِمن تنظيم القاعدة هو القوات املرتِبطة بأمدا  عسكري
تطوُة اتستخداِم هتسلو  "القت  املستهد " ضد همدا  قيادات تنظيم القاعدة حيَر الزاوية  ي منهج 
الواليات املتلدة ملكافلة اإلةما ، ومتُّ اتستخدامه على ِنطاق واتسع  ي باكستا  واليمن وليبيا وهماكن 

ذا النهج بشك  هعمَق بكثري عن االتستهدا  احملدود هررى، ومع ذلك، قب  هي تقدير، مت توتسيع م
للقيادات ةفيعة املستوى، وميثِّ  اآل  منطًا جديًدا من احلر  اليت َتشنُّها وتسائ  اهليمات الدقيقة ضد 

 امأفراد.

مُيكن القول، بأ َّ اتستخدام مذا النَّهج يقوم بالاركيز الفرديِّ على مكافلة اإلةما   ي مساة منطق  
اطية الليربالية للتعام  مع َرطَر اإلةما ،  ي الوقت الذي يسعى فيه هيًضا عىل حتقيق َتواُز  للدميقر 

ُيسبِّب  11/9وْصف التقنيات املسَتخَدمة بعد   ياحلريات املدنيَّة  ي اجملتمع املتعدد، عدم االةتياح العام 
شخاص، الذين يُعانو  ِمن الضغَط السياتس َّ الناجم عن امأتساليب اليت تركِّز بشك  راص على امأ

 الحرب اإللكترونية باعتبارها خيار سياسي
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اةتباطات مشروعة باإلةما ، بداًل من اختاذ عجراءات فئوية ليتمَّ تطبيقها ضد جمموعات مشبومة 
بأكملها )عرقية هو عثنية هو دينية هو غري ذلك(، و ي اآلونة امأررية، هصبح تطبيق القلق الشعيب واتسع 

(  حيث يشري عىل وجود قَ َلٍق NSAمن القوم  )النطاق على مدى املراقبة الدارلية من رالل وكالة امأ
مماِث  مع النهج الذي ُيشِبه محلة التفتي  اليت تشم  معظم اإلشاةات  ومع ذلك، فإ َّ امأمريكيني هعربوا 

اةية، واالتستهدا  القات  اتستناًدا عىل هنِج امأِدلَّة وقرائن االتستخبمجع املعلومات   يعن ِبضعِة حتفُّظات 
 ، على تسبي  السياتسة، يُوفِّر شنُّ احلر  القلي  من اخلصوم السياتسيني لإلداةات املتعاِقبة.الذنب، ومكذا

يَ ْبدو ه َّ التفكرَي املماثَ  وةاء قَ ُبول ايجمهوة العام "لقوائم املراقبة" يُقدِّم طرقًا ُمصمَّمة لكشف امأفراد 
ذوي الصالت املعروفة هو املشتبه هبم باإلةما   فعلى تسبي  املثال، َيسَمح امأمُن القوم  للتوجيه 

ُيشكِّلو  هتديداٍت حُمتَملة لألمن  جبمع ومشاةكة املعلومات بشأ  امأشخاص الذين 2008الرئاتس  
القوم  من رالل املعلومات البيومارية، وتوجيه القلي  نسبيًّا ِمن امتمام الرهي العام، دينيس تس . بلري، 

اةات الوطنية ةمبا كا  هفضَ  َمِن امتَ َلك هتسلوبًا جديًدا وخمتلًفا لتقييم املخاطر الشخصية، االتستخبمدير 
، مشريًا عىل ه َّ مناك اآل  همساء تساراتيي اإلةما  قد يُغريِّ هنج التلذير االعندما الَحظ ه َّ رطر 

ووجوه يجب هْ  َتقار  مع التَّلذير منها، وبصفة عامة، فإ َّ امأمريكيني ُيظهرو  بعض التلفظ جُتاه مذا 
ملة، ويتم تطبيقه امأتسلو  ملكافلة اإلةما  على هتساس اهلوية  ما دام يبدو موجًَّها عىل التهديدات احملت

 .بشك  عشوائ 

ولع  مذه املفاةقاِت جعلِت الرهَي العامَّ امأجنيب والضغط الدبلوماتس  يلعبو  هيًضا دوةًا  ي دفع الواليات 
املتلدة حنو هتسلو  احلر  اإللكارونية، واالحتياج عىل مزيد من التمييز والتخصيص يجهود مكافلة 

لذِّكر اإلدانُة الدولية املوتسَّعة املوجَّهة ضدَّ همناط السلوك العدائ ، اإلةما   من ِضمن امأمثلة ايجديرة با
وليس ضد هفراد معينني، مذا النهج ُيشِبه هتساليَب االتستهدا  التقليدية املطبَّقة ضد التشكيالت 
واملعدات  حيث ُتوفِّر التوقيعات التقنية لتصنيف موثوق عموًما لألمدا  املقصودة، ومع ذلك، فقد 
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ى اتستخداُم مذه التقنية ضد امأمدا  غري النظامية هو امأفراد عىل العديد من احلوادث بشك  راطئ هدَّ 
وتسقوط ضلايا من املدنيني غري مقصودين، مبا  ي ذلك مقت  املواطنني امأمريكا  والرمائن، حىت  ي ظ  

 .هفض  الظرو 

يًا بطبيعته  كما ه قيادة العمليات   يشاة هحُد املسؤولني ومذا النمط من االتستهدا  ميكن ه  يكو  حتدِّ
، فال يوجد هدىن مام   اخلاصة  ي اآلونة امأررية، وقال: "عندما حناول معرفة ُمويَّة الفرد بشكٍ  شخص ٍّ
للخطأ"، عندما حَتُدث مذه امأرطاء، فإهنا غالًبا ما ُتسبِّب تداعيات تسياتسية كبرية، مثلما َشِهدت 

واليمن، فضاًل عن العديد من احلوادث رالل العمليات العسكرية  ي الواليات املتلدة  ي باكستا  
 العراق وهفغانستا .

ونتيية لالتستيابة هلذه الضغوط، حترَّكت عداةة باةاك هوباما حنو زيادة اتستخدام الضربات "الشخصية" 
سائر غري املقصودة، املوجَّهة ضد امأفراد احملدَِّدين  للتأكيد على جتنُّب ةدِّ الفع  السليب الناجم عن اخل

مذه العملية تُفيد بأ  التقاةير تتم ةمسيًّا من رالل عنشاء مصفوفة التصر  التفاعل ِّ والفردي، 
واتستهدا  قاعدة البيانات على هتساس السري الذاتية، واملواقع، والروابط، واملالمح الفعلية لألمدا  ذات 

 ه َّ مذه الضربات مل تكن دقيقة مبا فيه الكفاية  ي القيمة العالية  ومع ذلك، ُتشري بعض االنتقادات عىل
حتديد امأشخاص املستهدفني، ال تسيما  ي بعض املناطق مث  باكستا  واليمن  حيث ع  الواليات 
املتلدة ليس لديها قوات كبرية هو قدةات اتستخباةاتية على امأةض، وهشاة هحُد اخلرباء  ي حر  

خلسائر غري املقصودة اليت حَلِقْت به رالل مذه الضربات قد تسلَّطت الطائرات بدو  طيَّاة ه  ُمعدَّل ا
الضوء على حقيقة هنه حىت الوقت احلايل فإ َّ "معظم امأفراد الذين قُتلوا مل يكونوا ِضمن قائمة القت ، 

 .واحلكومة ال تعر  همساَءمم على وجه التلديد"
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وكِمثال للردِّ بشك  جزئ ٍّ على مذه االنتقادات، اقارحِت اإلداةة تفضيَ  تسياتسة االعتقال وحماكمَة 
املشتبه بتوةطهم  ي اإلةما  الفردي، عندما يكو  ذلك ممكًنا،  ي ضوء املخاو  املستمرة بشأ  

ر  السياتسية ُيسلِّط االحتياز طوي  امأج  من ِقب  القوَّات غري النظامية، فهذا ايجانب من جوانب احل
الضوَء على التوترات املتأصِّلة بني امأنشطة القتالية التقليدية ومهام عنفاذ القانو ، و ي السنوات امأررية، 
فقد حا  وقت االتستهدا  على هتساس اهلُوية اليت ُتشِبه مذكرات االعتقال مأكثر من ِحقبة احلر  

اح  الحقة من العمليات  ي العراق وهفغانستا ، الباةدة اليت تستهد  امللفات، ال تسيما رالل مر 
واةتفاع قيمة االتستهدا  اليت تطوَّةت حنو النهج "القائم على امأدلَّة"، الذي يَعتمد على التلقق من 

اةية، والَحظ هحد املراقبني  االتستخباهلُوية وعلوم الطب الشرع ِّ لدعم امأدلة احملتملة وغريما من املعلومات 
هْ  تتطوَّة تدةيجيًّا عىل التلقيق واالعتقال، ووْضِع احملكوم عليه ِضمن  F3EADلية كيف مُيِكن لعم

 االتستهدا  غري القات .

ات مكافلة التمرد، الَحظ املراِقبو  كيف بده ايجنود  ي الدوةيات التعام  اتساراتيييوال تسيَّما هثناَء َتطبيِق 
وماري واالنتقال عىل امأدلة مع ك ِّ ُمعتَق ، ويبدو ه  تقريًبا مث  ةجال شرطة املدنية، مع عمِ  املسح البي
جامعة ماةفاةد  غابرييال بلوم  حيث ع َّ عضفاَء   يمذه امأمثلَة َتدعم التخمينات من ِقب  الباحث 

الطاَبع الفرديِّ على احلر  قد حتوَّل متاًما عىل طبيعة الصراع املسلَّح، وحتوَّل هكثر حنو منوذج الشرطة مع 
 الاركيز على امأضراة الفردية، الضلايا الفردية، واملسؤولية الفردية.زيادة 

 تساراتيي همَّا السياتسة العامة، فقد َرَلق منوذُج احلر  اإللكارونية هيًضا املزيَد ِمن حتديات التقييم اال
ام  واإلجراءات املفيدة للفعالية، رالل تاةيخ احلرو  احلديثة، مت تطبيق جمموعة من اإلجراءات كعو 

ة، َعرضِت احلر  العاملية الثانية تساراتيييلتقييم املنامج املختلفة التنفيذية والنظريات القتالية، والقراةات اال
منوذًجا كميًّا بسيطًا نسبيَّا، بدعم من عمدادات ال هناية هلا من اإلحصاءات عن هعداد القناب  اليت هُلقيت 

ما، وامأةاض  اليت متَّت مصادةهتا، اعتقال ايجنود، واهنزام والقواف  العسكرية واملصانع اليت متَّ تدمريُ 
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الوحدات  ي تساحة املعركة. وتتناتسب مذه اإلجراءات هيًضا مع صراعات العصر الصناع   حيث ع  
ة املركزية  ي كثري من امأحيا  تُناتِسب القضايا املعنيَّة من حيث الوقت واملسافة، تساراتيييالتلديات اال
، على العكس من ذلك، هنتيت وقد يتمُّ ارتز  ال مجيع املشاك  عموًما للتللي  املنظَّم والتقييم الكم ِّ

فيتنام تغيريًا هلذه اإلجراءات، ورصوًصا ظهوة العدو كمقياس بدي  لنياح العملية  ي غيا  هناية الدولة 
 السياتسية العسكرية الواضلة.

ع نسخة ُمعدَّلة من اإلجراءات القائمة على حتلي  امأثر فيتنام م  يمتَّ اتسِتبداُل منوذج احلر  اإللكارونية 
النسيب. وحص  مذا النهج على خمتلف العوام  ِمث  شخصية املقات  الفرديِّ التنفيذيِّ، واملهاةات التقنية 
الفريدة، الشبكة املركزية، والتأثري ايجهات الفاعلة دار  الشبكة التنظيمية الكبرية، مذه التقنيات هلا 

للشبكة، ومع ذلك، فإهنا ال تزال تعتِمد على  االجتماع ظرية عميقة  ي نظرية التللي  هتسٌس ن
اإلجراءات الذاتية املكثَّفة، اليت َيصُعب تطبيُقها كأتسلو  تقييم  ي احلمالت العسكرية، على تسبي  
املثال، كانت عحدى الظوامر السيئة اليت ظهرت  ي حر  العراق  ي وقت ُمبكِّر م  "بطاقات حتديد 

مريكية  لتلديد ُموية امأعضاء ةفيع  املستوى  ي حكومة صدام حسني اهلوية"، اليت َصدةْت للقوات امأ
 .وكباة هعضاء حز  البعث

مث تطوَّةت مذه البطاقات تسريًعا عىل ما ُيشِبه ِمقياتًسا غري ةمس ٍّ للتقدم الِفعل  على هةض املعركة  حيث 
جراءات، حىت هصبح من الواضح متاًما قُِت  القادة الرئيسو  هو ُهتِسروا، واتستمرَّ تركيُز االمتمام على مذه اإل

ه  مل يكن لديهم همهية راصة بالنسبة لتطوُّة فعاليات امأمن على هةض الواقع، مع مروة الوقت، َتطوَّةت 
هتساليُب مماثلٌة لقياس آثاة ضربات مكافلة اإلةما  ضد الشبكات املعادية، وتطبيق التقييمات النوعية 

تسر املعني "امأفراد ذوي امأمهية العالية"، ومع ذلك، كما مو احلال مع لقياس امأثر العمل  للقت  هو امأ
فيتنام، مناك ردعة كامنة  ي مذا امأتسلو ، فبغضِّ النظر عن عدد مرات اغتيال "حركة   يهعداد القتلى 
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الشبا  الثاين"، قد يكو  مناك دائًما "حركة شبا  ثاين" هررى  لِكْن  ي املقاب ، تَسقطْت برلني مرة 
 حدة فقط.وا

مسألة التقييم التنفيذي تُثري قضية هكرَب ِمن حيث تقييم منوذج احلر  اإللكارونية على حدٍّ تسواء، 
ة العسكرية،  ي حني ه  مناك القلي  من ايجدل تساراتيييباعتباةما رياةًا تسياتسيًّا وكعنصر من عناصر اال

ملتلدة لتلديد واتستهدا  املقاتلني الفرديني  ي فيما يتعلَّق بالكفاءة التكتيكية املذملة لتقنيات الواليات ا
ات فعَّالة لتلقيق اتساراتيييتساحة املعركة، فما مو هق  تأكيًدا ما عذا كانت مذه امأتساليب تتيمَّع  ي 

همدا  تسياتسية هكرب، يقدم التيديد الدائم للتهديدات اإلةمابية دار  باكستا  واليمن والصومال هدلًة  
ة اتساراتيييا  على هتساس اهلُوية كا  ناجًلا متاًما باعتباةه حيَر الزاوية  ي كافيًة على ه  االتستهد

 .مكافلة اإلةما 

وباملث ، فإ َّ امأوضاع املتدموةة  ي العراق وهفغانستا  ُتشري عىل حدود مذه امأتساليب اليت ميكن ه  
تتلقَّق باعتباةما عنصرًا ةئيًسا من مكافلة التمرد، على العكس من ذلك، ميكن للمرء ه  يُقدِّم املطالبة 

ماية الوطن بنياح من هي ميوم عةمايب  القوية اليت هتسهمْت مبزيج من مذه التقنيات، جزئيًّا هو كليًّا، حل
من رالل حتديد التهديدات الفردية وتعطي  شبكاهتم، ويثري الغموض الكامن  ي  11/9كبري منذ 

البيانات  املسألة امأكثر صعوبة عمَّا عذا كا  ميكن للمرء ه  يُقيِّم بفاعلية فائدة التكتيكات وامأدوات 
ة الشاملة اليت تُنِتيها، كما حذَّة ماكماتسار، مدير مركز اتيييتسار احملددة بشك  ُمنفِص  عن نتائج اال

 ".تساراتيي التكام  والقدةات التابع لليي  مؤررًا، من "االتستهدا  املتساوي غري اال

وقد هشاة الرئيس هوباما رالل اخلطا  امأرري يجامعة الدفاع الوطين هنه "يجب ه  حُندِّد طبيعَة وِنطاق 
فإنه تسو  يعم  على حتديدنا وتقييدنا"، وبالفع ، كا  مذا عىل حدٍّ كبري مو احلال مذا الصراع، وعالَّ 

املاضية، َرضعْت  15، وعلى مدى السنوات ال   11/  9بالنسبة ملؤتسسة امأمن القوم  امأمريك  منذ 
مذه امأتساليب التقليدية عىل ثوةة  ي الشك  واملضمو ، وتوجَّهت حنو الاركيز باجتاه منوذج احلر  
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اإللكارونية املختلف كثريًا عما كا   ي عهد احلر  الباةدة، وقد وَضعْت مذه الِكيانات منهيياٍت 
امأمن القوم  على هتساس ُمهمَّة مزمية  جديدٍة وتقنيات وهتساليب حتليلية َتعِكس ععادة توجيه هولويات

كبري  ي اآلونة امأررية، ه َّ   همريك شبكات اخلصوم واتستهدا  املقاتلني الفرديني، كما الحظ ضابط 
مهمة "وضع قيادات العدو على ةهس امأولويات" هصبلت وظيفة عسكرية هتساتسية، وميكن القول: ع َّ 

ز على مزمية التهديدات من ايجهات الفاعلة غري احلكومية، انعكاس النموذج ايجديد لألمن الوطين يركِّ 
 شبكات اخلصوم، واملقاتلني الفرديني.

وَوف ًْقا يجميع املؤشرات، فإ َّ بعض هشكال احلر  اإللكارونية/ الذكية تستبقى مستمرة كنموذج مأمن 
اصرة بضروةة عجراء الدولة ومنهيية احلرو  امأمريكية  ي املستقب ، وتتَِّسم التلديات امأمنية املع

العمليات العسكرية املناطق ذات احلوكمة السيئة، اليت تُعاين من هنظمة ضعيفة فيما يتعلَّق بتلديد ُمويَّة 
امأفراد، وضد اخلصوم العازمة على اتستخدام َميزِة عدم الكشف عن ُمويَّتها ملصللة فعليَّة، و ي الوقت 

يجنسيات تظهر مؤشرات حمدودة تدلُّ على احتمالية تقلُّصها، نفسه، فإ َّ هتديدات اإلةمابيني متعدِّدي ا
ات حتديد اهلُوية  ي تساحات املعاةك احلديثة وعلى تساراتيييهلذه امأتسبا  السابقة فإ َّ امأمهية العملية ال

 طول احلدود، َتزداد من حيث امأمهية.
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يُعدُّ تزايُد احلر  اإللكارونية مبثابة دةاتسة حالة لعناصر االبتكاة العسكري، فقد تطوَّة منوذُج احلر  نتيية 
، ويركز مذا االبتكاة التقين 11/9حتدٍّ همين وطين صاةم للغاية، بعد هحداث احلادي عشر من تسبتمرب 
ديني كيزء من الشبكات املوزَّعة.  ي على احلاجة املللَّة للتلديد والفلص، واتستهدا  املقاتلني الفر 

يًا تنفيذيًّا  حيث كا  جهاز امأمن القوم  امأمريك  غرَي ُمستعدٍّ عىل حدٍّ   البداية، مثَّلت مذه املهمة حتدِّ
ات القتالية م  اخلياة امأمث  للعم  عرب تساراتييياإلجراءات الروتينية واال 11/9كبرٍي  فلم تكن قب  
دة، وضد هتديدات التكتيكات اليت مل تتَّفق مع االرتال  الواضح بني العمليات تساحة املعاةك الالحمدو 

العسكرية امأجنبية واملهام امأمنية ذات املستوى احملل ، و ي مذا املعىن، فإ  َتزايَد احلر  اإللكارونية يكو  
 مبنزلة ِمثاٍل ُمفيٍد لدةاتسة االبتكاة  ي زمن احلر .

ينظر علماء االبتكاة العسكري عموًما عىل عدَّة عوام  لللصول على امأدلة من رالل التغيريات 
ايجومرية اليت تطره. العام  امأول: مو ه  عملية االبتكاة تغريِّ الطريقَة اليت َتعَم  هبا التشكيالِت 

طاق والتأثري التنظيم ، والثالث العسكرية  ي مذا اجملال، والثاين مو ه  مذه التغيريات مهمَّة ِمن حيث النِّ 
مو ه َّ مذه التغيريات تنتج  ي هناية املطا  زيادة الفعالية العسكرية، من رالل مذا املعياة، فإ َّ َتزايَد 
احلر  قد اتستوفت عىل حد كبري العنصرين امأوََّلنْي، ومع ذلك، ال يزال الثالث قاباًل للنقاش، ومذا 

 روط اإلجراء. يتوقَّف على نطاق التللي  وش

مناك تسؤاٌل منفصٌ  ولكنه يتعلَّق هبذا املوضوع، ومو ما عذا كانت احلر  اإللكارونية متث  حقًّا منوذًجا 
تنفيذيًّا جديًدا هو جمرَّد َتكراة لألفكاة وامأتساليب القدمية، ولكن يتمُّ تنفيُذما بتكنولوجيات حديثة، 

اليت متهِّد لللر  الذكية/ اإللكارونية، مث  ما حَدث رالل وميكن القول: ع  املرء ميكنه حتديَد العناصر 

 الحرب اإللكترونية كدراسة حالة لالبتكار العسكري  
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اةات املركزية  ي فيتنام، و ي اآلونة امأررية، ما حدث مع هتساليب االتستخببرنامج فينيكس اخلاصِّ بوكالة 
االتستهدا  اإلتسرائيلية املستخدمة  ي غزة ولبنا ، كما مو احلال مع احلر  اإللكارونية، حيث ُتشاةِك 

 .النَّهج التنفيذي على هتساس حتلي  الشبكات املركزية وهتساليب االتستهدا  الفردية  يثلة هيًضا مذه امأم

ومع ذلك، فقد قدَّمْت ِعدَّة جوانب مامة ميكن القول: عهنا جترِبة فريدة هصبلت حديث الواليات 
تلك الفارة، وكا  من هبرز مذه االرتالفات مو نطاق التطبيق، وقد اختذت عمليات منوذج   ياملتلدة 

احلر  على نطاق عامل  َمكََّن ِمن حتوُّل امأتساليب التقليدية اهلائلة عىل هتساليب العمليات العسكرية 
ستوى التاةيخ املتكاملة، والتكام  مع هنشطة املخابرات امأجنبية، واملهام امأمنية الدارلية على م

ة على جمموعة ُمتنوِّعة من االبتكاةات التقنية ايجديدة غري املعروفة َعمليًّا تساراتيييامأمريك . وتقوم مذه اال
، مبا  ي ذلك الطائرات بدو  طياة، والقياتسات احليوية، والطب الشرع  11/9على هةض املعركة قب  

علومات املتقدمة، وذلك على تسبي  املثال ال االتستطالع ، وحتلي  احلمض النووي، وهدوات عداةة امل
 احَلصر.

حيث ع  تطبيق مذه امأدوات يعكس التلول حنو وجهة النظر بأّ  متلوَة املعلومات العسكرية خيتلف 
ِحقبة احلر  الباةدة، وقد مشَِ  مذا التلوُل والتطوُة  ي النظرية القتالية اليت   يمتاًما عن النموذج التقليدي 

ِمث  حتلي  الشبكات االجتماعية وهتساليب االتستهدا   التطوةييب جديدة  ي اإلجتاه هدرلت هتسال
ة املتَّبعة، وهحدثْت تغيريًا تساراتيييالقائم على اهلُوية، وقد تركَّزت ك ُّ مذه التغيريات على امأتساليب اال

ى َقدِم املساواة مع جومريًّا  حيث ع َّ هولويات املؤتسسات غري احلكومية واملقاتلني امأفراد هصبلت عل
 التهديدات اليت ُتشكِّلها ايجهات احلكومية  ي تشكي  تسياتسة امأمن القوم .

متثِّ  مذه التغيريات هيًضا حتواًل رفيًّا، ولكنه عميٌق  ي التفكري بشأ  كيفية تطبيق امأتساليب العسكرية 
ديثة،  ي حتلي  مذه التغريات، ضد مذه التهديدات، وبذلك يتم ععادُة تعريف دوة اهلُوية  ي احلرو  احل

يقارح بعض العلماء ه  عملية االبتكاة  ي زمن احلر  يَ ْنبغ  النظر عليها كظامرة متميِّزة عن التغيري 



 

 

74 

وقت السِّلم، ميكن القول: ع  تلك الطرق العرضية املتعلقة بابتكاةات احلرو  متي  عىل حد   يواالبتكاة 
ييب للغاية للظرو  الطاةئة، ويرجع مذا جزئيًّا عىل حقيقة ه  ما لتكو  هق  تعقيًدا، كما ههنا تست

الصراع النشط يُقدِّم خُمتربًا ل    "التياة  الطبيعية"، حيث يُعربِّ عن املتطلبات القتالية بشك  واضح  ي 
 .االتستيابة عىل تصرفات العدو فوةًا بداًل ِمَن افاراضها

فع  التكتيكية املباشرة، وبالتايل َرَلَق فعالية قوية لتصميمات يوفِّر مذا الوضُع ارتباةًا صعًبا لردود ال
تكراةية حمددة "منط معني متبع"، والعم  على حتسني عجراءات االتستيابة السريعة، مذه العوام  هلا تأثري 
، على كيفية قيام االحتياجات التنفيذية بتلديد وتسريع اإلجراءات املتََّبعة من البلث والتطوير، والنماذج

والتوظيف، ومع ذلك، فإ َّ التغيري املؤتسس  السريع ال يزال يتطلَّب حافزًا فكريًّا هوليًّا ليكو  مبثابة دافع 
ة االبتكاة، بدو  الفكرة املتماتسكة اليت توفِّر اإلطاَة الفكريَّ العامَّ، فإ َّ جمموع اتساراتيييمنهي ٍّ لتلديد 

 .املنفردةجزائه خُمَرجات االبتكاة تسيكو  حتًما هق َّ ِمن ه

 ي حالة احلر  اإللكارونية، كانت مذه الفكرة املركزية متثِّ  عثباتًا بأ  القتال ضد الشبكات وامأفراد 
حباجة عىل منهييات خمتلفة متاًما وجمموعة هدوات خبال  امأتساليب القياتسية املتََّبعة  ي الصراعات 

 َّ عملية االبتكاة العسكري حتدَّث التقليدية، مبيرَّد ه  يتمَّ تأتسيس مذا اإلطاة املنهي ِّ الشام ، فإ
بسرعة  ي جماالت متعددة، اجملال امأول تضمَّن تغيريات النظرية القتالية اليت تُرمِجت عىل تصميم تطوةيٍّ 
ومستوى هعلى من مفاميم العملية، يتضمَّن اجملال الثاين اعتماَد هدوات وهتساليب فنيَّة ُمتخصِّصة يتمُّ 

تساحة املعركة. وكا  اجملال الثالث مو عملية   ياك  التكتيكية خلَْلق تأثريات تطبيُقها مباشرة على املش
هبطأ ِمن تغيري السلوكيات التنظيمية والقيم املؤتسسية، وامأفكاة الفلسفية حول كيفية تصوُّة اخلدمة 

 العسكرية لدوةما وحتديد املهام دار  املؤتسسة امأمنية الوطنية الكبرية. 
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بأهنا تقع على مفارَق طُرق، ويُعترب  التنفيذيمُّ وْصف احلر  اإللكارونية  ي النموذج  ي مذه املرحلة، يت
التلدي املقب  مو حتديد عوام  النموذج/ املنهيية اليت تستظ ُّ وثيقة الصِّلة مبواجهة التلديات امأمنية 

تفادة من العقد املاض ، املستقبلية وهولويات الدفاع امأمريكية العامة، ومذا يتطلَّب تقييَم الدةوس املس
وتطوير النظريات والتقنيات الداعمة، وحتديد امأولويات للتدةيب، ومن مث بناء امأتسس املؤتسسية لدعم 
القدةات املطلوبة، ه  واحدة من َهصعِب جوانِب مذه املهمة م  ارتياة التقنيات الصليلة  ي غيا  

 التلدي التنفيذي املستمر للعدو احملدَّد بوضوح.

ا، ه  ديناميات وضروةات االبتكاة اليت تُ تَّخذ "وقت السلم" تسابًقا، تسو  ختتلف عن االبتكاة  ي حتميَّ 
 ، زمن احلر . ومن املرجَّح ه  يزداد تأثريُما وتقوَم بتشكي  ايجدل حول النظرية القتالية والتطوير املنهي ِّ

ررى،  ي حالة احلر ، تسو  حتتاج ات الشراء، وامأدواة املؤتسسية وبالتايل امأولويات امأاتساراتيييو 
الواليات املتلدة عىل االحتفاظ ببعض امأدوات وامأتساليب املتخصِّصة لغرض متييز الصديق من العدوِّ 
ومكافلة اخُلصوم والشبكات، وال توجد هي عشاةة بأ َّ التهديدات الصادةة عن ايجهات الفاعلة غري 

اك هتديٌد "الصراعات املختلطة"  حيث حُماةَبة املقاتلني احلكومية تسو  تتناقص قريًبا، وهنه لن يكو  من
 .الفرديني غري املميزين بزيٍّ موحَّد وغريمم من التشكيالت التقليدية

ومن املرجَّح ه  تقوم الواليات املتلدة بعمليات دار  املناطق اليت تتَِّسم بأنظمة ضعيفة على مستوى 
متاًما، وكثري من مذه التلديات ُتواِص  املطالبة مبكا  حتديد اهلُوية هو  ي حال غيا  مذه امأنظمة 

مأدوات وهتساليب احلر ، مع هرذ مذا الواقع  ي االعتباة، يتناول القسُم التايل تصوَُّة عن التكنولوجيا 
الناشئة وحياول حتديَد بعض التوجهات العامة، اليت من احملتم  هْ  ُتشكِّ  كيفية َشنِّ احلرو  على 

ل القادمة، وقد هظهرِت العديُد من مذه امأدوات بالفع  فعاليتها على هةض املعركة وتأمني مستوى امأجيا
احلدود، مبا  ي ذلك القياتسات احليوية، والطب الشرع ، والتكنولوجيا، وعداةة املعلومات، وحتلي  

 .البيانات
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بتكاةات  ي جماالت هررى، وتسو  تستمرُّ مذه اجملاالت  ي التطوة، ومن املرجَّح ه  تتعزَّز من رالل اال
مبا  ي ذلك امأتساليب البيومارية ايجديدة، وحتسني هدوات الطب الشرع  اخلاص باحلمض النووي، 
وامأدوات اإللكارونية واتستغالل وتسائ  اإلعالم االجتماعية، وحتليالت البيانات، والتعلم اآليل، والتللي  

 احلسايب، وغريما.

مبستقب  التكنولوجيا تعترب حمفوفة باملخاطر، ع  تقديرات ما قد ينشأ من مذه املهمة اخلاصة بالتنبُّؤ 
هدوات، وكيف تسيتم اتستخدامها، واآلثاة املارتبة على اتستخدامها يظهر حتما قدةًا من السذاجة 

ني، حيث تساراتيييالظامرية، ومع ذلك، مذه التكهنات متثِّ  رطرًا حقيقيًّا يُواجه املخططني واملفكرين اال
ب ختصيُص مواةدما اليوم اتستناًدا عىل التوقعات املسبَّبة ِلما قد حيدث غًدا  هلذا السبب، فإ  ايجزء يجِ 

التايل من مذه الدةاتسة يُقدِّم عدة جماالت للتكنولوجيا الناشئة من رالل تسيناةيومات احلر  االفاراضية 
مأحداث تُعدُّ ُمتخيَّلة، عال ههنا متثِّ  اليت تضمُّ املقاتلني امأجانب املشتبه هبم،  ي حني ه  التفاصي  وا

معضلًة همنيًة حقيقية مصغَّرة بالنسبة لللرو  وتتناول التلدي املستمر من حتديد وفلص واتستهدا  
اخلصوم الفرديني املصممني على اتستخدام عدم الكشف عن اهلوية للمصللة الفعلية )انظر الرتسم البياين 

1.) 

 حرب اإللكترونيةال الحرب في الحقبة الصناعية 

 السياق السياسي

ُمعاَمدة وتستفاليا: يتم اعتباة ايجيوش 
احملارفة وكالء تسياتسيني لتلقيق همدا  
جغرافية تسياتسية حمددة. وتسري عليهم 

 خمتلف قوانني وتشريعات احلرو .

ما بعد مرحلة معامدة وتستفاليا: مقاتلو  
فرديو  يقاتلو  مأتسبا  هيديولوجية 

ُمعَلنة. تتلدَّى القوانني وهمدا  غري 
 والتشريعات التقليدية لللرو .

 خصائص الخصم

جيوش الدولة: تتألَّف من ايجنود احملارفني 
"عامة" باتستخدام تشكيالت تنظيمية 
منهيية، وهداء غري شخص ٍّ، وهتسلو  

 تقليدي البريوقراط .

ِكيانات من غري الدول ومقاتلني "غري 
عن مميزين" باتستخدام عدم الكشف 

اهلُوية من هج  بعض املزايا التنفيذية  
اتستخدام تكتيكات ذات طابَع تتَِّسم 
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باخلصوصية، اليت نظَّمتها شبكات 
 شخصية للغاية.

 البيئة التنفيذية

حَتُدث النِّزاعات بشك  هتساتس ٍّ  ي 
النطاقات الطبيعية )الربية والبلرية وايجوية( 
وختوضها  ي تساحة املعركة اخلطية 

 املتياوةة.
 حتدُّدما حدوٌد عملية واضلة.

حَتُدث النزاعاُت بشكٍ  هتساتس ٍّ  ي 
اجملاالت املعلوماتية )القدةة على التأثري، 
وعوام  حتديد اهلوية، واخلصائص 
البشرية(  وتكو  مكانيًّا وزمانيًّا غري 

 حمدودة. 
يتم التعرُ  عليها من قَ ْب  دمج اجملاالت 

 لية للدةاتسة.امأمنية اخلاةجية والدار

 نظريات خوض الحروب

ختضع مأتساليب املناوةات العسكرية: تتَِّسم 
بالشدة، قوة النريا ، وتدمري قوات العدو، 
واالتستيالء على امأةاض  الرئيسة، والاركيز 

 على املستوى العمل  لللر .

ختضع ملكافلة التمرد ومكافلة 
اإلةما : تتَِّسم اإلجراءات السكانية اليت 

على وتسائ  ِمث  عنفاذ القانو ، دْمج تركِّز 
ة تساراتييياملستويات التكتيكية واال

 لللر .

 المنهج التحليلي واألدوات

همر حتلي  املعركة واملؤشرات والتلذيرات 
(I & W من رالل الطرق والنظام )

امأتساتس  املركزي النموذج  التطوةي، 
النماذج التلليلية التقليدية، واخلصائص 

اةات واملراقبة واالتستطالع تخباالتسالتقنية و 
(ISR.) 

للشبكة، اهليوم  االجتماع التللي  
اةات القائمة االتستخبعلى الشبكات، 

(، ومنوذج عنفاذ القانو  I2على اهلوية )
التلليل ، واخلصائص البيولوجية والطب 
الشرع  وتوثيق واتستغالل وتسائ  

 اإلعالم.

 نموذج االستهداف
الوحدات العسكرية،  اتستهدا 

التشكيالت واملعدات القائمة على الوضع 
 احملدد جيًدا، وقواعد االشتباك املتََّبعة.

االتستهدا  ضد امأفراد واخلاليا، 
والشبكات القائمة على اهلوية، االشتباك 

 الغامض القائم على امأدلة.

 (MOEأهداف ومقاييس الفاعلية )
القتال االتستنزا  والتدمري املادي لقدةات 

 -احلريب لدى اخلصم، التقييم الكم  
الوحدات املدمِّرة واالتستيالء على 

اتستنزا  القيادات الرئيسة، واملتخصِّصني 
وتقييم عمليات االغتيال النوع  / 
القبض على امأفراد مثريي االةتيا ، 
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اتستناًدا عىل تقييم  MOEامأةاض ، يتم 
 هضراة املعركة التقنية.

مرتِكز على نظريات  MOEيكو  
SNA  للشبكة املركزية والقدةة على

 التأثري والتماتسك التنظيم .

 معايير النجاح والوضع النهائي

الاركيز بشك  هتساتس  على مزمية القوات 
العسكرية املعادية، االتستسالم السياتس ، 
وعطالق الصراح املنظَّم وععادة املقاتلني 

 احملتيزين.

ختفيف الاركيز بشك  هتساتس  على 
املخاطر بداًل من االنتصاة العسكري، 
عدم التسوية السياتسية، اإلمهال القانوين 
للمقاتلني املعتقلني، ومشاك  العودة عىل 

 اإلجرام الدائمة.

 الحروب في الحقبة الصناعية في مقابل الحرب اإللكترونية – 1الشكل 
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َتعِكس العديد من احملفِّزات اليت دفعْت عىل ظهوة منوذج احلر  اإللكارونية الكثري من التوجهات ايجاةية 
اليت ال حيتم  ه  تاراجع  ي املستقب  القريب، ومن منظوة السياتسة، فهناك تسبب لتوقع بعض االتستمراة 

ى هتساس اهلُويَّة، واالتستهدا  للمنهييات القائمة على الرصد املستمر للتهديدات الفردية، والفلص عل
القائم على العوام  الشخصية، ع  اتستخدام مث  مذه امأتساليب ال يزال مثريًا لليدل نسبيًّا من املنظوة 

ة مكافلة اإلةما  اليت ُصمِّمت لتكو  "اتستيابة تساراتيييالسياتس ، والرئيس هوباما قد هوضح ةؤيته ال
ه املهمُّ اآلرر الذي من املرجَّح ه  يظ َّ ثابًتا مو عدم الكشف عن دقيقة ملشكلة حمددة جدًّا"، همَّا التوج

 اهلُوية باعتباةه حمفزًا تنفيذيًّا للعديد من رصوم الواليات املتلدة.
وقد هبرزت الصراعات امأررية  ي تسوةيا، هوكرانيا، وغريما بوضوح مذه احلقيقَة، وهشاة معلِّق واحد  

معرفة اتسم الشخص على ايجانب اآلرر من تساحة املعركة تتمُّ باعتباةما مؤررًا،  ي احلرو  احلديثة: "ع  
 ة  ي الوقت احلايل".اتساراتيييضروةة 
القسم التايل مزيًدا من التفصي  حول العديد من العوام  اليت من املرجح ه  تعزز الدعائم  ويتناول

امأتساتسية لنموذج احلر  اإللكارونية. وتشم  مذه اخلصائص بيئة التهديدات، اجتامات التكنولوجيا 
 الناشئة، واملعىن املتغري ملصطلح "اهلوية".

 

 

 

 مستقبل الحرب اإللكترونية
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اإلجتامات املستمرة  ي بيئة التهديدات املعاصرة ِمن املرجَّح ه  تقوم بتضخيم العديد يبدو ه  العديد من 
" ماك ماتسارمن احملفِّزات امأصلية اليت هدَّت عىل منوذج احلر  اإللكارونية مؤررًا، وَصف امأمني العام "
على النقيض من االنتقال من منوذج احلر  الباةدة، حيث كانت الدول م  املصدة الرئيس للتهديدات، 

والتقاء شبكات املتمردين واملنظمات اإلةمابية  حكوميةتظهر امأطرا  الفاعلة غري   التهديدات اليوم:
 ، واحلصول على القدةات اليت مل يكن لديهم  ي املاض .املنظمة العابرة لللدودهكثر  ي شبكات ايجرمية 

تلطة  فقد ال تَنطِبق هتساليب وتشم  مذه التهديدات زيادة احتماالت نشو  الصراعات املخ
التقليدية بسهولة، فضاًل عن جمموعة واتسعة من اخلصوم العازمة على  احلالةاالتستهدا  القائمة على 

يزة  مناالتستفادة 
َ
 .التنفيذيةامل

يِمن اةات الوطنية مؤررًا البيئَة امأمنيَة ِشبه املستقبلية اليت هتُ االتستخبوَصف تقريُر اإلجتامات العاملية جمللس 
عليها هشكال خمتلفة من عدم انتظام حر  اإلةما  والتخريب والتمرد، وامأنشطة اإلجرامية، هشاةت 
شهادة من مدير املركز الوطين ملكافلة اإلةما  ه  مذه الشبكات قد منْت  ي الواقع بشك  هكثر 

ا  حيُث تَ ْنطوي ، مما جعلها "هكثر انتشاةًا جغرافيًّ الرئيسرطوةة مع مروة الوقت بسبب تآك  احلكم 
" وقادةة على التكيف على حنو متزايد وهتديد معقد، ةوبرت  من امأطرا  الفاعلةعلى تنوُّع هكرب 

اةات الوطنية ايجغرافية، الحظ  ي اآلونة امأررية ه  مذه ايجماعات االتستخبكاةديللو، ةئيس وكالة 
ُعرضة لألتساليب العسكرية اليت تستهد   وامأفراد تعم  "حرفيًّا دو  حدود جغرافية"، وبالتايل تكو  هق َّ 

 امأتسلو  التقليدي.

 

 مستقبل الحرب اإللكترونية وبيئة التهديد
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كا  مناك هيًضا حتوٌل واضٌح  ي تكتيكات اإلةما  بعيًدا عن العمليات النادةة، ولكن بشك  مذم  
امأفراد اصلا  التطر  الذات واجملموعات الصغرية اليت   يحنو منٍط من هصغر اهليمات، وظهر هكثر 

 اإلجتاه املركزي، اقاَرح التقرير اإلجتامات العاملية التالية: تعم  بشك  مستق  عن

ع َّ امأفراد واجملموعات الصغرية لديها قدٌة هكرُب ِمن الوصول عىل التكنولوجيات القاتلة واملدمِّرة لتمكينهم 
 ِمن اةتكا  العنف على ِنطاق واتسع القدةة الذي كا  تسابًقا ِحكرًا على الدول.

ّزز ايجوانب الرئيسة لللر  اإللكارونية، وال تسيما اعتماد الواليات املتلدة على ايجمع ومن املتوقع ه  تع
الفين، والفلص على هتساس اهلوية، واتستهدا  تركيز ايجهود ضد ايجهات الفردية، واخلاليا الصغرية، 

املباشر وشبكات التلدي املتمثِّلة  ي الدفاع ضد مث  مذه التهديدات املتنوِّعة، ويتضمَّن التلدي 
 الناشئ عن قضية املقاتلني امأجانب.

الوضع السوةي احلايل مو مثال على احليم اهلائ  ملشكلة املقاتلني امأجانب، والذى يتفاقم نسبيًّا من 
رالل التنق  عرب احلدود والتينيد وعدوانية وتسائ  اإلعالم االجتماعية، وَوف ًْقا للتقديرات امأررية، فقد 

دولة من خمتلف الفصائ  للقتال  ي تسوةيا، مبا  90مقات  هجنيب من حنو  20.000انضمَّ ما يص  عىل 
 ي ذلك اآلال  من حامل  جوازات السفر امأوةوبية وعدة مئات من الواليات املتلدة، وَصف ةئيس 
املركز الوطين ملكافلة اإلةما  مؤررًا تدفَُّق املقاتلني امأجانب عىل تسوةيا "بأنه غري مسبوق" ومبعدَّل 
يتياوز بكثري حركة تسفر امأجانب عىل هفغانستا  وباكستا  والعراق واليمن والصومال هو  ي هي نقطة 

 على مدى السنوات العشرو  املاضية.

ات ايجزئية ملراقبة وتتبُّع تدفُّق املقاتلني تساراتيييراةِج الواليات املتلدة، وضعْت ُمعظم الِبلدا  اال
( ليس لديه مناك EUالفرديِّ، على تسبي  املثال، االحتاد امأوةويب ) امأجانب وصواًل عىل مستوى املقات 

نفت  2013عملية منهيية للتلقق من ُموية مجيع املواطنني إلعادة درول املنطقة من اخلاةج. رالل 
شخص  92،000شخص ُمدةَج  ي قاعدة بيانات عدم الدرول واعتقال  4،000تركيا درول حواىل 

ذا مل يفع  شيًئا يذكر لوقف املد، وهشاة تقرير )امأمم املتلدة( مؤررًا عىل آَرر على حدودما، ولكن م
ه َّ "ُبطء تباُدل املعلومات والبيانات عن املقاتلني امأجانب م  واحدة من العقبات الرئيسة اليت َتعاِرض 
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ريفية امأتساتسية على  ي املئة من املعلومات التع 10التعاو  الدويل ملكافلة اإلةما "، مقدةًا ه َّ "هق َّ من 
 .مؤالء امأفراد قد درلت  ي قواعد البيانات العاملية متعددة امأطرا "

ومذا يعين ه  مناك القلي ، عْ  ُوِجد، من املعلومات التشغيلية املتاحة املتعلقة باهلوية، وطرق السفر، 
ائية، كا  مناك حتدٍّ مماثٌ  والصوة، وهوامر التفتي  الدولية على تَسَفر امأفراد للمشاةكة  ي امأعمال العد

مع احلصول على هدلَّة مادية حول نشاطات املقاتلني امأجانب اليت حتُدث دار  منطقة الصراع، مما 
كبري  ي  يجع  من الصعب اتستخدام املقاضاة كخياة هو توليد يؤدي عىل خمابرات عضافية. وَصف مسؤول

امأجانب السوةية مؤررًا بالتلدي كقضية "َعقديَّة"  اةات امأمريكية العمَ  على مشكلة املقاتلنياالتستخب
 اةات.االتستخبُتسبِّب قلًقا جملتمع 

اةات امأوةوبية كانت االتستخب، هصبح من الواضح ه  وكاالت 2015 ي هعقا  ميمات باةيس يناير 
ك ما يكف  ُتدقِّق  ي متابعة عدد كبري جدًّا من عودة املقاتلني امأجانب للخضوع عىل املراقبة، وليس منا

من القوى العاملة يجميع املهام املطلوبة، ولألتسف عدد قلي ، ع  وجد، من الِبلدا  اليت متِلك املواةَد 
الالزمَة لرصد هعداد كبرية من امأشخاص املشتبه فيهم من رالل وتسائ  املراقبة التقليدية، بعض 

 شخص مبفرده  املراقبة التقليدية ضد التقديرات تضع َتكلفًة واتسعة النطاق، على مداة الساعة، وقد َتصِ 
ماليني تسنويًّا، قد مُتثِّ  جزًءا من مذه التكلفة جمموعة عنفاق غري ُمستدامة ضد آال  املقاتلني  $8عىل 

 امأجانب املتوقَّع ه  يعودوا عىل بالدمم  ي هناية املطا  بعد الصراعات كما مو احلال  ي تسوةيا.

 ال حمالة تسيقود احلكومات الغربية عىل االعتماد على ايجمع بني نَ ْهيني: الواقعمذا 

: تسو  يتمُّ التوتسع  ي اتستخدام عجراءات املراقبة والفلص التقين، الذي يهد  عىل مجع املزيد من أواًل  
 املعلومات مع عدد هق  من املواةد.

، وةمبا تطبيق التدرالت التنبؤية ضد : تسيتم العم  على تطوير هتساليب حمسَّنة لتللي  املخاطرثانًيا
امأشخاص املشتبه فيهم، هي من مذه امأتساليب تسو  متيُ  عىل تعزيز العناصر الرئيسة لنموذج احلر  
اإللكارونية كما ال يزال يتعنيَّ حتديد التهديدات امأمنية، واملراقبة املستهدفة مبعلومات دقيقة  ي الوقت 
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احلر  اإللكارونية بالفع   ي فرنسا  حيث واَفق املشرِّعو  مؤررًا على  املناتسب، قد اقارح ارتال  منوذج
عصالح شام  مل ُيسَبق له مثيٌ  من عمليات املراقبة احمللية، ممَّا يسمح اآل  جبمع وحتلي  البيانات اهلاتفية 

 تطرِّفو  احملليو .وبيانات اإلنارنت الوصفية كوتسيلة من وتسائ  حتديد التهديدات احملتملة اليت ُيشكلِّها امل

جبانب هتديدات اإلةما  الدويل، ظهر رطر العديد من احملللني امأمنيني بشك  ُمتزايد رالل "النزاعات 
املختلطة" حيث حتاِول القوات املسللة القائمة على هتساس الدولة طمَس اإلتسناد العمليات من رالل 

خدام ةوتسيا "اإلنسا  امأرضر الصغري"  ي توظيف وكالء وتكتيكات غري نظامية، كما مو احلال مع اتست
ة  ي عمكانية امأطرا  الفاعلة تساراتيييهوكرانيا، وهبرز تقرير صَدة مؤرَّرًا عن املعهد الدويل للدةاتسات اال

ختَلطة لتلقيق َميزٍة غري متكافئة ضد 
ُ
غري التابعة للدول هيًضا قام باتستخدام مث  مذه امأتساليب امل

 .اخلصوم التقليديني

ختَلط من رالل توظيف رليط عاٍل ومنخفض من  وقد
ُ
هثبتت الدولُة اإلتسالميُة ِمثَ  مذا النهج امل

املناوةة التقليدية، والتكتيكات مث  التمرد واإلةما  لتلقيق مكاتسب  ي تسوةيا والعراق. َشِهدت القواُت 
العدوِّ اخلف "، حيث كا  من الفرنسيَّة  ي مايل حتدياٍت مماثلٍة  ي شنِّ احلملة العسكرية التقليدية ضد "

"، حىت التلديات املستقبلية يجيوش الدول املنافسة من املتمرِّدالصعب "التمييز بني املهَر  واإلةمايبِّ و 
احملتم  ه  تلتفت عىل َميزة الواليات املتلدة الكبرية  ي احلر  التقليدية من رالل توظيف التقنيات، اليت 

اع اإلتسناد العمليات، هحد املعلِّقني على تكنولوجيا الدفاع الَحظ  ي اآلونة تتينَّب املواجهة املباشرة وقن
، تسواء اليت ُتشنُّ من ِقب  ايجماعات الناشئة  مث : الدولة اإلتسالمية  امأررية ه َّ "احلر  آرذة  ي التغريُّ

 هو دول مث : ةوتسيا."

 اتستمراة التوةط  ي هنشطة هررى من احلر  مصاحل امأمن العامل  للواليات املتلدة هيًضا عىل ُيشري اتِّساع
اة غري  التقليدية ذات الكثافة العالية، مث  عمليات االتستقراة، ومكافلة القرصنة، ومكافلة االجتِّ

ا مُتثِّ  امأنشطَة اليت ُيسيطُر عليها   ياملشروع، مذه املهام تتشاةُك  العديد من اخلصائص املشاركة. هواًل، ههنَّ
وامأطرا  الفاعلة الفردية باتستخدام عدم الكشف عن اهلُوية للَميزة التشغيليَّة، ثانيًا،  ُرصوُم الشبكاتِ 

ُلتَم  ه  حتُدث  ي املناطق اليت تتميَّز بضعِف اإلداةة وُمويَّة امأنظمة غري الفعَّالة  حيث يَفتِقر جزٌء  
من امل
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ن مذه البعثات، مث  مذه البيئات تُعترب كبرٌي ِمن السكا  عىل الوثائق الرمسية واهلُوية القابلة للتلقق م
مولِّداٍت تسيئَة السمعة للفساد، وانعدام امأمن، وقضايا عدم االتستقراة اليت ال ميكن احلصول عليها 

 ات الرَّدْع العسكري التقليدية.اتساراتيييبسهولة من رالل 

حيظى بالتقدير بشك  عام كعام   التلدي املتمثِّ   ي القيام بعمليات  ي ظ ِّ هنظمِة اهلُويَّة الضعيفة ال
التخطيط العسكري، قد يكوُ  مذا الواجب،  ي جزٍء منه، يقود عىل حقيقة ه  العديد من دول العامل 
املتقدمة تُقيم الوظائَف امأتساتسيَّة لبريوقراطية الدولة احلديثة إلداةة اهلوية، يبده مذا اهليك  بوثائق اهلُوية 

الد مث توتسَّع ِضمن نظام امأمر الواقع لالعتمادات اليت تُقرُّما الدولة، امأتساتسية  مث : َشهاداِت املي
املطلوبة من هج  املشاةكة الكاملة  ي احلياة املدنية واالقتصادية، ولكن حىت معظم الوظائف امأتساتسية 

املئة   ي  40لللكم غري موجودة  ي كثري من بلدا  العامل، وَوف ًْقا مأحد التقديرات امأررية، ما يص  عىل
من امأطفال  ي العامل النام  ال ميلكو  هيَّ نوع من تسيي  اهلُويَّة الرمسية عند الوالدة، مذا الوضع خيُلق 

 "فيوة اهلوية" امأولية لُيصِبلوا ُعرضًة لألرطاء، والفساد، واحلرما  طوال احلياة.

امأمهية التشغيلية للُهوية ليست فقط مصدَة قَ َلٍق ملكافلة اإلةما  والتمرد، ولكن هيًضا  ي بعثات ِحفظ 
، هطلق التفويض السام  لألمم املتلدة لشؤو  الالجئني 2014السالم واإلغاثة اإلنسانية،  ي عام 

(UNHCR هول برنامج بيوماري له  ي مالوي من هج  حتسني احلماية امأمنية و ) حتسني توجيه
املساعدة للنازحني قسرًا، وقد توتسَّع مذا الربنامج مؤرَّرًا عىل مجهوةية الكونغو الدميقراطية  ي حماولة 

خميًما لالجئني  19من الالجئني الروانديني الذين يعيشو   ي املنطقة و 245،000لتلديد وتسيي  
ية، وتسيتمُّ حتديُث تِسيالت التفويض القاعدة البيومار   يفرٍد  450،000 ي تشاد  حيث تسيتم عدةاج 

باتستخدام االتصاالت البعيدة عىل قاعدة البيانات البيومارية املركزية  ي جنيف، تسويسرا، و ي مثال آَرَر، 
الجئ تسوةيٍّ  740،000الكواةث الاركية وميئة عداةة الطواةئ قامت مؤرَّرًا بتسيي  قاعدة بيومارية من 

، من املرجَّح ه  تصبح القاعدة  ي عمليات اإلغاثة  ي املستقب  نزحوا بسبب القتال عرب احلدود
 .والتدرالت اإلنسانية  ي مذه البيئات مث  مذه امأدوات إلداةة اهلوية
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تطوُّة بيئة التكنولوجيا مو عام  آَرر من املرجَّح ه  حيول العالقة بني امأمن واهلوية واحلر ، وطرحْت 
ا تغيري احلر   ي مذا العصر عندما باحثة امأمن القوم  ةوزا بروكس مؤرَّرًا مسألة الكيفيَّة اليت تسيتمُّ هب

نعر  عدونا باالتسم، من وجه، وحىت احلمض النووي، وم  ُتالِحظ هنه  ي الصراعات امأررية، قد 
عرفِت الواليات املتلدة الكثرَي عن رصومها، "بني املخربين البشريني ومراقبة التكنولوجيا الفائقة، وحنن 

املداةس وايجامعات، وهمساء هشقائهم وامأطفال، التسلية املفضلة غالًبا نعر  هين ولدوا، حيث ذمبوا عىل 
 لديهم، وهكثر من ذلك بكثري".

بروكس وغريمم مث  باحث القانو  العسكري تشاةلز دنال  الذي قام بالتكهن حول مستقب  ليس 
حات "تسا  يببعيد، حيث امأتسللة فائقة الدقة املتقدمة مع برنامج التعر  على الوجه تسو  يتيوَّل 

القتال حبثًا عن قوة العدو"، وةغم ه  مذا السيناةيو قد ال يكو  اآل  حقيقة واقعة، عال ه  ِعدَّة اجتامات 
 من تكنولوجيا املعلومات تدفع بالفع  احلر  اإللكارونية  ي مذا اإلجتاه.

، ومت دجُمها من املرجَّح ه  يغيب عن البال كعهد العقد املقب  عندما هصبلت التقنيات احليوية طبيعية
تقريًبا مع ك ِّ جانب من جوانب احلياة اليوميَّة. كانت قطاعات الدفاع وامأمن وعنفاذ القانو  هوََّل َمن 
هَدَةك قيمة القياتسات احليوية للتطبيقات مث  مراقبة احلدود، والوصول عىل النُّظُم، والتلقق من اهلُويَّة. 

بالاركيز امَأْويلِّ للبلث والتطوير  ي مذا اجملال، فضاًل عن كيفية  حتديد مذه املتطلِّبات عىل حدٍّ كبري يهتمُّ 
، القطاع الصناع  اخلاص يتساَبق بالفع  قب   تطوُّة مذه امأدوات  ومع ذلك، تتغريَّ مذه الدينامية يتغريَّ
احلكومات  ي اتستخدام التقنيات احليوية، وراصة  ي جماالت اإللكارونيات االتستهالكية الشخصية 

 .دوات همن املعلوماتوه

 وبيئة التكنولوجيا الحرب اإللكترونية
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يعين ه  احلكومات من املرجَّح ه  تتخلَّف عن الركب من حيث التأثري على اجتاه االبتكاة على  ومذا
حنو ُمتزايد، وقد هَْعر  ررباء الصناعة عن املخاو  من غيا  التخطيط والتنسيق بني ايجهات احلكومية 

حتديد مستقب  مذه املناتسبة، وبني الشركاء الدوليني، وكذلك تقلي  الدوة الذي تلعبه احلكومات  ي 
الصناعة، ومن احملتم  ه  خترُج من القطاع التِّياةي، عال عذا متَّ اتستغالهُلا من ِقب  مصاحل امأمن وتقنية 
اراراقات الدفاع ايجديدة،  ي بعض احلاالت، تسيتمُّ تطبيق موقف ةدِّ الفع  عىل مسائ  احلكم ووضع 

 ُقْدةَة الدولة على حتديد تسياق اتستخدامه. القواعد، ورصوًصا االبتكاة التكنولوج  الذي يفوق

مذا الوضُع مو التلوُّل الدةاماتيك  من منوذج عصِر احلرِ  الباةدة عىل اجملسَّات املتطوِّةة وهنظمة مَجْع 
اةية اليت تطوَّةت من رالل البلث والتطوير الذي ترعاه احلكومُة، ومذا له ِعدَّة آثاٌة االتستخباملعلومات 
 ي بعض اجملاالت التقنية لللر  اإللكارونية، فإ َّ الواليات املتَِّلدة جِتد نفَسها  ي حالة من مامة. هواًل، 

 التكافؤ التكنولوج  مع اخلصوم احملتملني، تسواء ايجهات احلكومية هو غري ذلك.

الكثري من ثانًيا، من هج  تقلي  الفيوة التكنولوجية، تسَيتعنيَّ على حكومة الواليات املتلدة تسويُة  
النواقص اليت طال همُدما  ي عملية الشراء من هج  البقاء بالقر  من احلافة امأمامية مع تطوُّة 

 التكنولوجيات ايجديدة.

يقومو   619.000.000، تسيكو  مناك 2015تتوقَّع ُمنظَّمة البلوِث الصناعية هنه حبلول هناية عام 
، مبا  ي ذلك بصمات امأصابع والصوت وقزحية لةهجهزهتم احملمو باتستخدام القياتسات احليوية على 

العني، الوجه، وطرائق خمتلفة من القياتسات احليوية السلوكية. وُتشري تقديرات هررى عىل ه  هكثر من 
ملياة شخص  ي البلدا  النامية قد تسيَّ  بالفع  شكاًل من هشكال التوقيع البيوماري من رالل َتفاعله 

تستهالكية، واملؤتسسات املالية، واحلكومات احمللية. باإلضافة عىل ذلك، فإ  مع امأجهزة اإللكارونية اال
نِقاط الضعف الكامنة  ي امأتساليب التقليدية للمصادقة الشخصية )على تسبي  املثال، كلمات السر( 

 م  اليت تقود منوَّ القطاع التِّياةي الكبري لتلسني طرق عداةة اهلُوية.
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ياةية، فإ  العشرات ِمن احلكومات يُتابعو  مشاةيع جوازات السفر اإللكارونية وبعيًدا عن التطبيقاِت التِّ 
والتأشريات، وتسيالت الناربني، وةواتب القطاع العام، والرعاية الصلية، وبرامج تقدمي اخلدمات 

ق  (، وقد تتينَّب بعض احلكومات ِنظاَم اهلُوية الوةقية، وتنتIDاالجتماعية وحتديد التمكني البيوماري )
مباشرة عىل تكنولوجيات التمكني البيوماري، وايجدير بالذِّكر ه  اهلند، مع عدد تسكاهنا فأهنم ال حيملو  
وثائَق ضخمة، وتعم  حاليًّا رالل عدة تسنوات من التخليص البيوماري فقط مللياة من السكا  كيزء 

اهلُوية الفريدة من نوعها  من نظام التلديد الوطين ايجديد. وتسيتم ةبط الصفات البيولوجية لعدد من
 واتستخدامها لوظائف ِمث  عداةة اإلعانات اليت تُقدِّمها احلكومة ومراقبة توزيع احِلصص الغذائية.

( هدرلت مؤررًا "تصريح اإلقامة البيومارية" الذي UKوكمثال آرر، وزاةة الدارلية للمملكة املتلدة )
امأجانب من راةج املنطقة االقتصادية امأوةوبية الذين  ِمن شأنه هْ  يكو  من هج  حاجة هيٍّ من الرعايا

يرغبو   ي العم  هو الدةاتسة  ي اململكة املتلدة، ينبغى على حام  البطاقة تقدمي هوةاق االعتماد على 
احلدود عند السفر دار  هو راةج اململكة املتلدة. التطبيقات ايجديدة امأررى آرذة  ي الظهوة ك  

يا للبطاقات البيومارية لضما  ه  املوظفني العموميني يظهرو  للعم  والتشريعات، يوم مث  اتستخدام كين
قامت نييرييا مؤررًا بتكليف التسيي  البيوماري من بطاقات التعريف املشارك للهواتف 

(  حبيث ميكن لللكومة ه  تَ تَِّبع امأنشطة غري املشروعة. تليها باكستا  اليت دعْت مؤرَّرًا SIMاحملمولة)
ميوم ديسمرب   يالبيومارية بعد ه  تبنيَّ ه  مجيع املهامجني الستة الرئيسني  SIMىل تسيي  بطاقاتع

على املدةتسة العسكرية كانوا يستخدمو  اهلواتف احملمولة املسيَّلة المرهة واحدة مع عدم وجود  2014
 ِصلة واضلة للمهامجني.

تَتساةَع وترية االبتكاة  ي عثاةة املخاو  بشأ  اخلصوصية واملراقبة. باإلضافة عىل ذلك، من احملتم  ه  
تكو  القضايا الصعبة مع املخاو  التنظيمية واحلكم وكذلك الصراعات على املستوى الفين، التوافق ، 

 وتكام  البيانات.
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اجملال من احملتم  ه  يكو  راةج تسيطرة الدولة  ولع َّ امأمم من ذلك، ه  الكثري من التطوير  ي مذا
الواضلة. وميكن لللكومات، وردمات امأمن، والقوات املسللة ه  جتد نفَسها  ي موقف احَلكم 
احملتيز، بداًل من صناع احلكم عندما يتعلَّق امأمر بتلديد كيف َتزدِمر التكنولوجيا، ويتم اتستخداُمها من 

ت احليوية م  جمرَّد مثال واحٍد هلذا اإلجتاه العام بشأ  االبتكاة التكنولوج  ِقب  ايجمهوة العام. القياتسا
  ي عصر احلر  اإللكارونية. تَنطِبق الدينامية املماثلة عىل جمال اإلنارنت هيًضا.

املتزايدة يجاذبية ايِجهات الفاعلة غري  لألمهية ي النزاعات امأررية هصبح عدم الكشف عن اهلوية مركزًا 
عة للدول، و ي بعض احلاالت، ينبغ  على ايجهات احلكومية حماولة جتنُّب العمليات اإلتسنادية. ميكن التاب

ه  توفِّر اهلويات احملمية معرفَة مذه اخلصوم مع املرونة، والتنق ، واالتستفادة من املفاجأة. عدم الكشف 
تخطيط، وكذلك َشْك  التمويه عن اهلوية يسمح بسالمته  ي جمال االتصاالت، والتوظيف، والتموي ، وال

من رالل شنِّ حر  املعلومات. ويُقدِّم جمال اإلنارنت للخصوم منطقَة احلرم النسيب  حيث اهلويات 
احلقيقية ميكن ه  تكو  حممية، خمفية، هو متالَعب هبا. وميكن لليهات الفاعلة ه  ختف  امأنشطَة وةاء 

 لفنية اليت تعقد اإلتسناد وعحباط املراقبة.التشفري القوي، التيسيد الرقم ، هو امأدوات ا

ة اإللكارونية احملَدثة مؤررًا لوزاةة الدفاع عىل كيفية اعتباة عدم الكشف عن اهلُوية تساراتيييوهشاةت اال
على شبكة اإلنارنت، مو متكني مباشر للنشاط اإللكاروين اخلبيث من ِقب  الدولة وايجماعات غري التابعة 

( واحدًة ِمن هكثِر امأمثلِة الباةزة على مذا ISISاإلتسالمية  ي العراق وتسوةيا ) للدول. كانِت الدولُ 
اإلجتاه. وكا  آرُر اتستخدام لروتسيا "املتصيدو " اإلنارنت لتوليد الدعاية املؤيدة للنظام اليت هتُد  عىل 

ديثة كيف يتوقَّع ه  ُيسيِّ  التأثري على بيئة املعلومات املتعلِّقة بالعمليات  ي هوكرانيا. فصَّلت الدةاتسُة احل
مقالة عرباةية يوميًّا، واحلفاظ على العديد من حسابات الفيسبوك وتويار، وتوليد عشرات املشاةكات  50

من التعليقات على اإلنارنت كّ  يوم لدعم العمليات  40،000 ي اليوم الواحد، البالغة حوايل 
 لة.اإلعالمية املوالية للكرملني "املتصيدو " اجملهو 
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ة وزاةة الدفاع تدعو على وجه التلديد عىل "ه  قدةات اتساراتيييَتقديرًا هلذه التلديات ايجديدة، فإ َّ 
اةات ُتساعد على كشف الشخصية السيربانية الفاعلة، وحتديد نقطة اهليوم  ي املنشأ، وحتديد االتستخب

 ك، وعنكاة العمليات.التكتيكات والتقنيات واإلجراءات" ِمن هج  دعم الردع، ةدًّا على ذل

وكا  الرئيس االتستوين توماس مندةيك علفيس مفكرًا ةائًدا  ي قضايا الدفاع السيرباين، وهشاة مؤررًا عىل  
كيفية تُقاة  ايجرمية املنظمة والشبكات اإلةمابية، وايجهات احلكومية بسرعة  ي مذا اجملال، مما يجع  من 

يز بينهما. كا  حتدي اهلوية واإلتسناد  ي جمال اإلنارنت مو الصعب على ايجهات الفاعلة املشروعة التمي
تساحة عمليات احلر  االفاراضية ل "مرحلة الصفر"، ومذه امأنشطة هتُد  عىل تشكي  املفاميم وتأثري 
السلوك متهيًدا للعم  احلرك . وُشوِمدت امأمثلة امأررية قب  التدرالت العسكرية الروتسية  ي جوةجيا 

 وهوكرانيا.

ِنطاق هوتسع، يُوفِّر ِنطاق اإلنارنت مكانًا للتأثري على السلوك وتشكي  النتائج من رالل امأنشطة  وعلى
القصرية لالشتباك العسكري التقليدي. يَ ْنطوي مذا النهج على خماطر مادية هق َّ للخصوم بتقدمي ُقدةٍة 

مذه اخلصائص جتع  اجملاَل  هكرب على عرفاء ُمويَّاهتم من رالل امأدوات التِّقنية املتاحة بسهولة.
اإللكاروين مريًبا عىل حد كبرٍي  ي عصر احلر  اإللكارونية. العديد من التقنيات املمكنة  ي مذا اجملال، 
م  دميقراطية وقابلة للغاية، ومذا يعين هنه، رالفًا لألتسللة امأقوى حلِقبة احلر  الباةدة، عال ه  هتسللة 

 ي متناول هي شخص لديه املهاةات الالزمة وامأدوات امأتساتسية. هلذا اجملال اإللكاروين عادة ما تكو  
السبب، يَعِرض اإلنارنت منصَّة منطقيَّة لألطرا  الفاعلة غري التابعة للدول اليت تسعى لتوظيف ُقدةات 

 غري متكافئة ضد الدول مع جتنُّب اإلتسناد املباشر.

ل عليها ميكن ه  توفِّر للمستخدمني الشبكات املتوازية اجملموعة املتنوِّعة من امأدوات اليت َيسُه  الوصو 
اليت مت تشفريما، الالمركزية، وعىل حد ما، اجملهول. "تسيلك ةود" املعرو  على اإلنارنت باتسم "شبكة 
 اإلنارنت املظلمة" مو موقع جتاةي هُغِلق مؤررًا من ِقب  مكتب التلقيقات الفدةايل مو مثال على ذلك.
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الفاعلة امأررى على امأدوات، مث  شبكة توة، اليت ُتوفِّر احلماية ضد حتلي  حركة املروة تعتمد ايِجهات 
( للعناوين ومواقع اخلادم هثناء تشفري حزم البيانات IPواملراقبة من قب  عرفاء بروتوكول اإلنارنت )

يُقدِّة بعض وتوجيهها من رالل العقد املتعددة، مما يجع  من الصعب تعقُّب وحتديد املستخدمني. و 
ُظِلمة متثِّ  جزًءا كبريًا من النشاط على شبكة اإلنارنت، واليت تنطوي على حمتوى 

اخلرباء ه َّ مذه املواقع امل
ال تتم فهرتسُته ويتم اكتشافه عن طريق حمركات البلث التقليدية مث  جوج . باإلضافة عىل ذلك، ميكن 

ر وتسيلة إلجراء املعامالت املالية حتت اتسم ُمستعاة العمالت" الرقم  ِمث  بيتكوين فهو يُوفِّ -"التشفري
َعرْب مذه الشبكات. عدم الكشف عن اهلُوية ميكن املستخدمني من التصفح، والتواص ، وجتاةة املواد غري 

 املشروعة مع رطر هق  عموًما من َكشف اهلوية وزيادة القدةة على عرفاء املواقع املادية واهلوية.

بأ َّ الدولة اإلتسالمية وغريما من ايجماعات املتطرِّفة َتستخِدم ِمثَ  مذه امأتساليب. مناك بالفع  اقاراح 
والَحظ ةئيس شبكة مكافلة ايجرائم املالية التابعة لوزاةة اخلزانة امأمريكية مؤررًا ه  "عند َبدء احلديث 

اليت لديها خماطر حقيقية عن املعامالت العاملية من نقطة عىل نقطة واحلركة الللظية للقيمة على احلدود، 
مرتِبطة به." مدير وكالة امأمن القوم  امأمريال مايك  ةوجرز شرح بشك  هكثر وضوًحا مذه املخاطر، 
مشريًا عىل ه  وكالته تراِقب التهديدات على شبكة اإلنارنت املظِلمة حيث يقض  "الكثري من الوقت يتَِّبع 

 الناس اليت ال ميكن العثوة عليها."

مواقع جمهولة "الشبكات املظلمة" الفٌت للنظر راصَّة  ي مقاب  االةتفاع املتزامن لوتسائ   اتستخدام
اإلعالم االجتماعية، والظوامر على هتساس املفهوم على عكس اهلد  إلتسقاط اهلوية لغرض صريح بناء 

امأداة  على هتساس االنتماء. بالنسبة لكثري من ايجماعات، هصبلت هنظمة وتسائ  اإلعالم االجتماعية
املفضلة لتواص  توزيعها، والتخطيط، والتوظيف، ونشر الدعاية، مبا  ي ذلك ايجماعات اإلةمابية، 

اةات الوطنية مؤررًا مذه االتستخبواملتمردين، واملنظمات اإلجرامية. وَصف تقرير اإلجتامات العاملية جمللس 
ركزية والتلكم"، مع احتمال ه  حت َّ حم َّ التقنيات للتواص  االجتماع  مث  "طبيعتها املقاومة للرقابة امل

مصادة الطاقة التقليدية والسلطات لصاحل امأفراد وايجماعات الصغرية، والتلالفات املؤقتة من ايجهات 
 الفاعلة غري التابعة للدول.
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ذية، العديد من امأمثلة امأررية تدل على الدةجة اليت تطوَّةت هبا وتسائ  اإلعالم االجتماعية كأداة تنفي
تسواح    يايجماعات املسللة  ي غزة، واخلاليا اإلةمابية  ي مايل، وجتاة النفط  ي نييرييا، والقراصنة 

الصومال قد اتستخدموا ك  وتسائ  اإلعالم االجتماعية  مث : شبكات القيادة والسيطرة املخصصة 
ًدا ةقميًّا قويًّا إلجراء عمليات املعلومات. الدولة اإلتسالمية، على وجه اخلصوص، قد وضعت وجو 

الوقت املناتسب." صدة تقرير   يومتطوةًا، ومت نشر حمتوى الوتسائط عالية ايجودة عرب امأنظمة املتعددة 
 ي املئة من امأنشطة اإلةمابية اليت تقوم  90مؤررًا عن اإلةما  ومت العثوة على الوتسائط ايجديدة حوايل 

باعتباةما هداة تواُص ،  ي بعض احلاالت مت تقدمي باتستخدام اإلنارنت ووتسائ  اإلعالم االجتماعية 
 "جداة احلماية الظامري للمساعدة  ي احلفاظ على موية هولئك الذين يشاةكو ."

(، تويار، GCHQبريطانيا العظمى، مقرَّ االتصاالت احلكومية )  ي NSAوقد وصف مدير
مابيني واجملرمني." اق ْاَرح هحد الفيسبوك، والواتس آ  باتسم " شبكات القيادة والسيطرة كخياة لإلة 

املعلقني على التكنولوجيا العسكرية ه َّ الوضع والوع   ي عصر اإلنارنت يعين اتستخدام "البيانات 
الللظيَّة من الشبكات االجتماعية  مث : تويار والفيسبوك لتلديد اهلد ."  ي حني ه  املبالغة والتعليق 

 ة مكونًا مامًّا من مكونات البيئة التشغيلية املعاصرة.ال يشريا  عىل هي مدى هصبلت مذه امأنظم

ةمبا يوفِّر الصراع السوةي املثاَل امأقوى لكيف هصبلت وتسائ  اإلعالم االجتماعية هداة من هدوات 
احلر  احلديثة. وقد دعا مذا الصراع "الصراع املدين امأكثر اجتماعية  ي التاةيخ"  مع املقاتلني باتستخدام 

تيو ، تويار، وتسنا  شات جملموعة متنوعة من املهام التنفيذية، واالتصاالت، والدعاية. الفيسبوك، يو 
على امأق  من حسابات تويار املستخدمة من ِقب   46،000حوايل  2014هوارر عام   يحدَّد حتلي  

هعضاء وهنصاة الدولة اإلتسالمية،  ي حني تشري تقديرات مكتب التلقيقات الفيدةايل ه  
شخص  ي مجيع هحناء العامل َيِص  عليهم "الرتسائ  اإلةمابية" ك  يوم عرب وتسائ   200،000حوايل

اإلعالم، وهشرطة الفيديو، كتيبات التعليمات االجتماعية، وغريما من املواد املنشوةة على املواقع 
 اإلتسالمية املتشددة.
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ة والتوظيف، وهغراض التدةيب. كما اتسُتخِدمت مذه امأنظمة على ِنطاق واتسع لَنْشر املعلومات التشغيلي
على تسبي  املثال، نشرِت املواقُع َمعلوماٍت حول اتستخدام املتفيِّرات وتقنيات القتال، وةوابط برامج 
التشفري املصمَّمة ملساعدة املستخدمني على محاية االتصاالت احلسَّاتسة. ُيستخَدم هيًضا املقاتلني الفرديني 

احلسنة وتوثيق اخلربات القتالية مباشرة.  ي مثال واضح، حاول هحد  احلسابات الشخصية إلنشاء نوايامم
مقاتل  الشبا  الربيطاين بيا  ومهية تساحة املعركة على وتسائ  اإلعالم االجتماعية بعد وضعه على قائمة 
مراقبة السفر.  ي هناية املطا  مت القبض عليه عند حماولة الدرول مرة هررى عىل اململكة املتلدة. وقد 

لِّط الضوُء على تسبي  املثال عىل هي مدى تستفيد العديد من ايجهات الفاعلة غري التابعة للدول من تسُ 
 اخلاةج . وتسائ  اإلعالم االجتماعية لصياغة اهلويات املشروعة عىل ايجمهوة

ذلك، ميكن هْ  يكو  النشاط على اإلنارنت تسالًحا ذا حدَّين، وكالمها ميكن عمليات اخلصم،  ومع
بينما  ي الوقت نفسه يعرِّضهم عىل املراقبة.  ي السنوات امأررية، مت عرض اتستغالل وتسائ  اإلعالم 

  2014هوائ  عام  االجتماعية وتعمُّق الطب الشرع  الرقم ِّ  ي عمليات اخِلْصم. فعلى تسبي  املثال،  ي
كا  احملللو  قادةين على تعقُّب حتركات هفراد ايجي  الروتس   ي شبه جزيرة القرم من رالل وتسائ  
اإلعالم االجتماعية. بشك  ُمنفِص ، قدَّمْت هشرطة فيديو يوتيو  وةتسائ  تويار بواتسطة ايجهات غري 

 ي شرق هوكرانيا  17ماليزيا عيرالينز ال  النظامية الروتسية التلميلات امأوىل ملسؤوليتها عن عتسقاط ةحلة
. و ي اآلونة امأررية، هثبت "حيم املصادة" ه  املعلومات اليت تُنَشر على وتسائ  2014 ي يوليو 

اإلعالم االجتماعية من ِقب  السكا  احملليني هلا دوة ةوتس  َنِشط  ي شرق هوكرانيا، مبا  ي ذلك التدفق 
 ىت تستمرَّ احلكومة  ي نف  هي توةُّط مباشر  ي امأعمال العدائية.املستمر من امأتسللة والقوات، وح

 ي تسوةيا، مت ذِكر ه  القوات املوالية لألتسد تستخدُم التيسد الومه  على اإلنارنت لتلديد واتستهدا  
مبا هعضاء املعاةضة. واتستخدم الباحثو  مذه اهلويات الومهية لللصول على معلومات شخصية مفصَّلة، 

امأمساء وهماكن هعضاء هحزا  املعاةضة والنشطاء واإلعالميني والعاملني  ي جمال املساعدات   ي ذلك
اإلنسانية، واعترب البعض اآلرر رطرًا على النظام. وكشفت حسابات تسكايب والتطبيقات النقالة 
د )التطبيقات(، ومواقع وتسائ  اإلعالم االجتماعية العناوين وتسيالت الرتسائ  القصرية، والربي

 اإللكاروين، وغريما من املعلومات املتعلِّقة خبطط القوة املعاةضة.
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ووفًقا للتقييم، فقد هنتج مذا النوع من االتستغالل وتسائَ  اإلعالم االجتماعية العدوانية "املخابرات 
ن حتديد العسكرية لتنفيذ َميزة املعركة املباشرة،" مبا  ي ذلك متكني تلك املعلومات القوات املوالية لألتسد م

 املساة، واتستهدا  هعضاء املعاةضة الرئيسني.

ع  الواليات املتلدة قامت هيًضا باتستخدام بيانات وتسائ  اإلعالم االجتماعية لالتستهدا . فقد َكَشف 
مسؤول عسكري  ي اآلونة امأررية ه َّ مشاةكات وتسائ  اإلعالم االجتماعية  ي اآلونة امأررية قد متَّ 

ضر  مبىن مقرِّ مجاعة الدولة اإلتسالمية  ي وقت الحق، واتستخدم الباحثو  غريما اتستخدامها لتعقُّب و 
من الوتسائط االجتماعية باعتباةما وتسيلة لبناء املالمح الدميغرافية ملقاتل  الدولة اإلتسالمية وغريمم من 

إلنارنت، ايجماعات، وتسليط الضوء على مواقعها، ما اللغات اليت يتلدثو  هبا، وكيفية الوصول عىل ا
 وحتلي  مضمو  اتصاالهتم؟

" املعرو  باتسم جمهول  و ي تطوُّة آرر اتستطاعِت الشبكة الدولية لإلنارنت من "ِكيانات النِّضال الربجم ِّ
اليت تستخدمها الدولة اإلتسالمية وهتديد هعضاء اجملموعة  مؤررًا السيطرة على حسابات تويار والفيسبوك

"مبطاةدهتم، عنزال املواقع اخلاصة هبم وحساباهتم وةتسائ  الربيد اإللكاروين، وهنه ِمن اآل  فصاعًدا، ال 
يوجد مكا  آمن بالنسبة هلم على اإلنارنت". وَوف ًْقا مأحد اخلرباء، ع   "اتستغالل الشبكة اآل  جزءًا 

 ا  ي التكنولوجيا املنخفضة، واحلرو  امأملية، ومتاحة لتلك اليت تعم  على ميزانية صغرية."ةوتينيًّ 

-nonَتعِرض كثافة املعلومات  ي جمال اإلنارنت بوضوح التزاماِت "امأمن غري التشغيل  الواع  )
OPSEC وامأنشطة. ( بأ َّ توظيف جمتمع املقاتلني امأجانب يوفِّر نافذَة االتصاالت على اهلُويَّات

وَيستِند تصميم شبكات وتسائ  اإلعالم االجتماعية على تسلس  االتصال والروابط الارابطية بني امأفراد. 
وغالًبا ما يتمُّ تعزيز مذه املعلومات عن طريق بيانات َغنيَّة احملتوى، مبا  ي ذلك الصوة والنصوص 

 الطوابع الزمنية.والفيديو، والصوت، مع وْضع عالمات حتديد املوقع ايجغرا ي و 
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وميكن هيًضا هْ  تستمدَّ بعض التوقيعات البيومارية السلوكية من مذه امأنشطة الرقمية الروتينية اليت تظهر 
همناطًا  ي كيفية َنْشر املعلومات واتستخدام هجهزهتم، وكثري من اخلرباء  ي مذا اجملال يَجهلو  َمصدَة الوجود 

عن طريق الربط بني قواعد البيانات املتاحة لليمهوة، معلومات بطاقة  الرقم  السه  نسبيًّا، لنزع املصدة
ت الناربني، والعالقات الشخصية، وهمناط املعلومات السلوكية الكافية لتيميع امللفات  االئتما ، وتِسيالَّ
الفردية العالية ملعظم مستخدم  اإلنارنت بشك  عام، ويوفِّر مذا العرُض هداة قوية ملخططات تكوين 

لشبكة وحتديد امأفراد الذين يعملو  دارلها، اليت تدعو عىل مقولة يوما  غوته، "ق  يل: من ةفيقك، ا
 وهنا هقول لَك من هنَت."

وقد اقارح الباحث القانوين وايجنرال املتقاعد تشاةلز دنال  ه َّ َتوفري توتسيع "البيانات الكبرية" وامأدوات 
اط  ي  ختصيص احلر ،" مما يؤدِّي عىل اتستهدا  صريح مأفراد اإللكارونية ايجديدة قد مُيكِّن "اإلفر 

معينني دار  وراةج تساحة املعركة. والحظ دنال  "عدًدا ال هنائ  تقريًبا من السيناةيومات اليت متكن 
اخلصوم من اإلفراط  ي ختصيص الصراع عرب الوتسائ  اإللكارونية"، ومذا الوضع املستقبل  لللر  قد 

جتسَّد مؤررًا  ي اراراق هنظمة الكمبيوتر  ي مكتب عداةة شؤو  املوظفني، واالقرصنة  تسبق حدوثه، والذى
اةات العسكرية، وةكَّزت االتستخبالصينية املرتبطة بالوزاةة الشعبية، وثالثًا اجملموعة السيربانية املكلَّفة يجمع 

  من املوظفني احلكوميني مذه القرصنة حتديًدا على البيانات الشخصية والعم  والتاةيخ الطيب لآلال
اةات، ومقاويل الدفاع، مبا  ي ذلك معلومات عن امأصدقاء وهفراد العائلة االتستخبوالعاملني  ي ايجي  و 

 والزمالء املستمدَّة من مناذج التصريح امأمين.

وقد وّجه االمتمام عىل تطوُّة زيادة توافُر البيانات مفتوحة املصدة وحمتوى الوتسائط االجتماعية 
يَجمع التقنية  امأنظمة امأتساتسيةالدميقراطية لالتستخباةات، فخالل ِحقبة احلر  الباةدة، مت اتستخدام و 

عصر احلر  املتقدمة الذي اقَتصر على َحْفنة من القوى العسكرية الكربى، ومع ذلك، فإنَّه  ي 
كا  لديهم القدةة على مَجع ، اجملموعات الصغرية، والِكيانات التِّياةية، وحىت ايجهات الفردية  اإللكارونية

املعلومات بشك  ُمستق ٍّ واتستخدامها جملموعة متنوعة من امأغراض، قد مجع جتُّاة التيزئة معلومات 
مفصَّلة بشكٍ  ُةوتيين حول عادات اإلنفاق وتاةخيه االئتماين وتاةيخ تصفُّح شبكة اإلنارنت، وظائف 

ستهَدفة على وجه التلديد.الشبكة االجتماعية، واملعلومات الدميوغرافية مأ
ُ
 حباث السوق واإلعالنات امل
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  2013  الفتة للنظر  ي عام املستقلنياةات االتستخبوقد اتسُتخِدمت هتساليُب مماثلٌة من ِقب  حملِّل  
حيث اتستخدم ُمدوِّ  من عجنلارا مصادَة وتسائِ  اإلعالم االجتماعية إلثبات تقاةير احلكومة السوةية، 
باتستخدام امأتسللة الكيميائية ضد همدا  املعاةضة  ي عحدى ضواح  دمشق، وهكد املدو  نفسه  ي 

للطائرات، وكا  وقت الحق على تقاةير تُفيد بأ  ايجي  السوةي احلر قد َحص  على مدافع مضادَّة 
قادةًا على تتبُّع التقدم التكتيك  للمتمردين السوةيني وتفاصي  تطويرمم لألتسللة البدائية عن َكَثب، و ي 

اةات املستمدَّة من وظيفة وتسائ  اإلعالم االجتماعية املضا  االتستخبحديث آرر عن "حيم مصادة" 
ية الروتسية اليت تتلرَّك َعرْب هوكرانيا، وقد عليها عالمات جغرافية حتتوي على صوة من املركبات العسكر 

هصبح مذا قاعدة بيانات متزايدة، وضعت متاًما من التقاةير املستخدمة اجملمَّعة حول امأنظمة التياةية، 
 القائمة الظامرية من الغاةات اليت َتُشنُّها القوات الروتسية واملعدات وانتهاكات وْقف عطالق الناة.

الواضلة هلذه امأدوات، مناك حتديات كبرية  ي اتستخدام الكثري من احملتوى،  وعلى الرغم من القيمة
الذي مت احلصول عليه من وتسائ  اإلعالم االجتماعية واحملتوى املقدَّم من املستخدمني، ومن وجهة نظر 

لفوضى حتليلية، مناك مهمة صعبة تتمثَّ   ي تصفية البيانات اليت ميكن ه  تكوَ  مفيدة لكمية مائلة من ا
الرقمية، والضوضاء، والتضلي ، واملسألة الثانية: م  واحدة من اإلتسناد، مع العلم بتلديد ُموية الفرد 

، "على شبكة اإلنارنت، هنه 1993وةاء املعلومات، كالكرتو  الكالتسيك  نيويوةكر الحظ نبويا  ي عام 
ت يتم عنشاء اهلويات الرقمية، اليت ال هحد يعر  هنه كلب"، ورالفًا مع القياتسات احليوية، على اإلنارن

ال توةث، وُيشاة عىل مذا  ي وقت ما على ههنم "هشخاص اإلنارنت "وميثِّ  كيف يتمُّ التعر  على 
اخلاص  IPُمستخِدم الشبكِة الواتسعِة من رالل الصِّفات الرقمية  مث : ُعنوا  الربيد اإللكاروين، وعنوا 

ومع ذلك، مذه اهلُويات ميكن مندتسُتها، هرفاؤما، والتالعب هبا بالكمبيوتر، هو ةقم اهلاتف اخلليوي، 
 مأغراض حمددة.

قام معظم مستخدم  وتسائ  اإلعالم االجتماعية مبماةتسة ما ال يق ُّ عن بعض هشكال امأمن التشغيل ، 
ين مل ء  ي حني ه َّ كثريين غريمم يعملو  عمًدا وةاء قناع من اهلُوية الومهية واخلداع، فالفضاء اإللكارو 

باحلسابات الومهية على تويار، والرقمية، واتستخدام برامج عرفاء اهلوية، وتَنصح املنتديات ايجهادية اآل  
املشاةكني باتستخدام عجراءات متطوِّةة لتينُّب الكشف عند التصفح، مبا  ي ذلك رطوات إلزالة حتديد 
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على حنو متزايد، قامت العمليات التشغيلية املوقع ايجغرا ي والبيانات الوصفية من صوة اهلاتف اخلليوي، 
(OPSEC( املتشدِّدة هيًضا باتستخدام تطبيقات الرتسائ  املشفرة مث  ال )WhatsApp & )
(KIK(  هو التطبيقات اليت تدمِّر البيانات ِمث ،)Wickr( & )Surespot اليت جتع  من )

االهتم، مذا الكم اهلائ  من اخلداع الصعب جدًّا على السلطات الشرعية حتديد الفاعلني وتتبُّع اتص
والتضلي   ي جمال اإلنارنت رلق صناعة منزلية من الشركات املتخصِّصة  ي التلقق من تقاةير وتسائ  
اإلعالم االجتماعية باتستخدام املعلومات ايجغرافية  مث : التتبع، التللي ، والكالم، وحتلي  احملتوى 

 لتلديد الدجالني واهلويات الومهية. 

َيكُمن التلدي بالنسبة للقائمني على املشروع   ي كيفية ةْبط الشخصية اإللكارونية عىل اهلُوية احلقيقية و 
، كما هشاة هحد ررباء الارميز والتشفري امأمينِّ   ي اآلونة امأررية، قائاًل: للفرد فيما وةاء الوجود الرقم ِّ

لفرق بني اثنني من امأشخاص  ي شقة بالطابق "حنن نعي   ي عامل ال مُيِكن ه  حندِّد فيه بسهولة ا
السفل  وبني حكومة كوةيا الشمالية" ومو ما َرَلق  ي الواقع "تسباق التسلح بني املهامجني، وبني من 

( CIAاةات املركزية )االتستخبيستهدفو  التعر  عىل مؤالء"، وةدًّا على مذه التلديات، كانت وكالة 
واتسعة َتستِند  ي جزء منها على عدةاك ه  مذه البيئة ايجديدة قد تتغريِّ بصدد القيام بعملية ععادة ميكلة 

بشك  َجذةيٍّ حول التيسس، وكيزء من مذا النهج ايجديد، يَزيد تنظيُم التقاةير من مهاةات الشبكات 
الرقمية عرب ك ِّ فئة من العمليات، على تسبي  املثال، اتستخدام امأدوات اإللكارونية من هج  "تأكيد 

ويات هبد  ضربات الطائرات بدو  طياة هو اراراق اخلصم  ي اإلنارنت والدماء مث  الدولة اهل
 اإلتسالمية".

فك ُّ مذه القضايا ترتِبط مباشرة بالعناصر امأتساتسية لنموذج احلر  اإللكارونية، الفردية، واهلوية، 
ة، فإ َّ قضية اهلوية واملعلومات، كما اتستهد  فلص الشخصية على هتساس اهلُوية اليت تصبح طبيعي

واإلتسناد تنمو فقط باعتباةما قلًقا تشغيليًّا  هلذا السبب، من املهم هيًضا النظر  ي كيفية تغريُّ مفهوم اهلُوية 
 نفسه  ي املستقب .
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ة امأمن تساراتيييةنة مع هكثر ايجوانب امللموتسة المفهوم اهلوية ميكن ه  يكو  حمبطًا، ال تسيما باملقا
القوم  واحلر ، وميكن القول، معىن اهلوية هثناء التلول الثوةي، مع التغيريات بال شك تسيكو  هلا آثاة  
كبرية على كيفية شنِّ احلر  اإللكارونية  ي املستقب ، مذا القسم يُعترب لفارة وجيزة يُقدِّم مضاةبات على 

جتماعية واالقتصادية والتقنية، اليت من املرجِّح ه  تشكِّ  معىن اهلُويَّة: من حيث ِصلتها اإلجتامات اال
 بتلديات امأمن القوم   ي املستقب .

كما افارضت مذه الدةاتسة، ه  اهلوية قد هصبلت  ي عطاة منوذج احلر  اإللكارونية  ي "مركز ايجاذبية" 
ة غري التابعة للدول، واملقاتلني الفرديني، كما َتصوَّة كاةل التشغيل  للخصوم الشبكية، وامأطرا  الفاعل

ا متثِّ  "حموَة ك ٍّ من القوة واحلركة، واليت ُتوِقف ك  ش ء"، فف  الصراعات التقليدية،  فو  كالوزفيتز، ههنَّ
 فهذا يشري عموًما عىل القدةات العسكرية للعدو، تلك امأصول والصفات اليت متكِّنها من تطبيق القوة
القتالية على تساحة املعركة،  ي حالة احلر  غري النظامية وحركات التمرد، ومركز ايجاذبية يُنظَر عليهم 
عموًما من الناحية الشرعية السياتسية، والعوام  امأمنية، والقدةة على مماةتسة الضغط على السكا   مأهنا 

ر  اإللكارونية، هصبلْت مركَز متثِّ   ي جومرما مصدَة للقوة، وكذلك ضعفها ومشاشتها،  ي عصر احل
 جاذبية جديد للهوية.

ومتاتُسك الشبكِة يأت من اهلُوية والعالقات الارابطية بني هعضائها، اهلوية م  اليت متيِّز الشبكات 
االجتماعية من البريوقراطية،  ي حني ه َّ البريوقراطية مسلوبة الشخصية، وتعم  على امأتساس الدارل  

مدُّ الشبكات االجتماعية قوَّهَتا من االتصاالت الشخصية، والثقة، والتوقعات اليت يُنظَر والربوتوكول، وتست
عليها بداًل ِمن التوقعات املقنَّنة، وتسالمة شبكة اخَلصم تعتِمد على الثِّقة باهلويات احملمية اليت مُيِكن 

 الحرب اإللكترونية ومستقبل يحديد الهوية

 



 

 

98 

ليلرمه من قوة فريدة من  الوثوُق هبا دارليًّا وراةجيًّا، ونف  عدم الكشف عن اهلوية لشبكة العدو
نوعها، مع حتديد العناصر، تتعرَّض االتصاالت، وامأنشطة، والشبكة عىل ه  تصبح ضعيفة، مع مذا 

 التعرض، فإنه يَفِقد القدةَة على العم ، للمناوةة، للتخطيط، والتواص .

، فمن املهم ه  نفهم كيف يتغريَّ مفهوم اهلُوية. العديد من مذه التلوالت  طبًقا عىل التماتسك الشبك ِّ
م  نتيية مأحدث ابتكاةات التقنية اليت تُغريِّ كيفية عنشاء معلومات اهلُوية وختزينها وتباُدهلا، والتلقق 

ظيفة التقليدية للدولة باعتباةما منها، باإلضافة عىل ذلك، العوام  االجتماعية اليت ُتسبِّب تآك  الو 
السلطة الوحيدة إلةجاع اهلوية الرمسية، فعلى امأفراد وكذلك الشركات ه  يأرذوا زمام املبادةة  ي حتديد 
مفاميم اهلُوية ايجديدة ورلق عطاة لكيفية اتستخدامها، وتلعب القوى االقتصادية هيًضا دوةًا، مث  

د"، نعرض آليات مذه التغيريات ايجديدة للتلقق من اهلوية، التخصيص التياةي ومنو "تقاتسم االقتصا
عتسناد املعامالت، وامأمهية املتزايدة املفروضة على مصللة السمعة. ونتيية لذلك، تتطوَّة هشكال جديدة 
من اهلُوية الرقميَّة ِمن هج  التلقق من الذي ُيشاةِك  ي مذه التبادالت، وم  مذه العوام  ميكن الوثوق 

 ال.هبا هم 

مذه اإلجتامات تشري عىل بدايات نظام جديد حلكم اهلُوية،  ي مذه البيئة، يتلدَّى امأفراُد واملصاحل 
التياةية تسلطة الدولة  ي وتساطة اهلُوية، وال تزال احلكومات على امأةجح حتتفظ ببعض الصالحيات 

ات واملنافع  ومع ذلك، فإ  لتلديد شروط اهلوية الرمسية عن طريق التلكم  ي الوصول عىل بعض االمتياز 
امأفراد لديهم على حنو متزايد القدةة على السيطرة، والتفاوض، والتعام  مع اهلويات اخلاصة هبم، 
وراصة  ي البيئة الرقمية، واملصاحل التياةية تظهر وكأهنا مقاب  اتستئياة امليسرين للمساعدة على عداةة 

صرحية هو لغرض تسليع معلومات اهلُوية التستخدامها مذه اهلويات الشخصية، باعتباةما ردمة عمالء 
 من ِقب  هطرا  ثالثة.
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وتعكس مذه التغيريات مفاةقَة كيفية تطوُّة اهلوية  ي اجملتمع، فمن ناحية، فهذه التكنولوجيات متكِّن 
التخصيَص هكثر من اخلربة، ويظهر مذا  ي التوتسع  ي اتستخدام وتسائ  اإلعالم االجتماعية، وتفريد 

عليم والطب والتكنولوجيا املراقبة احليوية املستمرة، وتطبيقات ايجوال امأمث  للعادات الفردية، الت
التفضيالت الشخصية، وهمناط احلياة اليومية، ومن جهة هررى، تدفع قوى مضادة خلياةات التقنية احملسنة 

ة الرقمية، ويتَِّضح حلماية اخلصوصية واملعلومات الشخصية، وضما  عدم الكشف عن اهلوية  ي البيئ
ذلك  ي التوتسع  ي اتستخدام التشفري القوي، وتزويِد امأفراد بالقدةة على التواص  بشك  آمن وعجراء 

 معامالهتم اخلالية من املراقبة.

قد تعكس االزدواجية العامة على القضايا امأمنية للخصوصية الشخصية، عموًما مذا التوتر، ووفًقا عىل 
 ي املائة من البالغني  ي الواليات املتلدة يعتربو  هنه من  93يْت مؤرَّرًا، فإ  حنو دةاتسة بيو اليت ُهجر 

املهم ه  يتم السيطرة على من يستطيع احلصول على املعلومات املتعلقة هبم، ومع ذلك، يشعر القلي  
ديد دائًما"،  ي املائة( بأنه من املهم ه  تكو  قادةة على "التنق   ي امأماكن العامة دو  حت 63منهم )

ومع ذلك، فتشري نتائج الدةاتسة هيًضا عىل ه  معظم امأمريكيني يتوص  عىل حد ما عىل ه  حقيقة الكثري 
من النشاط الرقم  اخلاص هبم ال يظ  راًصا وآمًنا، وحىت هق  من الذين لديهم الكثري من القوة 

متسُّك امأمريكيني بالرغبة  ي عدم  وعالوة على ذلك، فلىت. للسيطرة على كيفية اتستخدام مذه البيانات
الكشف عن مويتهم الرقمية، يتَِّخذ عدٌد قلي  جدًّا منهم اإلجراءات التقنية االتستباقية لتعزيز اخلصوصية 

توتُّر، وتسو    يهو محاية النشاط على اإلنارنت من املراقبة، ومن املرجح ه  تظ َّ مذه املواقف املتضاةبة 
كي  مستقب  اهلُوية، مبا  ي ذلك عالقتها بامأمن القوم ، ولع َّ امأمم من ذلك، تلعب دوةًا مامًّا  ي تش

تسرعُة وترية التغري التقين اليت تعين على امأةجح ه َّ احلكومة تستكو   ي ةدِّ الفع  بداًل من الدوة 
 االتستباق  لتشكي  كيفية تطوُّة مفهوم اهلوية  ي املستقب .
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  له آثاٌة كبرية على امأفراد وكذلك احلكومات مو فكرة دمج اهلوية، التغيري الذي من احملتم  ه  يكو 
فإىل اليوم، ال تزال معلومات اهلُوية غري متيانسة عىل حدٍّ ما  من حيث شْكلها وكيفية ختزينها 
واتستخدامها، بِناء اهلوية التقليدية مث  الفسيفساء ثنائ  امأبعاد، يتكو  من عدد وافر بدو  تداُر ، 

ناك تنسيٌق واضح من املعلومات، وميثِّ  ذلك من رالل جمموعة من املصادة مبا  ي ذلك الوثائق ويكو  م
اليت تُقرُّما الدولة )جوازات السفر وشهادات امليالد(، معلومات حول السرية الشخصية غري الرمسية 

والوصفات  )مقاالت الصلف، وعضوية النادي(، والبيانات احليوية املعلوماتية )السيالت الطبية،
الطبية، وثائق التأمني(، وتسائ  اإلعالم الرقمية )تسيالت الشبكات االجتماعية والربيد اإللكاروين 
واهلاتف(، وحيتوي مذا البناء على وجود كمية مائلة من املعلومات اخلاصة باهلُوية، ومع ذلك، فإ  الكثري 

سيالت املادية(، هو االحتفاظ هبا  ي صيغ من مذه البيانات غري جمزِهة للغاية وقابلة للتلف ) ي شك  ال
جتع  من الصعب اكتشا  وجود اةتباط بني املعلومات، وحتليلها، وباإلضافة عىل ذلك، فعالمات اهلوية 
التقليدية عموًما مبنية على حمتوى واضح  مث : همساء امأتسرة، وهةقام اهلاتف، وعنوا  السكن، العم ، 

 .وهةقام الضما  االجتماع  .... عخل

وِمن املرجَّح ه  تكو  خمتلفة جدًّا عن النموذج القائم على رصائص بناء ُموية جديدة، وتسو  يكو  
هق َّ ِمن الفسيفساء وهكثَر من مركَّب متيانس الذي مت تعريفه من ِقب  العالقات املتأصِّلة املستمدَّة من 

ف مذه اهلويات الضمنية اليت تسو  االةتباطات التلليلية بداًل من املعلومات الواضلة، ولن يتم تعري
ختف  الفروَق القائمة بني املعلومات البيوغرافية، البيومارية والسلوكية، والرقمية، فهذه اهلويات املركبة تكو  
مستمرة، تراكمية، وترابطية، مما يعين ههنا تستعتمد على املعلومات اليت تدوم عىل امأبد  ي امأةشيفات 

يانات باتستمراة كايجديدة، ويتم عثراء احملتوى من رالل اةتباط عميق بامأشخاص الرقمية، تاراكم نقاط الب
اآلررين، امأماكن، وامأنشطة، ومذه اهلويات ايجديدة غري موجودة كُعَقٍد منفصلة من البيانات، ولكن 
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تسيتم حتديدما  ي تسياق عالقتها بامأموة امأررى. ومكذا، فمفهوم اهلوية  ي املستقب  تسيكو  شبكة 
 طبيعته، ومتعدد امأبعاد  ي الطرق اليت لن تكو  هبا اهلويات احلالية.ب

مناك تلميح هلذا املستقب  الواضح بالفع   ي كيفية اتستخدام امأفراد لتقنيات اهلواتف الذكية وامأجهزة 
ية امأررى املتَِّصلة بالشبكة، ويتم متكني العديد من تلك التقنيات بالفع  مع مصادقة الوتسائط البيومار 

املتعددة )بصمات امأصابع، القزحية، الوجه، والتعر  على اإلمياءات(، ومذا يعين ه  هيَّ نشاط يرتبط 
مع جهاز معني ميكن ه  يكو  مرتبطًا مع توقُّعات اهلوية الفريدة امأررى  مث : الصوت وبيانات 

 .اإلةتسال، وامأمناط السلوكية، واحلركات الفضائية، ونشاط الشبكة االجتماعية

وتسيكو  هحد اآلثاة املارتبة على مذا االندماج مو اهلوية، وتسيكو  احتمال وتسائ  هكثر قوة من املراقبة 
وامأمناط  السلبية، كما يتم دمج اهلويات الرقمية على حنو متزايد مع غريما من البيانات البيومارية

السلوكية، ومعلومات حول السرية السياقية، قد يصبح من السه  هيًضا كشف هعمال اخلداع املتعمدة، 
اةات مايك فيكرز الحظ  ي اآلونة امأررية كيف هصبح من السه  االتستخبوكي  وزاةة الدفاع لشؤو  

الرقم  الذي ناركه مجيًعا وحنن منضى تتبُّع امأفراد  ي مجيع هحناء العامل  ي السنوات امأررية بسبب "الغباة 
 حياتنا."  ي

ويدل جوج  بالفع  على بعض امأمثلة العملية ملفهوم تغيري اهلوية مع النظام امأمين  ي الوقت احلقيق ، 
باتستخدام مزيج من التعر  على الوجه، والكشف عن الصوت والبيانات السلوكية لتمكني مصادقة 

كلمات املروة التقليدية، ومن املرجَّح ه  الاركيز على مذه التوقيعات   ايجهاز بشك  مستمر دو  اتستخدام
غري التقليدية وهجهزة االتستشعاة قادةة على كشف وتسوية جمموعة واتسعة من املعرفات املنفصلة 
والغامضة للمرحلة املقِبلة من احلر  اإللكارونية، مذا وتسو  تكو  جنًبا عىل جنب مع امأدوات 

ة قادةة على اكتشا  وةْبط مذه السمات من البيانات وايجداول اهلائلة من املعلومات التلليلية ايجديد
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غري املتيانسة واجملزهة، والقسم امأرري من مذه الدةاتسة يَدُةس العديَد من مناطق التكنولوجيا الناشئة، 
ر  اإللكارونية  ي ومناقشة عمكانية تطبيق مذه امأدوات، والنظر  ي الكيفية اليت قد تشكِّ  كيفية شن احل

 املستقب .
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تالية املهام املارابطة اليت تعترب هتساتسية لللر  اإللكارونية: تتناول مناقشة السيناةيو والتكنولوجيا الثالثة ال
اكتشا  اهلوية، نسب التفعي ، وةتسم ررائط الشبكة، و ي هثناء وصف مذه املهام، يستكشف مذا 
القسم عدًدا من جماالت التكنولوجيا الناشئة فقط وةاء امأفق التشغيلية، بينما يقِصد ه  نكو  واقعيني، 

عىل ه  مذا السيناةيو يَفاِرض بعض القدةات التنظيمية وامأتساليب التشغيلية، وتسياتسات وجتُدة اإلشاةة 
تقاتُسم املعلومات اليت مل تكن موجودة، ومع ذلك، تقدم الدةاتسة حالة افاراضية لسياق دةاتسة كيفية 

ر  تطبيق جمموعة من امأدوات التقنية ايجديدة قريًبا، التستخدامها  ي العمليات، وكيفية شن احل
 اإللكارونية  ي املستقب .

 

 

 

 

 

 

 

 مستقبل التقنية: شن الحرب اإللكترونية في األجيال القادمة
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در  شا  يتلدث اإلجنليزية بلكنة غري مرتبة عىل مطاة هتاتوةك باتسطنبول مع تذكرة ذما  فقط عىل 
همساردام، وحذائه مغطاة بالطني، وقميصه قدمي قلياًل، ويوح  مظهره بأنه ظ  عدة هيام دو  اتستلمام،  

  من املخلص كما هنه يدر   ي جمال مراقبة اهليرة، ويبدو هنه رائف بشك  واضح، كما هنه اقار 
ايجمرك . وقال: عنه مل ميرَّ على فلص امأمتعة، ولديه فقط حقيبة ترحال صغرية حتتوي على اهلاتف 

، وثائق السفر، وعدد قلي  من البنود الشخصية، هََمر الوكي  بفلص USBاخلليوي، وحمرك هقراص 
مسه وعنوانه وةقم بطاقة بطاقته الدارلية، وعظهاة معلومات تسي  همساء الركا  على الشاشة إلعطاء ا

االئتما  املرتبطة بشراء التذاكر، والحظ الوكي  ةتسالة تنبيه تشري عىل ه  ةقم جواز السفر قد هُدةِج مؤررًا 
 ي قاعدة البيانات املسروقة ووثيقة السفر املفقودة من اإلناربول، من رالل الفلص الدقيق، الحظ 

جواز السفر عن مظهر الرج ، وبناء على تلك املخاو ،   يالوكي  ه  الصوةة تبدو خمتلفة بعض الش ء 
 مت تسلب املشتبه به جانًبا لفلص ثانوي، و تقرَّة هنَّه غري مسموح به على منت الرحلة.

التلدي امأول من مذا السيناةيو مو ح  ُمويَّة شخص مشبوه حيم  جواز السفر حتت وثائق مزوةة، 
قيد االتستخدام حاليًّا لتأتسيس اهلوية وفلص امأفراد من مناك عدة هتساليب للقياس احليوي القياتس  

معلومات قائمة املراقبة. وتشم  مذه الطرائق البيولوجية امأكثر شيوًعا من الوجه، وبصمات امأصابع، 
وقزحية العني،  ي حني ال يزال التعر  على الوجه عىل حدٍّ ما هق  موثوقية من امأتساليب البيولوجية 

هلُوية  حيث له مزايا هكثر من امأتساليب امأررى اليت عادة ما تتطلَّب التعاو  امأررى للتلقق من ا

 المهمة األولى: يحديد الهوية
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واالتصال املباشر، من ِضمن امأتساليب القياتسية، قد شهد التعر  على الوجه ةمبا هعظم تغيري  ي 
 السنوات امأررية، ويرجع ذلك جزئيًّا عىل جمموعة متنامية من التطبيقات التياةية.

ذَكر تقييم امأداء امأرري من رواةزميات التعر  على الوجه الذي هجراه املعهد الوطين للمعايري 
، فعلى 2010 ي املئة منذ عام  30والتكنولوجيا  ه َّ الدقة الشاملة  ي اجملال قد حتسَّنت ووصلت عىل 

تطبيقات ةرصة تسبي  املثال، قد حتسَّنت رواةزميات تعزيز التطبيقات للكشف عن جواز السفر، و 
 .القيادة االحتيالية، طرق ملراقبة الدرول ومراقبة املنطقة، والطب الشرع  الرقم   ي التلقيقات ايجنائية

ه  تكو  هكرَب قاعدة   يومن بني التطبيقات التياةية، م  الفيسبوك اليت تراكمْت لديه تقديرات اخلرباء 
لديد ووْضع عالمات امأفراد اليت تظهر  ي الصوة، بيانات للتعر  على الوجه  ي الوجود، وُتستخَدم لت

 ي املئة ملطابقة الوجوه بني صوةتني  97وف ًْقا لفريق امأحباث، فقد حقَّق برنامج مطابقة الوجه دقة حواىل 
غري مألوفتني، ومستويات امأداء تعاِدل تقريًبا قدةة اإلنسا ، ومذا يشم  الصوة اليت مت التقاطها حتت 

 ملتغرية، وحىت  ي بعض احلاالت اليت ال تُوجَّه مباشرة عىل الكامريا.ظرو  اإلضاءة ا

َتطبيقاُت العم  التقليدية للتعر  على الوجه بشك  عام من رالل تطبيق اخلواةزميات التستخراج 
مالمح من الصوة باتستخدام واحدة من الطريقتني. امأول مو اهلندتس ، هو الروائ  الذي يعتمد على 

(. مث تتمُّ مقاةنُة مذه املكوَّنات مع صوة  eigenfaceجه عىل مكونات تُعر  باتسم ) حتلي  بِنية الو 
هررى عن طريق قياس املسافة بني مسات ك  منها، النهج الثاين، يشري عىل الضوئية، هو عرض القائمة، 
ويستخدم املنهج اإلحصائ  التستخالص صوةة  ي القيم ومقاةنتها مع مناذج معروفة، مع هي من 

طريقتني، تشم  التلديات التقنية الكربى اليت تتعام  مع الصوة ذات ايجودة املنخفضة، والتغريات  ي ال
املظهر، وتشكي  االرتالفات، باإلضافة عىل ذلك، مناك عدد من القيود التقنية من حيث التقاط الصوة 
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دقة من النوع اليت مت القابلة لالتستخدام  ي املسافات الطويلة، هثناء اللي ، ومن الصوة منخفضة ال
 احلصول عليها من كامريات الويب وكامريات هجهزة الصرا  اآليل، هو فيديو للمراقبة.

كطريقة واحدة   D3وقد ظهر حتديُد الوجه على هتساس مزيج من البيانات وصوة امأشعة حتت احلمراء 
، وذلك باتستخدام D3ىل ع D 2حُمتَملة لتعزيز النهج احلايل، وميكن حتقيق ذلك عن طريق حتوي  الصوة

النمذجة الرياضية من هج  التقاط البيانات املفقودة  ي الصوة القياتسية، باإلضافة عىل ذلك، فإ  صوَة 
املسح الضوئ  ثالثية امأبعاد جنًبا عىل جنب مع النمذجة احلراةية توفِّر وتسيلة للتغلب على التلديات مع 

قلِّ  من الدقة، ومذه امأتساليب م  هيًضا من الناحية ارتال  التخف  وظرو  اإلضاءة اليت ميكن ه  تُ 
 الفنية هكثر صعوبة  ي حماكاة النهج القياتس  الساررة.

تقنيات املسح ثالثية امأبعاد احلالية م  هكثر ُمالءمة للوصول عىل التلكم بداًل من املراقبة، ومع ذلك، 
تخداَم حتلي  امللمس، وحتسني رواةزميات قد تُقدم التطوةات امأررى قريًبا توتسًعا لألتساليب. يشم  اتس

اتستخراج الصوة من فيديو امأشعة حتت احلمراء، فضاًل عن هتساليب اتستخدام الصوة املركبة املشتقة من 
شرطة الفيديو املتعددة، وتشم  املنامج امأررى اتستخدام طوبولوجيا ثالثية امأبعاد والكامريات القادةة ه

ف املرئ   مث : امأشعة حتت احلمراء القريبة وموجة امأشعة حتت احلمراء على التقاط البيانات راةج الطي
احلراةية، وميكن هيًضا ه  ُتستخَدم ِمثُ  مذه امأتساليب يجمع التوقيعات الفسيولوجية، مبا  ي ذلك دةجة 

 احلراةة والنبض وضغط الدم.

املعايجة والتلسينات  ي اتستخدام ما وةاء تقنيات التصوير، من املرجِّح ه  يأت من ِمزيج من زيادة قوة 
( الرئيسة التالية  ي التعر  على الوجه، وتشري منظمُة العفو الدولية AIمكاتسب الذكاء االصطناع  )

عموًما عىل فَ ْرع  علوم احلاتسو  للتعام  مع اخلواةزميات، اليت تركِّز على املهام اليت تتطلَّب عادة التللي  
والتعر  على الكالم، وح  املشكلة اجملردة، وكثريا ما ترتبط منظمة البشري  مث : اإلدةاك البصري، 
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العفو الدولية مع مفهوم "البيانات الكبرية" حيث يُرَجع ذلك عىل حقيقة ه  مذه اجملموعات الكبرية 
عموًما يجب حتليلها من رالل امأتساليب احلسابية، فخواةزميات منظمة العفو الدولية عموًما مفيدة جدًّا 

  وتفسري مذه البيانات  للكشف عن امأمناط واإلجتامات والروابط كيزء ال يتيزَّه  ي جمال الذكاء لتللي
االصطناع ، ومو منطقة متميِّزة ُتسمَّى التعلَم اآليل  حيث ينطوي على اتستخدام رواةزميات متخصِّصة 

لي  امأمناط، فئة واحدة من قادةة على "التعلم" من البيانات نفسها وتقدمي النماذج التنبؤية من رالل حت
التعلم اآليل املعرو  باتسم "التعلم العميق" َتستخِدم الصيغ الرياضية لتكراة "الشبكات العصبية" من 
رالل حماكاة العمليات التلليلية  ي الدماغ البشري، وقد هثبتت مذه امأتساليب عمكانية كبرية لتلسني 

 تسيما  ي جماالت اللغة، والتعر  على صوة الوجه.دقة وقوة هتساليب القياس احليوي القائمة، وال 

وقد وجدت  ي مفهوم الشبكات العصبية لعدَّة ُعقود، ومع ذلك، كانت التطبيقات العملية حمدودة 
القدةة احلاتسوبية، وتضمن عدم وجود قواعد بيانات كبرية مبا فيه الكفاية لتلسني "التدةيب"، وحيدث 

"تعلم" الكمبيوتر لكيفية التعر  على السمات بشك  متزايد هكثر  مذا التدةيب عن طريق َتكراة عملية
 تعقيًدا، ِمث :

جمموعات الصوة هو امللفات الصوتية، على تسبي  املثال، واحدة من التلديات الفنية امأكثر شهرة  ي 
تعلم الكمبيوتر لتلديد صوة   يجمال التعر  على الصوة تنطوي على مهمة اإلنسا  البسيطة نسبيًّا 

القطط بني جمموعة من الصوة غري ذات ِصلة، هظهر باحثو  جوج  مؤررًا حتسًنا كبريًا  ي مذه املهمة، 
ماليني من امأمثلة الواةدة  10وذلك باتستخدام هتساليب التعلم العميق لفرز وحتديد صوة اهلد  من حنو 

التطبيقات التياةية والتعر   ي هشرطة فيديو اليوتيو ، وقد اتسُتخِدمت هتساليب مماثلة لزيادة تسرعة ودقة 
ستخَدمة من ِقب  الفيسبوك، وجوج ، ومايكروتسوفت، وتويار.

ُ
 على الصوة  مث : تلك امل
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مذا وِمن املرجَّح ه  تُقدِّم تطبيُق َهتساليب التعلم العميق والشبكات العصبية حتسيناٍت كبريًة لصوة وفيديو 
طابقة الكميات اهلائلة من ملفَّات الوتسائط، ومتثِّ  حتليالت امأداء، وحيتم  ه  تُتيح البلَث السريع وم

مذه املهمة واحدًة من العقبات التقنية الرئيسة  ي عهد "البيانات الكبرية"، على تسبي  املثال، من املتوقَّع 
قاعدة بيانات مكتب التلقيقات الفدةايل   ي 2015مليو  صوةة وجه حبلول عام  52ه  تتضمَّن حنو 

 ه َّ وزاةة اخلاةجية امأمريكية لديها بالفع  عقٌد هكرب من الصوة لطاليب التأشريات، البيوماري،  ي حني
فالفرز من رالل مذه امللفَّات ميثِّ  مهمًة حمددة نسبيًّا للمطابقة دار  نظام ُمغلق حيتوي على بيانات 

امأكرب بكثري  ي موحَّدة وضوابط صاةمة على جودة الصوةة، ومع ذلك، ال تَ ْنطوي على التلدي التقين 
 اتستغالل املعلومات من قواعد البيانات غري املهيكلة  مث :

فَ ْرز كميات مائلة من حمتوى الوتسائط االجتماعية حبثًا عن االةتباطات ذات املغزى، ومذا ينطِبق بشك  
راص على جمموعات احملتويات الغامضة، واحملتويات غري املنسقة هو امللفات مع البيانات الوصفية 

التلديات امأررى على مطابَقة البيانات غري املتيانسة  مث : مهمة مقاةنة  تنطويملرتبطة بذلك، وقد ا
 الصوة اليت مت احلصول عليها من الضوء املرئ  ُمقاب  هنظمة امأشعة حتت احلمراء القريبة.

هظهرِت العديُد من النماذج امأولية امأررية كيف تساعد الشبكات العصبية على التغلب على بعض  وقد
مذه القيود مث  القدةة على التعر  على صوة الوجه من الزاوية هو عندما يُغط  جزئيَّا. وقد طبَّق 

نولوجيا خلطوة الباحثو  مذه امأتساليب لتلسني رواةزميات الكشف اآليل مللفات الفيديو، ونق  التك
هقر  عىل وجود القدةة على التللي   ي الوقت احلقيق  من الفيديو الرقم  هو كامريات املراقبة "الدوائر 

 (.CCTVالتلفزيونية املغلقة" )
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قد يكو  املعياة الذمىب  ي املستقب  من هج  التعر  على الوجه مو القدةة على ايجمع بدو  ةوابط،  ي 
فراد املتعددو ، مع حتديد الوقت احلقيق ، بعض التقنيات املتوفرة حاليًّا تدلُّ على حدود املعقول، بني امأ

ه  اإلجتاه قد يتلرَّك عىل مذه القدةة، على تسبي  املثال، املنتج التياةي ايجديد قادةًا على التقاط صوة 
وية من مواقع وتسائ  الوجه من لقطات فيديو حيَّة، مث ترمجتها على الفوِة عىل هي حمتوى ذات ِصلة باهلُ 

 اإلعالم االجتماعية واملصادة املفتوحة امأررى إلنشاء ملف تعريف للشخص  ي الوقت احلقيق .

وكانت مناك هيًضا حتسينات هررية  ي التقنيات احلالية لتعزيز تسرعة ومرونة االلتلاق البيوماري، مث  مجع 
الكامريات عالية الدقة اآل  تنتج صوةًا عالية صوة القزحية  ي ثوا  معدودة والقدةة على التقاط البصمة، 

ايجودة للتعر  من مسافة عدة همتاة حتت ظرو  معينة، مع بعض النماذج حىت توتسَّع نطاُق مذا التأثري 
مار، وقد ظهر احتمال اتستخدام مذه القدةة مؤررًا من ِقب  جمموعة  200 - 100عىل هْ  تراوح من 

ع، القابلة لالتستخدام لوزير الدفاع امأملاين املستمدَّة فقط من صوةة ادَّعت حصوهَلا على بصمات امأصاب
ذت على مسافة، رالل االشتباك، قي : ع َّ الصوةة مت احلصول عليها باتستخدام كامريا  ةقمية، واليت اختُِّ

 ةقمية متوفرة جِتاةيًّا، ومت املسح رواةزميًّا للبصمة املشاركة.

من هج  التعر  على بصمات امأصابع بدو  اتصال بامأجهزة  امأتساليب املختلفة راضعة للتنمية
الرقمية احملمولة وغريما، ومت عحراز تقدُّم مماث   ي التقاط البيانات القزحية الصاحلة لالتستعمال حتت 
ظرو  هشعة الشمس اليت تُعدُّ العام  احملّدد الرئيس هلذه الطريقة، وقد هثبتت شركة هررى ه  منوذج 

ياةدة ضد مد  ثابت،  30قادٌة على مجع الصوة، اليت ميكن اتستخدامها  ي هكثر من املسح القزح  
مع ذلك، ال تزال مذه التكنولوجيات جامزة بعد تسنوات لالتستخدام العمل ، ايجهود امأررى على 
اتستكشا  االرتالفات حول امأتساليب امأتساتسية  مث : اتستخدام همناط امأوعية الدموية  ي العني، 

حية العني وَمْسح شبكية العني، ميكن احلصول عليها مع الكامريات الرقمية القياتسية بداًل من رالفًا لقز 
 بواعث امأشعة حتت احلمراء.
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بني امأتساليب القياتسية، مناك مد  آَرر مهمٌّ يَنطوي على هتساليب حمسِّنة لتكام  البيانات متعددة 
وتصوير الوجه عىل "منط احلياة" مركب  الوتسائط، وبذلك على وجه التلديد قزحية العني، البصمة،

الشخصية من املوضوعات الفردية، امأبعد من مذه التقنيات، عدد غري تقليدي من هتساليب القياس 
احليوي، اليت تتَّيه تدةيجيًّا حنو االتستخدام العمل ، مبا  ي ذلك منط امأوعية الدموية، وميك  امأذ ، 

النخي ، وختطيط القلب، والطريقة غري التقليدية امأررى اآل  اليت مندتسة اليد، املشية، والرائلة، وطباعة 
  يُتستخَدم على نطاق واتسع م  حتديد الندو  والعالمات، والوشم، وحتدَّد قاعدة البيانات التالية 

مكتب التلقيقات الفدةايل مؤررًا القدةة املتكاملة، وتعرض مطابقة ك  صوةة واالتستفساةات على 
رئيسة الوصفية،  ي حني مل حتدَّد بشك  فريد  ي الُعزلة، وتوفِّر مذه امأدواُت وتسيلًة هتساس الكلمات ال

هررى للتلقُّق من الوتسائط املتعددة اليت حيتم  ه  حتسِّن ِمن الدقة عندما ترتِبط مع غريما من الصفات  
 عات وتسائ  اإلعالم.مث : احلمض النووي وبيانات السرية الشخصية، وامأمناط السلوكية، والرقمية وتوقُّ 

وكانت مناك طريقة هررى مع املكاتسب اليت حتقَّقت مؤرَّرًا  ي االعارا  بأداء جمال اللغة  كالبيومارية، 
هنظمة التعر  على املتلدِّث اآليل مُيكن "اتستخراُج، متييٍز، والتعر  على املعلومات  ي عشاةة رطا  

يام بذلك مع جمرَّد عيِّنة صوت قصرية  حيث توفِّر بيانات  نَ ْق  ُمويَّة املتكلم"، وبصفة عامَّة ميكن الق
كافية لقياس الصفات الصوتية الفريدة للفرد وعنتاجه، مناك العديد من ايجهود احلالية  ي جمال مصادقة 
، ويتم اتستخدامها  ي اخلدمات املصرفية، وعمليات مركز االتصال، واجهة  اهلُوية والكشف عن الغ ِّ

قد هدَّى ذلك عىل التوتسع السريع  ي عدد امأفراد الذين يستخدمو  مذه التقنية مع ايجهاز الرقم ، و 
، فإ  مناك مخسة ملياة شخص قد ُرِلقوا ببصمة صوت 2019دةاتسة حبثية لتقدير ذلك، حبلول عام 

مليو  بصمة صوت فريدة بالفع   ي جمال  65شخصية، ويتكهَّن اخلرباء هنه ميكن ه  حتتوي على حنو 
اةات  وذلك للتوتسع بشك  كبري االتستخبالقانو   ي الواليات املتلدة وقواعد البيانات على هجهزة عنفاذ 

  ي السنوات املقبلة.
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ويُقدِّم الصوت البيوماري العديَد من املزايا الواضلة على امأتساليب امأررى. وقد وِصف البيوماري بأنَّه 
ما ميكن احلصول على بصمة صوت من جمموعة "غري مرئ "  مأنه ال يتطلَّب اتصال مباشر لليمع، ك

من هجهزة االتستشعاة )ميكروفو ، واهلواتف، وهجهزة الكمبيوتر، وغريما(، ومع ذلك، فهناك العديد من 
القيود املفروضة على التكنولوجيا احلالية، مبا  ي ذلك صعوبة املقاةنات بني اهلاتف الثابت والتسييالت 

عن قضايا التعام  مع الضوضاء احمليطة، واالرتالفات اللغوية، هو املعايجة  اخللوية، هو امليكروفو ، فضاًل 
احلكمية غري العادية  مث : اهلمس، وينطوي التلدي التقين الرئيس اآلرر على التعام  مع تدار  

ات الصوت املتعددة على عينة صوتية واحدة.  الكالم من مكربِّ

ا تطبيق النهج التقليدي من النماذج اإلحصائية لتمثي  حني يتم مَجْع البيانات الصوتية، يتم عمومً 
االرتالفات  ي امأشكال السليمة، هو الفونيمات، الفريدة من نوعها لصوت الفرد، مناذج ماةكو  

( كانت تقنية عحصائية مهيمنة إلدةاك املتلدِّث الذي يعتِمد على النصِّ )عندما HMMاملخفية )
قب  التلدث(، وغالًبا ما ُتستخَدم طريقة ذات الِصلة، واملعروفة باتسم  يكو  مناك معرفة ُمسَبقة بالنصِّ 

مناذج رليط غاوتس ، على النص املستق ، هو اخلطا  املرجت ، حيث ال تتطلَّب التعاوَ  ِمن ِقب  
املتلدِّث،  ي كلتا احلالتني، يتم مقاةنة همناط الصوت الرقمية لتخزين بصمة الصوت من هج  عنتاج قراة 

اك، وتطبَّق النماذج اإلحصائية املماثلة ملهام التعر  على امأمناط امأررى  ِمث : معايجة اللغة اإلدة 
احلايل لليي  يتم اتستخدامها  VIBESوةاء منوذج   HMMالطبيعية على رط اليد، وطريقة 

 لتلديد وتتبُّع امأفراد وحتلي  شبكات االتصاالت التكتيكية.

كما مو احلال مع تقنية التعر  على الوجه  حيث هدَّت التطوةات احلديثة  ي التعلم اآليل وزيادة قوة 
املعايجة عىل حتسينات كبرية  ي امأداء، ويتمُّ حاليًّا اتستخدام الشبكات العصبية على قواعد بيانات كبرية 

ن الفونيمات، ومذا يُتيح للربامج من امللفات الصوتية لتلديد اجملموعات تدةيجيًّا امأكثر تعقيًدا م
"التعلَم" مع مروة الوقت، دو  تدرُّ  بشريٍّ والتعام  بشك  هفض  مع الغموض  ي النلو، وكذلك 
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االرتالفات  ي اتستخدام اللهية، وتوفِّر هتساليب التعلم العميقة والشبكات العصبية هيًضا هنَج تعزيز 
ل تصفية امأصوات غري مرغو  فيها، وعزالة الضييج، عشاةة البيانات ذات ايجودة املنخفضة، من رال

وحىت عزالة غموض تعدُّد امأصوات على قناة واحدة، وميكن هيًضا التغلب على بعض الصعوبات التقنية 
( DARPAاليت ُتصاَد  مع عدم تطابُق نوع الصوت، مشاةيع البلوث املتقدمة لوكالة الدفاع )

رالل النسخ التلقائ  القوي لربنامج الكالم، الذي تستكشف حلول لبعض من مذه القضايا من 
يهُد  عىل َفص  اخلطا  عن الضوضاء  ي اخللفية، وكذلك املهام ذات الصِّلة  مث : حتديد اللغات اليت 

 يتلدَّث هبا من امللفِّ الصوت، وَعْزل الكلمات الرئيسة ِضمن تلك العينة.

ستمدَّة من بيانات البصمة الصوتية  مث : حتديد احلالة ويُجرِّ  الباحثو  هيًضا التطبيقات ايجديدة امل
العاطفية للفرد، ويتضمَّن هحُد امأمثلة على الفلص الطيب احليوي لالضطرابات العصبية، باتستخدام مزيٍج 
من العالمات املستمدة من وظائف التلكم  ي احملركات مرتبطة الرهي والتعبري  ي الوجه، وقد قام فريق 

( مؤررًا بإظهاة تطبيق باتستخدام املؤشرات MITشوتستس للتكنولوجيا مبخترب لينكولن)من معهد ماتسات
احليوية والصوتية للوجه كأداة تنبؤية لتللي  احلالة املعرفية للفرد، وتقوم وزاةة امأمن الدارل  باتستكشا  

جمموعة من  القدةات ذات الصِّلة التستخدامها  ي َفْلص نقاط التفتي ، على تسبي  املثال، باتستخدام
حركات الوجه، والعيِّنات الصوتية، وهجهزة االتستشعاة الفسيولوجية للكشف عن همراض ايجهاز التنفس ، 
وهمراض القلب، واحلراةية، وقزحية العني وةدِّ الفع  كوتسيلة لتلديد النية العدائية هو السلوك املشبوه بني 

 احلشود.

ويتكهَّن بعض الباحثني ه َّ مذه امأتساليب قد متكِّن قريًبا هجهزَة الكمبيوتر من جتاُوز البشر  ي القدةة 
( فائدة امأدوات اآللية لتلديد الضيق DARPAعلى عدةاك العواطف امأتساتسية، وقد هثبتْت ) 

عر  على الوجه لرمز النفس ، واالكتئا ، والقلق، وكانت مناك هيًضا همثلٌة ناجلة لتطبيق برنامج الت
التعبريات العاطفية، على هتساس حركات متميزة من عضالت الوجه والعينني واخلدين والشفتني، وغريما 
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حتديد العواطف   ي ي املئة  97من الصفات، وحيقق النموذج التياةي مؤررًا معدَّل الدقة بناء على 
  ي املئة لبعض العواطف اجملمَّعة. 77الستِّ امأتساتسية، و

ما وةاء امأتساليب القياتسية، املتزايدة  ي جمال القياتسات احليوية السلوكية حُيتم  ه  تقدِّم جمموعة من و 
الطرق ايجديدة إلقامة اهلوية عن طريق وتسائ  غري مباشرة، بصفة عامة، تشري القياتسات احليوية السلوكية 

تلك اليت َتستِند  ي املقام امأول على  عىل اخلصائص اليت يتم تعلُّمها هو اكتساهبا مبروة الوقت بداًل من
علم امأحياء، على تسبي  املثال، تشم  مذه املهاةات، امأتسلوَ ، التفضيَ ، واملعرفَة، واملهاةات احلركية 
اليت يستخدمها امأشخاص إلجناز املهام اليومية. وبعض امأمثلة الشائعة  ي االتستخدام احلايل تنطوي 

ميات، هو حتلي  املش ، من امأمثلة امأررى على حتديد امأمناط السلوكية على رط اليد، الضغطة، والدينا
ستمدَّة ِمن امأنشطة  مث : ةوتني الربيد اإللكاروين، وتفاعالت ايجهاز، واتستخدام بطاقة 

ُ
املميَّزة امل
 االئتما .

رزما عمكانية مَجْع القياتسات احليوية السلوكية لديها عدد من املزايا على القياتسات احليوية التقليدية، وهب
البعيد هو غري املتوافق، على الرَّغم ِمن ه  القياتسات احليوية السلوكية غالًبا ما تكو  هق َّ دقَّة من املقاييس 
البيولوجية، وميكن اتستخدامها جنًبا عىل جنب مع امأتساليب امأررى هو تطبيقها بشك  غري مباشر  

سكا ، على تسبي  املثال، ميكن ه  يشم  ذلك حتديَد لتلديد رصائص امأفراد ِضمن عدٍد هكرب من ال
جمموعة من امأشخاص الذين يعانو  من مِسة مميَّزة  مث : معرفة الكلمة، الكفاءة الرياضية، هو مهاةة  ي 
مهمة حمددة ِمث : التلدث بلغة هجنبية،  ي حني مل حُتّدد بشك  فريد  ي العزلة، ميكن ه  تكو  مذه 

 فيدة  ي حتلي  الشبكات عن طريق تصنيف وظائف امأفراد هو عقد الشبكة.املعلومات السياقية م
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همناط النشاط امأررى ِمث  اتستخدام الربيد اإللكاروين هو تصفُّح اإلنارنت توفِّر عمكانيَة اتستخالص 
ستخدم الفريد من نوعه مع االتستفادة من جمموعة غري نافرة، قد هظهرت دةاتساٌت متعددة كيف 

َ
تعريف امل

ن ه  تستمدَّ املالمح السلوكية الفريدة من رصوصيات اتستخدام الربيد اإللكاروين، مبا  ي ذلك ميك
هتسلو  الرتسالة، والنشاط الزمين، واهليك ، وغريما من املتغريات، ومذا له تطبيقات واضلة حلسم اهلُوية 

الوصول عىل هجهزة  الغامضة املستمدة من حسابات املستخدم املشاركة من ِقب  امأفراد املتعددين هو
الكمبيوتر العامة، وقد مت تطوير تطبيقات مماثلة لرصد السلوك املنلِر  على منصات وتسائ  اإلعالم 
االجتماعية، والكشف عن حسابات تويار والفيسبوك الومهية، وميكن ه  يساعد حتليُ  امأمناط السلوكية 

االجتماعية هو الكشف عن هوجه التشابه   ي تأكيد صلة مصدة الفاعلني اجملهولني على وتسائ  اإلعالم
بني منط العديد من املستخدمني عرب املنصات، وميكن هيًضا ه  ُتطبَّق القياتسات احليوية السلوكية 
للمساعدة  ي حتديد محالت التضلي  على اإلنارنت عن طريق حتلي  اإلشاةات اللغوية، وهمناط 

ية لتصنيف اهلويات وةاء الوظائف، فعلى تسبي  املثال، االتستخدام والصالت االجتماعية، واملواقع املاد
اتسُتخِدمت امأتساليب املماثلة مؤررًا لتللي  الوظائف الشاغرة للعسكريني الروس من هج  جتهيزمم 

 للعمليات  ي هوكرانيا.

 مثال آرر على البيومارية السلوكية امأكثر شيوًعا مو اتستخدام همناط بطاقة االئتما   حلماية االحتيال
من ِقب  القطاع املصر ي، وتنطِبق تقنية تلك امأتساليب اإلحصائية لتلديد السلوكيات الشاذة  مث : 
املعامالت غري العادية، واملواقع ايجغرافية ايجديدة، هو اتستخدام البطاقة  ي وقت واحد  ي مواقع متعددة، 

ية، وصفات فسيولوجية إلنشاء صفة تسلوكية حيوية ومعرف 400وحسَّن مذا اجملال وتسيلَة حتلي  هكثر من 
ملفات تعريف املستخدمني الفردية العالية، وقد هصبلت مذه التقنيات شائعة  ي هْمن البنوك وغريما من 
التطبيقات  حيث ميكن اتستخدام التعريف اجملهول لتللي  السمات السلوكية الفريدة للفرد، وَعَرض فريق 

 ي املئة من  90اإلعالم مذه القدةة عندما حدَّد حنو  من خمترب معهد ماتساتشوتستس لتكنولوجيا وتسائ 
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امأفراد من جمموعة العينة، اليت َتستِند فقط على مواعيد وهماكن جمموعة من معامالت بطاقات االئتما  
جنًبا عىل جنب مع وتسائ  اإلعالم االجتماعية، وقد حتقَّق ذلك من دو  معرفة ُمسَبقة لألمساء، العناوين، 

 املعلومات املتعلِّقة حبام  البطاقة.هو غريما من 

تقوم القياتسات احليوية السلوكية على حتديث هيًضا هنج امأتساليب التقليدية مث  حتلي  الكتابة، وم  
تقنية وثيقة تستخدم لسنوات عديدة كأداة حتديد  ي الطب الشرع ، ومع ذلك، فف  العصر الرقم ، 

للتللي   لذلك قد َتطوَّةت هتساليب حتلي  "رط اليد الرقمية"  مناك عدد هق  من الوثائق املكتوبة املتاحة
هو التواقيع الديناميكية على هتساس طريقة فريدة من نوعها مأنواع املستخدم، ومعايجة امأجهزة الرقمية، 
ويتم حاليًّا تطبيق مذه التقنيات ملصادقة ُموية مع امأجهزة احملمولة باتستخدام السمات املعرفية البيومارية 
اليت َتعتِمد على عوام  مث  الطغيا ، وةعاش ايجبهة، والتنسيق بني العني واليد، وغريما من امأمناط 
احملدَّدة اليت تعترب جزًءا ال يتيزَّه من ِضمن التفاعالت بني اإلنسا  واآللة. قد وجدت امأحباث مذه 

قيقة للغاية لتلديد امأفراد، بعض امأمناط السلوكية لتكو  "معقدة، دقيقة، وغريزية"  لذلك تعترب وتسيلة د
امأمثلة التياةية امأررية ملصادقة التوقيع الديناميك  املتقدم ميكن ه  تَ ْتَبع مِسات الشخصية الفريدة عرب 
هةبعة هبعاد، مبا  ي ذلك الضغط، السرعة، وشك  السكتات الدماغية الساكنة، فضاًل عن السرعة 

 والتساةع.

ال هيًضا تقنيات التعلم العميق لتللي  التعبري بلغة ايجسد )اإلمياءة( وقد طبَّق املتخصصو   ي اجمل
والتلكم  ي احلركة لتمكني االعارا  بنشاط فريد من نوعه. وتشري بعض امأحباث عىل ه  مذه امأمناط 
احلركية م  جمرد حتديد ِمث  بصمات امأصابع، فعلى تسبي  املثال، اتسَتخَدمت جترِبة حديثة فريدة من 

"فيديو القياتسات احليوية املتمركزة" املستمدَّة من لقطات الفيديو اخلام املأروذة من الكامريات  نوعها
هق  من هةبع ثوا    ياملثبتة على ايجسم والرهس،  ي مذه احلالة، مت احلصول على العالمات احليوية الفريدة 

وميكن للمرء تطبيق القدةة على  من اللقطات، عن طريق تتبُّع "التدفق البصري" من رالل عطاة الفيديو،
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العثوة على مجيع مقاطع الفيديو من ِقب  مستخدم واحد، من ِضمن قاعدة البيانات الكبرية من امللفات 
الرقمية، حىت من دو  البيانات الوصفية، واتستخدمت املظامرة امأررى مؤررًا لتطبيق هتساليب التعلم 

 ي امأجهزة النقالة )الكامريات، وامليكروفونات(  من هج  العميق لتلسني هداء هجهزة االتستشعاة املدمج 
 تصنيف ما عذا كا  املستخدم عليه هداء هنواع معيَّنة من امأنشطة.

وقد متَّ َتطويُر تقنيات مشاهِبة للمصادقة البيومارية مأجهزة التالعب بالكمبيوتر وتتبُّع اللياقة البدنية، ويتم  
قات البيومارية السلوكية لتلسني امأمن، ومع ذلك، فإنه حيتم  ه  توفّر حاليًّا اتستخدام معظم مذه التطبي

وتسيلة لتلديد اهلوية عن بُعد، مذا ميكن ه  يكو  معلومات ال تُقدَّة بثمن عندما تقار  بتلديد املوقع 
قد ايجغرا ي الدقيق من ايجهاز احملمول هو االةتباط مع نشاط وتسائ  اإلعالم االجتماعية امأررى، كبشر ف

يتم احلفاظ على التفاع  ِشبه املستمر مع امأجهزة الرقمية بشك  متزايد، ويقدِّم جمال املقاييس احليوية 
 السلوكية تقنيات مناتسبة متاًما التستخالص معلومات اهلوية من مذه امأنشطة.

مع جمال آرر من طرق القياس احليوي الناشئة مو "القياتسات احليوية املرنة"، توجد تلك اخلصائص 
حتديد الصفات، ولكنها تفتقر عىل متيز واتستمراةية التمييز اإليجايب بني هي شخصني، همثلة تلك الصفات 
م  املساواة بني ايجنسني، لو  الشعر، الطول، الوز ، ونسب ايجسم، لو  العني، هو العرق، وتتضمَّن 

: املهاةات املكتسبة الفريدة الفئة امأررى من القياتسات احليوية املرنة رصائص على هتساس النشاط  مث 
هو املعرفة املتخصصة، على الرغم من ههنا هق  من حتديد امأتساليب القياتسية، ميكن للقياتسات احليوية 

 .املرنة تقدمي بعض املزايا البيولوجية والصفات السلوكية كأداة للفلص والتللي 
 

هواًل: ع  الكثري من البيانات، اليت ميكن احلصول عليها تتمُّ بدو  تطفُّ  هو تكو  ُمشتقَّة من لقطات 
الفيديو ذات ايجودة املنخفضة  حيث يكو  ذلك مفيًدا لتطبيقات املراقبة اإلنتاجية العالية، ثانيًّا، على 

نة بشك  هكثر تسهولة  ي اللغة الطبيعية، عكس التوقيعات التقنية، ميكن التعبري عن القياتسات احليوية املر 
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مما يصبح من امأتسه  التصنيف على هتساس امأوصا  اللفظية من اخلصائص الفيزيائية. وتتعلَّق مذه 
القضية عىل ما يسمى ب  "الفيوة الداللية" هو الفرق بني كيفية تعبري البشر لفظيًّا عن الصفات ايجسدية 

 ههنا توقيعات بيومارية.املتميزة مقاب  كيفية متثيلها على 
 

املشكلة الرئيسة  ي "الفيوة الداللية" م  ه  امأوصا  ايجسدية من تقاةير شهود العيا  ليست تسهلة 
الارمجة عىل لغة اآللة ملساعدة احلاتسو  على البلث والتللي ، وبعض امأتساليب ايجديدة  ي مذا اجملال 

ت اليت ميكن اتستخدامها للبلث اآليل عن الصوة تنطوي على حتسن ترمجة الوصف الداليل عىل التصنيفا
وفيديو املراقبة، ومذا النوع من العالمات الداللية من احملتم  ه  يوفِّر تعزيزًا قويًّا للفلص مبساعدة 
احلاتسو ، مذا قد يؤدي عىل حتسني اخلواةزميات ملطابقة ةتسومات شامد العيا  مع الصوة الرقمية، وقد 

ة وصف السِّمة العامة ِمث  هنواع املالبس، ولو  الشعر، وميكن اتستخدامها بني هثبت باحثو  آررو  كيفي
ايجنسني كمعايري للبلث اآليل من رالل كميات كبرية من بيانات فيديو املراقبة من هج  العثوة على 
مطابقة موضوع معني،  ي حني ه  مذه امأتساليب تقتصر حاليًّا على عوام  مث  جودة الفيديو وكثافة 

شد، مع حتسني توفري هداة هررى مفيدة مع طرائق القياس احليوي امأررى واملعلومات السياقية، اطَّلع احل
 على السيناةيو التايل.

 
وبِناء على تنبيه اإلناربول، مت احتياز املشتبه به التستيوابه بشك  عضا ي، بَعَد ةْفضه ملناقشة ُمويته هو 

املديرية العامة للشرطة الوطنية الاركية البيانات البيومارية تفسري تناقضات صوةة جواز السفر، وجَّهت 
امأتساتسية له )قزحية العني، بصمات امأصابع، ومسح الوجه( من رالل مكتب اإلناربول احملل  

السلطات الاركية ه  جواز السفر قد تُسرِق منذ  HQلتلليلها.  ي غضو  تساعة، مت عرطاة اإلناربول 
يًضا ه  املشتبه به كا  قد هعلن هنه قادم من ِقب  حكومة الواليات املتلدة هشهر، وذَكر اإلناربول ه 6

على هتساس البيانات البيومارية ملكتب التلقيقات الفدةايل، وبناء على مذه املعلومات، طلب املللق 
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ذمة  القانوين امأمريك   ي السفاةة امأمريكية  ي هنقرة من السلطات الاركية ه  تُبق  الرج   ي احلبس على
التلقيق، بِناء على طلب من السفري امأمريك ، مت نشر قراة فريق فلص اهلُوية على هتساس عقليم  عىل 

 هتسطنبول ملساعدة السلطات الاركية  ي التلقيق ايجاةي.
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كن تطبيُقها على مهمة اإلتسناد العمليات، هو ةْبط يناِق  القسم التايل التكنولوجيات الناشئة اليت مي

اهلُوية  ي مواقع حمددة، احلوادث، وامأنشطة. وتشم  مذه جمموعة متنوِّعة من املقاييس احليوية والطب 
الشرع ، وامأدوات التلليلية اليت ميكن االتستعانة هبا للمساعدة  ي تطوير موضوع الشخصية التفعيل ، 

 يو التايل.اطَِّلع على السيناة 
 

 ي وقت الحق بعد هةبعة وعشرين تساعة، وص  فريُق َفْلص اهلوية عىل هتسطنبول، وبده العم  بالتعاو  
مع السلطات احمللية، وكشفت املعلومات ه  املتهم كا  حمتيزًا  ي منشأة احتياز الواليات املتلدة  ي 

بعد غاةة العمليات اخلاصة ضد منشأة إلنتاج العبوات الناتسفة  2008معسكر "بوكا"  ي العراق  ي عام 
شهرًا، وحدَّدت التقرير   17من املشتبه هبم، وهُطِلق تسراح الرج  من ِقب  السلطات العراقية بعد حنو 

كذلك ه  الرج  مو مواطن بريطاين من هص  هةدين، وهشاةت املعلومات اإلضافية اليت قدَّمتها السلطات 
ن رالل اإلناربول ه  الرج  كا  يقيم مؤقًتا  ي "همساردام"  ي العام السابق، ومع ذلك، غاَدَة اهلولندية م

مذا البلد، وكا  ُيشَتبه  ي مشاةكته بأنه مقات  هجنيب  ي تسوةيا، وبناء على مذه املعلومات امأولية، 
للرج  وبنوده قدَّمت السلطات الاركية عىل فريق فلص اهلوية حق احلصول على اهلاتف اخلليوي 

 الشخصية.
 

ورالل املقابلة رضع عىل التللي  واحلصول على عذ  مأرذ عينات الاربة وتتبُّع املواد من مالبسه، 
فيديو من كامريات وكذلك مسلة الشدق لتللي  احلمض النووي. وقدَّمت السلطات الاركية هيًضا 

 لوصوله وحتركاته عن طريق املطاة. (CCTVاملراقبة )

 اإلسناد التشغيلي
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لعقد املاض ، كانت مناك تطوةات كبرية  ي اتستخدام حتلي  احلمض النووي للوظائف على مدى ا
العسكرية وامأمنية  كأداة للتلقق من اهلوية فإنّه يوفِّر مزايا تبدو فريدة من نوعها وغري قابلة للتغيري، مث  

ول عليه جنائيًّا بصمات امأصابع، واحلمض النووي الذي يُعترب معرفة كامنة، ومذا يعين هنه ميكن احلص
من دو  االتصال املادي املباشر مع الشخص، كما يُقدِّم الثقة مطابقة هعلى مأي طريقة حَتقُّق من اهلوية 

 ي املئة من مطابقة البصمات  86والطب الشرع  امأررى، فعلى تسبي  املثال، مناك فرصة تقر  من 
دةايل البيوماري بشك  صليح، على الكامنة مقاب  السي   ي قاعدة بيانات مكتب التلقيقات الف

العكس من ذلك، يوفِّر الطبُّ الشرع  احلمَض النوويَّ كضما  عحصائ  مثايل للمطابقة عندما تكو  
 العينات قد مجعت بشك  صليح ومت معايجتها.

 
 ع  امأتسلو  امأكثر شيوعا لتللي  احلمض النووي  ي الطب الشرع  حاليًّا، يعترب عملية قصرية جنًبا عىل

 STRاحملددة، اليت ُوِجدت  ي احلمض النووي، يقدم  STR( لتقيم مناطق STRجنب مع تكراة )
صوةة الاركيب الوةاث  للفرد الفريدة من نوعها، اليت تقوم على مناطق الكروموتسوم، وتدَّع  املكانية وجود 

اليا ايجلد والعظام عادة لسوائ  ايجسم، ورSTRدةجة عالية من التباين بني امأفراد، ويستخدم حتلي  
له مزاياه  STRوالشعر، ويقدم وتسيلة دقيقة للغاية لتلديد شخص معني كمصدة لعينة امأدلة، حتلي  

مقاةنة مع الطرق امأررى من حيث احلساتسية، ووقت املعايجة، ومستوى هعلى من التمييز اإلحصائ ، 
املتوافقة مث  CODISتنسيق ةتسالة مبيرد ه  يتم معايجة العينة، ميكن ه  ُتارجم مذه البيانات عىل 

 حتميلها  ي قاعدة بيانات احلمض النووي.
 

مو طريقة مشاهبة تستخدم حصرًا على كروموتسوم الذكوة، غالًبا ما ُتطبَّق مذه التقنية  Y-STRحتلي  
لألنسا  وارتباة امأبوة، واالعتداءات ايجنسية، املفقودين، وبعض مقاييس الذكاء، مع ذلك، يرجع 

، ولذلك فإنّه ليس من املمكن Y-DNAذلك عىل حقيقة ه  امأقاة  املتعددين يشاركو   ي نفس 
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خالص التعر  الفريد من مذا التللي ، تدر  خمتربات الطب الشرع  السريع املنتشر  ي العراق اتست
 وهفغانستا  تستخدم عادة مزيًجا من مذه الطرق لتللي  احلامض النووي.

 
هما تقليديَّا، فكانت عملية التسلس  م  ُعنق الزجاجة الرئيس للطب الشرع  اخلاص باحلمض النووي، 
ومع ذلك، مت عدرال التلسينات، والتصغري، والتشغي  اآليل الذي قد قلَّ  عىل حدٍّ كبري الكثري من مذه 

ا من السوائ ، قد العقبات، التطوةات احلديثة  ي ميكروفلويديك، والتعام  مع كميات صغرية جدًّ 
حتلي  احلمض النووي ومتكني اإلنتاجية العالية للتسلس ، مذه امأتساليب "احلمض   يهحدثت ثوةة 

الشخصية  CODISالنووي السريع" ايجديدة َتِصف عموًما العملية بالكام  )امأيدي احلرة( لتطوير 
STR امأتساتسية للعينات املرجعية. 

 
 ي هق  من  STRالتياةية هنظمًة متكاملة قادةة على هداء التللي   مذا وقدَّم خمتلف مقدم  اخلدمات

تساعتني، ومل يتم املوافقة على تقاةير احلمض النووي السريع بعد والطب الشرع   ي مسرح ايجرمية احمللية  
ومع ذلك، فإّ  خمترب مكتب التلقيقات االحتادي والوكاالت االحتادية، مبا  ي ذلك خمترب جي  الواليات 

 ملتلدة، يقوم بإجراء االرتباة والتقييم العتماده  ي املستقب ، واالتستخدام العمل .ا
 

احلدُّ اآلرر للتكنولوجيات احلالية مو احلاجة عىل الفنيني املدةبني الذين يعملو   ي بيئات املختربات 
امأمثلة احلديثة اخلاضعة للرقابة  ومع ذلك، فالنماذج امأررية تتياوز الكثري من مذه التلديات، وهحد 

(، ومو جهاز حبيم طابعة ANDEعلى ذلك مو نظام تساةُع معدات احلمض النووي النووية )
دقيقة، وامأمم من  90املكتب وقادة على معايجة ما يص  عىل مخس عينات من احلمض النووي  ي 

وثوق يجودة ذلك، مذا النظام ميكن تشغيله من ِقب  هفراد غري تقنيني، راةج املخترب، مع عنتاج م
STR- اليت تتوافق متاًما مع شك  ةتسالةCODIS وقد اتستخدمت قوات العمليات اخلاصة ،
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املقبلة، نأُم   ي عجراء  5امأمريكية بالفع  امأجهزة املماثلة  ي املواقع امأمامية و ي غضو  السنوات ال 
ح للقوات جبمع احلمض ارتباة ميداين مصغَّر، نسخة تعم  بالبطاةية لقراءة احلمض النووي، والسما 

 النووي  ي بيئة تكتيكية ومقاةنة النتائج على الفوة مع قاعدة البيانات.
 

 ي التقدم الرئيس القادم، تستصبح هتساليب جي  التسلس  القادم )ايجي  القادم تسلس  احلمض النووي( 
( على هتساس حتلي  SNPالنوكليوتيدات الفردية )-تُقدِّم ُقدةات جديدة وقوية باتستخدام امأشكال

التغريات  ي موقع واحد  ي احلمض النووي، وتنتشر مذه املواقع  ي هحناء ايجينوم البشري وتلعب دوةًا كبريًا 
 ي حتديد قابلية الفرد للمرض واالتستيابة على اللقاحات والعوام  البيئية اآلررى، وتستخدم طرق 

من احلمض النووي  ي مجيع الكروموتسومات( تسلس  ايجي  القادم من احلمض النووي )جمموعة فرعية 
احلايل، حىت  STRلتللي  اآلال  من تعدُّد امأشكال وحتقيق مستوى هعلى من التمييز من حتلي  

للعينات املتدموةة، وميكن هلذه التقنيات ه  تساعد على التغلب على واحدة من القيود الكبرية لتللي  
STR ع رليط من احلمض النووي، الذي يشم  املواد الوةاثية احلايل، وحتديًدا  ي حتدي التعام  م

( العبوات الناتسفة هو IEDلألفراد املتعددين، ومذا مصدة قلق كبري  ي تسيناةيومات  مث : مصانع )
مسرح ايجرمية  حيث يتعاَم  هكثر من شخص مع امأدلة املادية، ويوفِّر تسلسُ  ايجي  القادم من احلمض 

 لتوصيف مذه اهلويات، وكذلك رفض التكلفة وتسرعة التللي . النووي قدةاٍت هكثَر قوة
 

املستمدة من هتساليب َتسلُس  جي  احلمض النووي القادم هيًضا عمكانات   SNPقد هظهرت حملات 
كبرية لتللي  االرتالفات بني العوام  الوةاثية الفردية، وفتح البا  همام تطبيقات جديدة وةاء ُمطابَقة 

ميكن ه  تشم  اشتقاق امأص  احليوي ايجغرا ي وةتسم اخلرائط املوتسعة، والتنبؤ اهلُوية امأتساتسية، و 
بالعينات ايجينية، ميكن ه  تكو  مذه الطرق مفيدًة بشك  راص  ي املناطق ايجغرافية اليت تُوجد فيها 

الفع  اتستخدام العالقات العائلية والقبلية الكثيفة اليت ترتبط اةتباطًا وثيًقا بالشبكات املستهدفة، وقد مت ب
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مذه الطرق التستخالص العالقات امأتسرية من عينات احلمض النووي غري املعروفة كيزء من التلقيقات 
 ايجنائية.

 
 ي  0.1ايجيين ال يزال يستخدم هق  من  SNPحىت مع زيادة القوة التلليلية لألتساليب احلالية، تنميط

تقدم  ي التسلس  اإلنتاج  العايل تسو  يقدم قريًبا املئة من املواد الوةاثية البشرية، ومع ذلك، ع َّ ال
عمكانية حتلي  ايجينوم بأكمله، مما يؤدِّي عىل حتسني التنبؤ باخلصائص الفيزيائية الواضلة، املعرو  هيًضا 
باتسم احلمض النووي  ي الطب الشرع ، وقد هثبت حتلي  ايجينوم الكام  بالفع  دقة معقولة  ي مالمح 

الشعر، ويرى بعض اخلرباء هنه قد يتم قريًبا توقُّع لو  الَبَشرة، النم ، الصلع، جتعد توقع العني ولو  
 الشعر، وشك  امأتسنا ، وحىت السن.

 
تظامر فريق البلث مؤررًا بأ  برنامج النمذجة ثالثية امأبعاد قادٌة على تصوير "الوجه وةاثيًّا" على 

بعد ذلك ه  يتم تكرير الصوةة على هتساس  هتساس مزيج ايجنس ونسب حتديد احلمض النووي، وميكن
من املتغريات ايجينية املعروفة باملشاةكة  ي االرتال   ي الوجه،  ي حني ه  مث  مذه  24من  20

 الطلبات ال تزال جديدة، مثرية لليدل، وال جتوز  ي معظم اإلجراءات القانونية.
 

السنوات امأررية من ماليني  وقد اخنفض تعقيد حسا  تسلس  ايجينوم الكام  بشك  كبري  ي
الدوالةات قب  عقٍد من الزمن عىل بضعة آال   ي الوقت احلاضر، باإلضافة عىل جمموعة واتسعة من 
التطبيقات الطبية، ه  مذه القدةة تُقدِّم تقنيات حمسَّنة للتللي  ايجيين، هو تفسري تعبريات ايجينات اليت 

يائية، واإلشعاع، هو غريما من العوام ، ومذا ميِكن ه  يؤدِّي يسببها التعرض البيئ  احملدد للمواد الكيم
عىل مالمح مِسة الشخص امأكثر تفصياًل اليت َتستِند عىل ش ء هكثر من احلمض النووي املتبق ، التطبيق 
اآلرر ميكن ه  يكو  ناشًئا من تسلس  ايجينوم الكام ، الذي يكو  له قدةات قوية لتللي  ما وةاء 
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واد اليت مت احلصول عليها من العينات البيئية، مذا ميكن ه  يوفِّر رصائص فريدة من البيئات ايجيين من امل
بة النادةة،  امليكروبية، على تسبي  املثال، حتلي  التلركات امأررية للشخص بناء على هدلَّة من الارُّ

شف التعرض امأرري الكائنات امليكروبية، هو عينات حبو  اللقاح، مذا وميكن هيًضا ه  ُيستخَدم لك
 للمواد الكيميائية، اطلع على السيناةيو التايل.

 
مع اتستمراة التلقيق، حص  فريُق َفلِص اهلُوية على النتائج امأولية من حتلي  احلمض النووي، وَتطاَبق 

ِثر عليها من امأدلة ايجنائية اليت عُ  2009ملفُّ املشتبه فيه مع العيِّنة جمهولة اهلوية املفهرتسة  ي هوارر عام 
 ي مصنع العبوات الناتسفة  ي العراق، بعد عدة هيام، تلقى الفريق نتائج حتلي  العينات من الطب الشرع  
اليت مت احلصول عليها من هثر مالبس املشتبه به، مت حتديد ه  الاربة اجملففة على حذاء الرج  واللقاح  ي 

عة  ي مشال تسوةيا، مما يشري عىل السفر امأرري عىل تلك مالبسه يتَّسق مع قوام الاربة وهنواع النباتات الشائ
املنطقة، وقد مت تأييد مذه الشبهة من اتستغالل اهلاتف اخلليوي الذي وفَّر الوقت ومواقع تسفر املشتبه به 
امأررية، ويتضمَّن اهلاتف اخلليوي هيًضا معلومات تعريف الشخصية لعدد من املقربني، مبا  ي ذلك 

ن وهةقام اهلاتف وعناوين الربيد اإللكاروين وهمساء الدةدشة املستخدمة، وتباُدل الرتسائ  امأمساء والعناوي
النصية امأررية مع هشخاص ُيشَتبه  ي ه  هلم صالت بشبكة التسهيالت للمقاتلني امأجانب املعروفني، 

يت مت الوصول احتوى املتصفح هيًضا على ةقٍم قياتس ٍّ من عدة مواقع من وتسائ  اإلعالم االجتماعية ال
عليها مؤرَّرًا، ومت اتستخراج عدد من هشرطة الفيديو القصرية من ذاكرة اهلاتف  ليتمَّ حتليلها ومقاةنتها مع 
عيِّنات وتسائ  اإلعالم امأررى اليت نشرت على منتديات شبكة اإلنارنت اليت يرتادما جمتمع املقات  

تشعاة الدارلية للهاتف إلنشاء ملف تعريف امأجنيب، باإلضافة عىل ذلك، مت اتستخدام بيانات االتس
بيوماري من امأمناط املخزنة والتاةيخ، واتستناًدا عىل ميئة تطوير امأدلة، طََلب املللق القانوين بالواليات 

 املتلدة من السلطات الاركية ه  تواِص  حبس املتهم مع اتستمراة التلقيق.
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مبيرد عنشاء التاةيخ التشغيل ، تتضمَّن اخلطوة التالية الربط بني اهلوية وامأنشطة امأررى، واملواقع، 
وشبكة واتسعة من ايجهات الفاعلة ذات الصلة. واحدة من التلديات التلليلية الرئيسة  ي مذه املهمة 

مهيكلة، كما هوضح  م  كشف شبكة االتصاالت الضمنية الواةدة  ي كميات مائلة من البيانات غري
اةات الوطنية "جيمس كالبر"  ي اآلونة امأررية،  ي عصر البيانات الكبرية، ع  التلدي االتستخبمديُر 

مو العثوة على اإلبر دو  االضطراة عىل التعام  مع هكوام التنب، ويكشف القسم التايل بعَض التطوةات 
غة الطبيعية، وعداةة البيانات، واتستكشا  على احلديثة  ي جماالت مث : حتليالت الفيديو، ومعايجة الل

وجه التلديد كيف ميكن هلذه التقنيات ه  حتسِّن طرَق الفرز وةبط وحتلي  املعلومات من مصادة 
 متنوِّعة، اطلع على السيناةيو التايل:

 
اط لالةتب CODISمع اتستمراة التلقيق، اقارح حتلي  احلمض النووي للقرابة مقاةنة مع قاعدة بيانات 

العائل  احملتم  بني املشتبه به الذي اعتق   ي تركيا، والرج  اآلرر الذي اعتق  مؤررًا رالل غاةة مكتب 
التلقيقات الفدةايل ضد اخللية اإلةمابية  ي هتالنتا، جوةجيا، واهتمت اخللية بإداةة التخطيط السابق 

 لتفعي  اهليوم احملتم  ضدَّ مبىن االحتادية امأمريكية.
 
نت موادَّ جهاز الكمبيوتر احملمول من رالل قوات الدفاع الشعيب، وملفاٍت حتتوي على وتضمَّ  

املالحظات املكتوبة خبط اليد وتعليمات صنع القناب . وتشري الكتابة وحتلي  احملتوى من ملفات 
ل غاةة املستندات عىل وجود عدة وثائق  ي ملفات املشتبه به  ي تركيا، وقد ضبط  الكمبيوتر احملمول رال

 رسم خرائط الشبكة
 

 



 

 

126 

ذت  ي معسكر تدةيب عةمايب جمهول اهلوية،  هتالنتا اليت تتضمَّن هيًضا العديَد من مقاطع الفيديو، اليت اختُّ
لقطات مطابقة شرائح الفيديو اليت مت احلصول عليها من اهلاتف اخلليوي اخلاص   يحتلي  التلكم 

هلاتف اليت قد تُسيِّلت ك ٌّ من هشرطة باملشتبه به، مما يدل على ه  شخًصا قد قام باتستخدام كامريا ا
معسكر التدةيب، حتلي  حمتوى الفيديو، مبا  ي ذلك امأنشطة واملناظر الطبيعية، وامأفراد،   يالفيديو 

وهيًضا ُمطابَقة الفيديو املماِث  الذي ُنِشر على عدة مواقع بوتسائ  اإلعالم االجتماعية اليت يرتادما 
بيانات واملعلومات الداعمة امأررى، وقد ضاق موقع املخيم لعدد قلي  ايجماعات املتطرفة، من مذه ال

من املواقع احملتملة، وتقدِّم مذه املواد هيًضا هدلَّة على الصلة التشغيلية املباشرة بني املشتبه به  ي السين 
 الارك  ورلية التخطيط  ي هتالنتا.

 
ت الفيديو، وراصة اتستخدام الذكاء االصطناع  شهدت السنوات القليلة املاضية تقدًما كبريًا  ي حتليال

لتلسني حتلي  احملتوى، يركِّز جمال "ةؤية الكمبيوتر" على مذه الطرق اآللية للتيهيز، والتفسري، وحتلي  
حمتوى الصوةة. ومعظم الطرق التقليدية لفرز وةبط بيانات الفيديو كبرية احليم ال تزال تعتمد على 

ناوين وتعليقات النص املرتبطة مع وتسائ  اإلعالم بداًل ِمن احملتوى الفعل ، املعلومات الوصفية ِمث : ع
ومذا ميث  حتديًا كبريًا إلجراء اتسارجاع البيانات والوتسائط املتعددة على نطاق واتسع، االتستفساةات، 
يل والتللي  القائم فقط على الكلمات الرئيسة الوصفية، ع  املقاةبة امأررى التستخدام التللي  الدال

القائم على منوذج حتديد احملتوى تتَِّص  مبيموعة حمددة تسلًفا من امأنشطة، كما مو احلال مع غريما من 
وامأتساليب املتعلقة م  هنج واحد  HMMاملهام اليت تنطوي على النمذجة االحتمالية املعقدة، كانت 

 إلدةاك منط حمتوى الفيديو.
 

يهد  الذكاء االصطناع  وهتساليب التعلم العميق لتلسني التللي  القائم على احملتوى، ومساعدة 
اكتشا  العالقات السياقية بني البيانات والفيديو ووتسائ  اإلعالم امأررى، واملعلومات، وتتعلَّق عحدى 
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 وقطيع من الفيلة اليت املظامرات امأررية بتدةيب الكمبيوتر للتمييز بني جمموعة من ةجال لعب الفريسيب
متش  على العشب،  ي حني تبدو مهمة هتساتسية لإلنسا ، ومذا ميثِّ  عجنازًا تقنيًّا ةئيًسا مأجهزة 
الكمبيوتر، وتطوُّة مذه امأدوات تسيكو  حامسًا للفهرتسة، وحتلي  املاليني من الصوة الرقمية وملفات 

ت ك  يوم، ومو املبلغ الذي يتياوز بالفع  عىل حدٍّ  الفيديو اليت مت عنشاؤما وحتميلها على شبكة اإلنارن
كبري ما ميكن القيام به من رالل التللي  البشري بسرعة، وقد يظهر هحد  امأمثلة من هج  تسليط 
الضوء على اإلمكانات الكبرية  ي مذا اجملال مؤررًا  ي التطبيق التياةي، باتستخدام برنامج التعلم العميق 

من امأشياء وامأنواع املختلفة للمشامد  10،000بسرعة والتعر  على حوايل  لتللي  هشرطة الفيديو
ضمن جمموعة من املقاطع، ويتمكَّن الربنامج من اتستخالص وحتديد املفاميم الوصفية اجملردة مث  

 "املتعة".
 

فسري وتتمثَّ  هحُد التلديات التلليلية ذات الصلة، اليت تتعلق بأجهزة الكمبيوتر مع التدةيب على ت
واتستخراج َمْيزات احملتوى املختلفة بعض الش ء مث : امأدواة االجتماعية احملددة، على تسبي  املثال، 
هظهر النموذُج امأررُي القدةَة على التعر  على الشخص امأكثر همهية من بني جمموعة من الناس الذي مت 

عىن الداليل املعقد من اإلشاةات ظهوةمها مًعا  ي صوةة، مذا النوع من املهمة يعتمد على اتستنباط امل
البصرية اخلفية، مث ترمجة مذه املؤشرات البصرية  ي وصف النص املفيد الذي ميكن فَ ْهمه من ِقب  البشر 
هو املستخدم  ي التللي  احلسايب، وقد وجد الباحثو   ي جوج  مؤررًا ه  ِمث  مذا امأتسلو  يقوم 

شبكات التدةيب العصبية على مهمتني   يصرية، وُيشاةك النهج بارمجة الصوة املعقَّدة عىل مجٍ  وصفية ق
ُمنفصلتني، ولكن ذات الصلة: هواًل، معايجة الصوة  ي التمثي  الرياض  على هتساس احملتوى، مث، ثانًيا، 
ترمجة مذه املعلومات عىل نصٍّ قاب  للقراءة،  ي مذه احلالة، ُتطاِبق الشبكة العصبية عشرات اآلال  من 

 ليت مت حتديدما بالفع  مع امأوصا  املكتوبة من ِقَب  البشر.الصوة ا
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مناك امأعمال ذات الصِّلة  ي مذا اجملال على امأتساليب احملسِّنة ملصادقة الوثائق وحتديد مصدة الصوةة، 
وم  هداٌة مفيدة بشك  راص  نظرًا لألمثلة امأررية من التالعب بالصوةة اليت يتم اتستخدامها كيزء من 

من قب  الدولة اإلتسالمية  ي العراق،  2014ت اإلعالمية، على تسبي  املثال، رالل اهليوم عام احلمال
بثَّ النشطاء صوةًا لطائرات اهلليكوبار والدبابات اليت يفارض ههنا قد الُتِقطت من ِقب  قوات امأمن 

مواقع وتسائ  العراقية، ومع ذلك، كشف التللي   ي وقت الحق ه  العديد من الصوة املنشوةة على 
اإلعالم االجتماعية تبنيِّ ه  الصوة لكباة السن، وقد اتستخدمت عيرا  وةوتسيا، وغريما هيًضا صوة 

 .التالعب بغرض التضلي  واخلداع
 

ومن بني ايجهود املبذولة اليت تركِّز على التغلب على مذه التلديات م  املشاةيع البلثية امأررى لربنامج 
شا " املصمم ملساعدة احملللني لتلديد موقع الصوة، غري مضا  عليها اةات املتقدم "الكاالتستخب

العالمات ايجغرافية من جمموعات الصوة هو مقاطع الفيديو، مذا وميكن االتستفادة من هدوات مجع 
املصادة على شبكة اإلنارنت هو اتستخدام تقنيات الصوةة املطابقة على هتساس قواعد البيانات املرجعية 

صوة العامة وامأةضية، مبا  ي ذلك ميزات ِمث  اةتفاع البيانات وايجيولوجيا السطلية، الكبرية من ال
والغطاء النبات امأةض ، ايجغرافيا احمللية، واملعلومات الثقافية اليت تعترب جزءًا ال يتيزَّه، وقد هثبتت جتاة  

ة اليت حتتوي على ميزات النموذج بعض النياح امأويل باتستخدام الفيديو وصوة ملفات البيانات الغني
التعر  نسبيًّا، ومع ذلك،  ي حالة املناطق النائية مع البيانات امأق  جزء ال يتيزَّه، وال تزال امأدوات 

 قادةة على تضييق منطقة البلث  ي بعض احلاالت.
 

د عىل نص كما مو احلال مع بيانات الصوة والفيديو، والنمو املتساةع مللفات التوثيق واإلعالم الذي يستن
( ، NLPحتديات التقنية املماثلة للملللني. مذا مو احملوة العام وتكنولوجيات معايجة اللغة الطبيعية )

يتعام  جمال علم احلاتسو  مع مهمة متكني هجهزة الكمبيوتر التستخالص املعىن من مدرالت اللغة 
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وظيفية اليت نُوِقشْت بالفع ، مبا  ي ذلك البشرية، ومَتَسُّ الربجمُة اللغوية العصبية العديَد من اجملاالت ال
كما مو احلال مع حتلي  الصوة،  املهامُّ ِمث  التعر  على الكالم، الارمجة اآللية، وتصنيف الوثيقة اآللية.

والقدةة على اتستنباط املعىن السياق  من كميات كبرية من البيانات غري ُمنسَّقة وملفات الوتسائط، ومو 
 ا  وشبكة ةتْسم ررائط العالقات.همر حاتسم الكتشا  ِكي

 
قد متَّ تطبيُق هنج الربجمة اللغوية العصبية التقليدية على هنج التعلم اآليل والنماذج اإلحصائية، الختاذ 
القراةات االحتمالية على هتساس املقاةنات عىل اإلحضاة من النصوص العيِّنة املتاحة  ي قواعد البيانات 

ذا مو  ي امأتساس كيفية عم  الصوت وتطبيقات ترمجة جوج ، من الرقمية وجمموعات اإلنارنت، م
رالل عجراء املقاةنات عىل الوثائق املارمجة تسابًقا اليت وِجدت  ي مجيع هحناء الشبكة، يتم حتوي  مدرالت 
اللغة الطبيعية عىل جمموعات البيانات املتيانسة، ومذا يتيح تسهولة اكتشا  مِسات اهلوية واتستخراج 

 العالقة.
كما مو احلال  ي املناطق امأررى، التقدم  ي االصطناعية يُظِهر وعود املخابرات الكبرية لتلسني دقة 
هتساليب الربجمة اللغوية العصبية، وراصة  ي جماالت اتسارجاع املعلومات واةتباط البيانات، وامأمم من 

تساتسية والتعر  الضوئ  على ذلك، تذمب العديد من مذه التقنيات عىل ما مو هبعد من الارمجة اآللية امأ
احلرو ، ومذه امأتساليب قد متكِّن قريًبا هجهزة الكمبيوتر من اتستخالص املعىن الداليل ومستوى 
الوظائف العايل امأكثر عمًقا  مث : حتلي  املشاعر وتصوة البيانات املتقدمة على هتساس الروابط اليت 

 امأنشطة الواةدة  ي كميات كبرية من البيانات غري املهيكلة.تُعَترب جزًءا ال يتيزَّه من بني الناس وامأماكن و 
 

بعض التطبيقات احلالية ظهرت بالفع   ي القطاع التياةي، على تسبي  املثال، اتستخدام هتساليب الربجمة 
اللغوية العصبية لتفسري مدرالت وتسائ  اإلعالم االجتماعية والتوصية املنطقية املناتسبة وامأتساليب 

ْهم نيِّات املستخدم الضمنية وةاء تسلسلة من الكلمات، اليت درلت  ي حمرك البلث، وقد احملسِّنة لفَ 
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طبقت شركة الذكاء االصطناع  تقنيات الربجمة اللغوية العصبية لتمكني التللي   ي الوقت احلقيق  
جتماعية لقنوات االتصال املتعددة، مبا  ي ذلك مواقع امأرباة، ومنتديات اإلنارنت، وتسائ  اإلعالم اال

للمساعدة  ي حتديد اإلجتامات الناشئة وامأمناط السلوكية الفريدة من نوعها، وامأمم من ذلك، ه  مذه 
النُّظم تتَِّيه حنو القدةة على اتستخالص املعىن السياق  دو  احلاجة عىل احملل  البشري، فك ٌّ من 

متعددة  ي مذا اجملال، وحُتاِول تطبيق  املخابرات ومشاةيع البلوث املتقدمة لوكاالت الدفاع لديها برامج
 مذه التقنيات التستخدامها. اطلع على السيناةيو التايل:

 
رالل امأتسابيع القليلة املقِبلة، متَّ مواصلة التلقيق مع التللي  الرقم  للمشتبه به من رالل نشاط 

يها من بيانات اهلاتف، وتسائ  اإلعالم االجتماعية، وتصفُّح التاةيخ، واالتصاالت اليت مت احلصول عل
وكشف مذا التللي  عدة ةوابط مفيدة بني خمتلف التشكيالت على اخلط، الوظائف املضا  عليها 
العالمات ايجغرافية والصوة وحمتوى الفيديو، قدَّم اةتباطًا مذه التوقيعات الرقمية النمط امأتساتس  لللياة 

التصاالت من رالل خمتلف القنوات اإلعالمية على هتساس امأنشطة امأررية، واملواقع، والتفاعالت، وا
واالجتماعية، كما هُعيد بناؤما فريق رريطة اهلُوية الرقمية للمشتبه فيه، كانوا قادةين على اتستنتاج 
الشبكات االجتماعية الكامنة على هتساس العالقة مع املستخدمني اآلررين الذين يشاةكو  امأمناط 

 .حملتوى الداليل للملققنياملماثلة، والعادات، واملواقع، وا
 

واقاُرِح مذا الدلي  وصالت عىل عدة نقاط ةئيسة للشبكة لتقدمي التسهيالت للمقاتلني امأجانب وموقع 
منشأة املعايجة، اليت مل تكن معروفة تسابًقا للمينَّدين الذين يصلو  حديثًا، فمزيد من التللي  من هشرطة 

ة مواقع لوتسائ  اإلعالم االجتماعية قامت بإنتاج احتمال عضا ي الفيديو الدعائية اليت مت َنْشرما  ي عد
عاٍل من املطابقة مع صوةة الوجه، املشية، ونربة صوت املشتبه به، وبشك  منفِص  هشاةت نتائج حتلي  
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جينوم احلمض النووي الكام  عىل احتمال تعرُّض املشتبه به  ي اآلونة امأررية عىل السالئف الكيميائية 
 ة عادة باتسم املسرعات لصنع القنبلة.املستخدم

 
يتناول القسم امأرري كيف تُقدِّم امأدوات التلليلية لوتسائ  اإلعالم االجتماعية وغريما من "البيانات 
الكبرية" قدةاٍت جديدة لرْبط توقيعات اهلوية هلياك  شبكة هكرب، وةمبا متّكن امأتساليب احملسنة للتللي  

ائ  اإلعالم االجتماعية وتسيلًة هررى الكتشا  اهلوية ويَعزو عدًدا من امأتسطر التنبؤي، ويُقدِّم حتلي  وتس
عرب الشبكات على نطاق هوتسع، ع  النهج  ي مذا اجملال يقوم على دةاتسة حتلي  الرتسم البياين، جمال 
متعدِّد التخصصات املعنيَّة مع اتستخراج املعلومات، وعداةة البيانات، والتصوة، وتشم  مذه املهام 
اتستخدام امأتساليب اإلحصائية للكشف عن اهلياك  الضمنية للشبكة، مسات الفاع ، والعالقات 

 املضمنة.
 

بعض العوام  املعقدة  ي مذا التللي  تشم  التعام  مع الذاتية الكامنة  ي البيانات النصية واهلويات 
عثوة على العديد من مذه الغامضة، وعدم اليقني  ي تصنيف العالقات بني مذه الكيانات، وقد متَّ ال

امأدوات املتطوةة لتللي  وتسائ  اإلعالم االجتماعية  ي القطاع التياةي، ويتم اتستخدامها حاليًّا مأغراض 
ِمث : التسويق والتنبؤ السياتس ، ومع ذلك، فإّ  العديد من مذه امأدوات كانت تطبيقات ذات اتستخدام 

ام عنفاذ القانو ، على تسبي  املثال، مت اتستخدام مزدوج لألمن القوم  واإلغاثة من الكواةث، ومه
التطبيقات القادةة على حتديد مواقع تُغذِّي الصوت ووظائف الفيسبوك لتللي  امأمناط السلوكية ومسات 

 اهلوية من ايجهات الفاعلة لوتسائ  اإلعالم االجتماعية اجملهولة.
 

االجتماعية قادةو  على بناء اهلُوية  ع  البعض اآلرر من الباحثني  ي جمال حتلي  وتسائ  اإلعالم
الشخصية العامة على هتساس معلومات السمة الضمنية اليت تُعترب جزًءا ال يتيزَّه دار  حمتوى وميك  
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شبكة االتصاالت  مث : امأمناط اللغوية، العالقات االجتماعية، وامأفضليات املعربَّ عنها، على تسبي  
وية  مث : العمر وايجنس واملهنة والتعليم، وحىت السمات الشخصية، املثال، هظهر الباحثو  ه  مِسات اهل

ميكن التنبؤ هبا بدقة من رالل حتلي  نشاط تصفُّح اإلنارنت، وقد هظهرت دةاتسات هررى كيف ميكن 
مأمناط وتسائ  اإلعالم االجتماعية ه  تكِشف بدقة رصائص مث  امليول ايجنسية هو العرق، واآلةاء 

،  ي حني مل حتدِّد بشك  واضح ه  نقاط مذه البيانات توفِّر هتساتًسا قويًّا لتلديد الدينية والسياتسية
مالمح وفَ ْرز اهلُوية امأتساتسية، لقد اتستغ َّ العمُ  املتعلق مبلتوى الوتسائط االجتماعية لتوليد تنبؤات 

 موثوقة نسبيًّا للتعر  على صفات الشخصية  مث :
 الضمري، واالنفتاح.االنبساط، العصابية، القابلية، 

 
ويستند جزء كبري من مذا العم  على ةؤى جديدة حول كيف ختُلق بنية الشبكة االجتماعية للفرد 
"البصمة الرقمية" اليت  ي بعض احلاالت، ميكن ه  تتنبَّأ بسمات الشخصية الكامنة والنزعات السلوكية  

عام للسعادة العاطفية، وقد طبَّق الباحثو  مث : جناح العم ، وتعاط  املخدةات، واخليانة، واملستوى ال
هيًضا التللي  اإلحصائ  العالئق  لتلسني التنبؤ بالسمة والتصنيف على هتساس مدى املتغريات احملددة، 
اليت تنتق  بني امأفراد على هتساس العالقات االجتماعية والتنظيمية، على تسبي  املثال، مت اتستخدام مذا 

لنزعات السلوكية من ايجهات الفاعلة الفردية دار  اجملتمعات االجتماعية النوع من التللي  لتلديد ا
امأكرب، وتستخدم ملهام مث  الفلص التنبؤي على هتساس املخاطر، وعلى تسبي  املثال، ُوِضع برنامج 

من  22الفلص احلكومى الربيطاين ملنع منوذج املؤشرات السلوكية كيزء من عطاة تقييم َضْعفها، تطبيق 
ات املرتبطة بعوام  مث  املشاةكة، والقصد، والقدةة، مذه املؤشرات مًعا ميكن ه  تُوح  بضعف املتغري 

 الفرد جُتاه االجنرا  حنو التطر  العنيف.
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قد مت عيضاح الكثري من املعلومات الالزمة هلذا التللي  من بيانات وتسائ  اإلعالم االجتماعية املتاحة 
ى، مؤررًا، قام فريق من مركز الكلية الدولية لدةاتسة التطر  والعنف واملصادة املفتوحة امأرر علًنا 

( باتستخدام معلومات وتسائ  اإلعالم االجتماعية والبيانات امأررى املفتوحة لبناء ICSRالسياتس  )
مقات  هجنيب غريب من الذين تسافروا عىل تسوةيا كمقاتلني، وجتميع هكرب عدد ممكن  700حملات من حنو 

من نقاط البيانات لك  فرد. مذه البينات تقدِّم هفكاةًا مفيدة  ي اهلويات الشخصية والعملية  72حنو 
لألفراد لالنضمام عىل احلركة، فضاًل عن التفاصي  اهلامة حول طرق ومساةات جتنيدمم، ِمن ايجديِر 

عات من امأصدقاء بالذِّكر، ه  مذا الدلي  قد هنشأ هفواَج املقاتلني امأجانب اليت تتطوَّة من جممو 
 االجتماعية، اليت حتديدما بوضوح عادة واتستخالصها من مناطق جغرافية واحدة.

 
مذا املثال يربز هحَد التطبيقات الكالتسيكية لنظرية الشبكة االجتماعية، وحتديًدا  ي ديناميات التأثري 

يات حتديَد قيادة ايجهات االجتماع ، وقد هظهرت امأعمال امأررية  ي مذا اجملال كيف ميكن هلذه التقن
الفاعلة وامأدواة الوظيفية بني هعضاء الشبكة، اليت تستِند فقط على امأمناط العامة للنشاط، 
واالتصاالت، والصفات الفردية، وقد هثبتت اجملاالت ذات الصِّلة من البلث هيًضا كيفية حتلي  

تسناد التأليف، حتلي  املشاعر، الشبكات االجتماعية، اليت ميكن اتستخدامها للكشف عن اخلداع، ع
وتعدي  الرهي، ومذا مماث  لفكرة "حشد االتستشعاة" هو باتستخدام البيانات اجملمعة املستمدَّة من 
ات هكثر حتديًدا من الفائدة، وميكن  امأجهزة احملمولة لنموذج امأمناط السلوكية العامة، وكذلك توقُّع متغريِّ

ديدة لتللي  الشبكة االجتماعية احليوية، وتُعترب هحد الفروع اليت هيًضا هلذه امأتساليب تقدمَي منامج ج
تدةس التغريات  ي السلوك من الشبكات االجتماعية على مر الزمن، هداة مامة للكشف عن السلوك 

 الشاذ دار  الشبكات وبني ايجهات الفردية اليت تعم  دارلها.
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غنية للتَّيريب، منذ بداية امأعمال العدائية َرَلق املقاتلو  قد وفَّر الصِّراع الدائر  ي تسوةيا جمموعَة بيانات 
امأجانب ماليني من مشاةكات وتسائ  اإلعالم االجتماعية وكميات مائلة من احملتوى الرقم ، حسب 

ةتسالة ك  يوم،  90000بعض التقاةير، فإ َّ الدَّولة اإلتسالمية اليت ترتبط ببعض الوظائف تُرتس  حوايل 
هتباع نشطاء  ي مجيع هحناء العامل. فريق واحد من الباحثني اتستخدم  30،000  عىل تنطوي على ما يص

مؤررًا مذه البيانات لتطوير متثي  الشبكة املفصلة للديناميكيات الطائفية املتوةِّطة  ي الصراع، وكشف مذا 
ضمنية بني التللي  على مستوى مذم  من التعقيد الدارل  بني الفصائ ، مبا  ي ذلك االنقسامات ال

هطرا  النزاع اليت مل تكن واضلة من التقاةير القصصية، وامأمم من ذلك، حدَّد مذا التلليُ  هفواًجا 
متميزة من هتباع وتسائ  اإلعالم االجتماعية ملراقبة الصراع من راةج تسوةيا وتوفري نظرة ثاقبة لديناميات 

 احلملة اإلعالمية اخلاةجية.
 

لليلية قائمة على اتستخدام "البيانات الكبرية" الكتشا  اهلوية وعالقة تقريبا ك  مذه التقنيات الت
السمة، يشري مذا العام، وغالًبا ما يساء اتستخدامها، وعلى املدى ليس فقط حليم جمموعات البيانات، 
ولكن هيًضا عىل امأدوات احلاتسوبية وامأتساليب اإلحصائية املستخدمة التستخالص املعىن من البيانات. 

  مع تنوُّع وحيم املعلومات الواةدة  ي مذه اجملموعات الضخمة قد َرَلق وضًعا غري "تساحق وغري التعام
مفهوم لإلنسا "، ويتطلب حتسني املنهييات لتلوي  مذه البيانات عىل معلومات متماتسكة، البعض قد 

اجملموعات  مت وصفها بالفع   ي طول مذه التقنيات، ومع ذلك، بعض امأمثلة توضِّح كيف ميكن هلذه
الكبرية من البيانات اليت ميكن اتستخدامها  ي املستقب  حتسني اكتشا  اهلوية واإلتسناد العمليات، وةتسم 

 ررائط الشبكة.
 

. DARPAهحد امأمثلة امأررية على هداة "البيانات الكبرية" مو حمرِّك البلث ميمكس برعاية 
مد على العالقات بني صفلات الويب، وحتديًدا هولئك وَيستِند مذا التطبيق عىل الرتسوم البيانية اليت تعت
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، على عكس حمركات IPالذين يقيمو   ي ما يسمَّى شبكات "ظالم الويب" حيث يتم َحْيب عناوين 
البلث القياتسية املصممة للتدقيق من رالل النصوص والصوة، يستخدم ميمكس جزًءا ال يتيزَّه من 

ة اليت يُرَمز عليها  ي الصوة وامأةقام املكتوبة خبط اليد دار  الصوة، املعلوماِت  مث : اإلحداثيات ايجغرافي
وحىت املشامد اخللفية من الصوة اليت ميكن مقاةنُتها بشك  مستق ٍّ عن غريما من امأشياء  ي الصوةة، 
من مذه املعلومات ميمكس تَنتج ختطيط الشبكات على هتساس العالقات الضمنية اليت تعترب جزءًا ال 

ه من ضمن البيانات غري املفهرتسة، مبا  ي ذلك هشياء  مث : هةقام اهلواتف وعناوين الشواةع، يتيزَّ 
 وامأمساء الفردية.

 
مثال آرر على مشروع البيانات الكبرية  ومو قاعدة البيانات العاملية لألحداث، لغة وهلية 

(GDELTي مجيع هحناء العامل، منذ عشرات السنني، املرجعية ايجغرافي  ،)  ة، بيانات احلدث اليوم
GDELT لغة، عرب ك   100، يتم مراقبة املطبوعات واإلذاعة، ومصادة وتسائ  اإلعالم  ي هكثر من

بلد  ي العامل، وذلك باتستخدام تكنولوجيا الارمجة اآللية للوصول عىل مصادة غري اإلجنليزية، اهلد  من 
على ِنطاق واتسع وصواًل عىل املستوى ايجزئ ، على املشروع مو الكتالوج اإلنساىن، والسلوكيات اجملتمعية 

تسبي  املثال، عنه ميكن اتستخدام الدةجات من جمال البيانات لللصول على ك  التفاصي  املتاحة حول 
 .حدث معني مث  ميوم عةمايب صغري، وايجهات الفاعلة الفردية املعنية، وهدواةمم

 
مع قاعدة بيانات حتتوي على معلومات ُمفصَّلة عن  قد مت وْضع مثال آَرر لدةاتسة اجملموعات العنيفة

من امأفراد مع  43،000من حوادث التطر  العنيف وايجرمية، اليت َتُضمُّ هكثر من  223،000حوايل 
من مجاعات العنف، وتستند مذه البينات على وتسائ  اإلعالم التقليدية  3000اتصاالت عىل هكثر من 

ووتسائ  اإلعالم االجتماعية، وحمتوى الفيديو، تقاةير الشرطة، وثائق احملكمة، من بني مصادَة هررى، 
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من املتغريات للمساعدة  ي تصنيف امأحداث  1500وبنية قاعدة البيانات حتتوي على ما ال يق  عن 
 تصوة الروابط دار  البيانات. الفردية مث

بعض تطبيقات "البيانات الكبرية" قد تُقدِّم  ي هناية املطا  هتساليب حمسنة للتللي  التنبؤي، تتياَوز 
اتستهدا  امأفراد اليت مت حتديدما بالفع  كمصدة للتهديد، على تسبي  املثال، عهنا قد تكو  قادةًة على 

ية هو تسليط الضوء على الظرو  البيئية اليت م  هكثر ُعرضة توفري وتسيلة لكشف جهات حمدَّدة اتستباق
إلنتاج التطر  لدى بعض امأفراد، على تسبي  املثال، مشروع قاعدة بيانات اإلةما  العامل   ي جامعة 

من احلوادث اإلةمابية، اليت يعود تاةخيها  125،000"مرييالند" حيتوي على تسيالت مفصَّلة حلوايل 
من املتغريات لك  تسي  حادث، من دار  مذا  120-40باتستخدام  ، وذلك1970عىل عام 

هوا حنو  1500امللف، قد طوَّة الباحثو  جمموعَة بيانات هكثر تفصياًل حول  من امأشخاص الذين اجتَّ
التطر  العنيف وغري العنيف  ي الواليات املتلدة منذ احلر  العاملية الثانية، مبا  ي ذلك معلومات حول 

صية، والسيالت ايجنائية، والشبكات االجتماعية، والتواةيخ الشخصية، وقد مكَّنت مذه السرية الشخ
البيانات الباحثني من حتديد بعض اخلصائص املشاركة املهمة بني اجملموعة مبا  ي ذلك همهية الشبكات 

عية، واملقاييس وجود الوتسطاء الرئيسني، ولكن هيًضا املتغريات ِمث  العمر واحلالة االجتما  ياالجتماعية 
 تُعترب عاماًل لالتستيعا  االجتماع .

 
ُذةوته على الدوام، ومن املرجح ه  يقدم واحدة من عدد قلي    يبينما وْعد النقاد بالبيانات اهلائلة كا  

من البدائ  القابلة لتطبيق مناذج التنميط واملؤشرات السلوكية املرتبطة بالفرز على هتساس اهلوية، وكذلك 
ات التدرالت الوقائية قب  االغارا  االجتماع ، الذي حيرك ايجهات اتساراتيييتكو  دعَم  حيتم  ه 

 الفاعلة الفردية حنو التطر  والعنف  اطلع على السيناةيو التايل:
مع اتستمراة التلقيق، مع حتلي  شبكة التواص  االجتماع  للمشتبه به مت ايجاد العشرات من ريوط 

لدة والعديد من الدول امأوةوبية. وهكَّدت الروابُط توةَط املشتبه به مع ايجهات التلقيق  ي الواليات املت
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الفاعلة امأررى املعروفة  لتكو  جزءًا من شبكة التسهيالت للمقاتلني امأجانب املسؤولة عن جتنيد ونق  
ط عدَّة مقاتلني جدد عىل نقطة الدرول امأوىل  ي تسوةيا من هج  التلقني والتدةيب، َدفعت مذه اخليو 

تدرالت وقائية تركِّز على امأفراد بالفع   ي رط التوظيف، اتستغالل الصوة واحملتويات اإلضافية الناجتة 
عن مشاةكات وتسائ  اإلعالم االجتماعية تُقدِّم دلياًل على ه  تضيق اخلناق على هي موقع ممكن من 

  ي املوقع، واتستناًدا عىل البيانات مواقع التدةيب السوةي، وحددت العديد من امأفراد اآلررين العاملني
الشخصية التفعيلية للشخص والدلي  اهلام للعالقات الشخصية عىل شبكة املقاتلني امأجانب، تقدَّمت 

 طلب ةمس  مع السلطات الاركية.  ياحلكومة الربيطانية باهتامات جنائية ضد الفرد، وبدهت 
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السيناةيو السابق ومناقشة َمْسح جزء صغري من مشهد التكنولوجيا الناشئة، يعترب الطريقة اليت ميكن ه  
 من  تستخدم هبا مذه امأدوات لشن احلر  اإللكارونية  ي املستقب ، كا  مذا االتستكشا  متضاةبًا بداًل 

كونه تنبؤي، وهقرَّ بالطبع تأكيَد االبتكاة التكنولوج  وطبيعة الديناميكية العالية  ي بيئة التهديد، مذه 
العوام  ُتربز التلديات اهلائلة اليت تواِجه املخططني العسكريني وصنَّاع القراة  مأهنا حماولة ملواءمة 

 تُركِّز على املخاطر على امأةجح، واللملة ة الدفاعية مع همدا  البلث والتطوير، اليتتساراتييياال
 املستقبلية لألمن القوم  امأمريك .

 
غري حَملِّه من   يو ي مذا املعىن، فإ َّ قصة احلر  اإللكارونية قد تكو  حكاية حتذيرية حول هرطاة التنبؤ 
الدةاتسة تطوة التهديدات املستقبلية والتقنيات الالزمة إلحلاق اهلزمية هبم، فكثريا ما وصفت مذه 

التصميم، ولكن بداًل من عقد ععال  التعديالت املخصصة لالتستيابة للمقتضيات اليت مت عنشاؤما من 
ِقب  عدو غري متوقَّع، فإ  مذا الوضع يتطلَّب من جهاز امأمن القوم  امأمريك  ععادة التوجيه بسرعة 

تساليب الالزمة ملواجهة مذه على نوع جديد من التهديد، مث تطوير مذامب الدعم والتقنيات وامأ
 التلديات.

 
اةات، والكيانات امأمنية احمللية قادةة على التعر  على ما عذا كا  االتستخبه  كالَّ من ايجي  وهجهزة 

مناك حاجة  ي هناية املطا  عىل وضع مذه اخلطط موضع التنفيذ كشهادة على اإلبداع وتفاين مذه 
اذ قراة راطئ   املنظمات وامأفراد، ومع ذلك، فإنّه ي سلط الضوء هيًضا على التكلفة البامظة ورطر اختِّ

 عىل: امأمريك كما يشري مفهوم تفعي  ايجي  

رسم تقييم الحرب اإللكترونية  1.0
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التفكري بوضوح حول النزاع املسلح  ي املستقب  يتطلَّب النظر  ي التهديدات، وامأعداء واخلصوم، 

املوجودة بطرق جديدة، واملالحظات والبعثات املتوقعة والتكنولوجيات الناشئة، وفرص اتستخدام القدةات 
 حىت  ي ظ ِّ هفض  الظرو ، ومذا ميثِّ  مهمة صعبة. التاةخيية والدةوس املستفادة.

 
 ي تقييم امأمهية الكربى لللر  اإللكارونية، ينبغ  توضيح عدد قلي  من التعاةيف. مصطلح "احلر " 

والتقنيات وهتساليب تطبيق القوة القسرية ضد  يصف الطريقة اليت تتبُعها دول احلر ، وحتديًدا  ي امأدوات
العدو  ي ميدا  املعركة، متتد من مذا، فإ َّ "طبيعة احلر " َتِصف مذه الظامرة تسياق احلر  دار  حميط 
هكرب من التأثريات الثقافية والتكنولوجية واالجتماعية والسياتسية والبريوقراطية، صعود احلر  اإللكارونية 

ا على املستويني من التللي   كنموذج جديد من احلر ، شكَّلت احلر  اإللكارونية يعكس تغيريًا كبريً 
جمموعة متميزة من امأدوات والتقنيات وامأتساليب اليت تطوَّةت على مدى فارة قصرية نسبيًّا من الزمن من 

مذه  النظرية عىل التطبيق  ي اتستيابة مباشر على التلديات التشغيلية احملددة على هةض املعركة،
التلديات اليت تركِّز  ي املقام امأول على مهمة حماةبة العدو كما َنظَّمت الشبكات واالحتياجات 
التشغيلية لتلديد واتستهدا  املقاتلني الفرديني دار  مذه الشبكات،  ي مذا املعىن، فإّ  احلر  

وحتديًدا ظامرة املقاتلني الفرديني،  اإللكارونية متثِّ  شيًئا فريًدا حقًّا حول الطابع املتغري لللر  احلديثة،
 ويدعى ه  تصبح همدافًا مشروعة لدولة احلر  والاركيز على االتستهدا  التشغيل .

 
ويبقى السؤال امأكرب حول ما عذا كا  ميثِّ  مذا النموذج التشغيل  حتواًل جومريًّا ودائًما  ي كيفية تنظيم 

ستقب ، بالتناو ، فشنُّ مذه احلر  قد ميثِّ  جمرد حتوُّل همريكا، جتهيز هجوة ِمث  مذه الصراعات  ي امل
عابر من الاركيز التقليدي على مؤتسسة امأمن القوم  عىل التقليدي، واحلر  على غراة مناوةة ضد 
اخلصوم على هتساس الدولة، وايجوا  على مذا السؤال ينطوي على قضية هكرب تعود عىل منوذج احلر  
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تلو  مم العام  اجملهول  ي تساحة املعركة، املستهدفني على هتساس الوضع حيث، مرة هررى، يكو  املقا
 بداًل من اهلُوية، عند مذه النقطة، فإ َّ ايجوا  على مذا السؤال ليس واضًلا متاًما.
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، كانت الواليات املتلدة غري مستعدة عىل هي نزاع كا  عىل 11/9 ي امأتسابيع اليت عقبت ميمات 
تطوير النظريات والتقنيات املوجَّهة الحتمال   يحد كبري، وكا  ايجي  قد هنفق عقوًدا من احلر  الباةدة 

مل  1990رالل عام اشتباك القوة التقليدية ضد اخلصوم على هتساس الدولة، وغموض البيئة امأمنية 
الضيق  تساراتيي يَ ُقْم بتغيري الكثري من قوة ايجمود هو حتوي  مؤتسسة امأمن القوم  من مذا الاركيز اال

 نسبيًّا.
 

ومع ذلك، هدَّى االةتفاع التَّخرييب، وايجهات الفاعلة اليت ال تنتم  عىل دول مث : تنظيم القاعدة وجتربة 
همدما حول التلول ايجومري  ي الكيفية اليت يُنظر هبا صناع قراة امأمن محلة مكافلة التمرد، اليت طال 

القوم  عىل التهديدات الرئيسة ملصاحل الواليات املتلدة، وةدًّا على مذه التهديدات ايجديدة اليت تشم  
ضعِت التلوالت اهليكلية والتقنية والوظيفية امأتساتسية، اليت يضطلع هبا  ي رضمِّ الصراع، نتيية لذلك، و 

الواليات املتلدة  ي هناية املطا  قدةة فعَّالة بال ةمحة على مستوى العمليات لتلديد واتستهدا  اخلاليا 
الصغرية واملقاتلني الفرديني عرب تساحة املعركة، وكا  لديها القدة نفسه من النياح  ي تطبيق مذه 

ِمن املساحات واملواقع اليت ال  التقنيات حنو مكافلة اإلةما  اليت تركِّز على اتستهدا  جمال هوتسعَ 
ُتسيطر عليها احلكومة  حيث كانت قوات امأمن احمللية عمَّا غري قادةة هو غري ةاغبة  ي عشراك مذه 

 التهديدات.

مستقبل الحرب اإللكترونية كسياسات واستراييجيات: التحذير 
 واالعتبارات
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على ايجبهة الدارلية، اتستدانت الواليات املتلدة تقنيات مشاهبة وهدوات عداةة املعلومات لدعم 
وية  اليت هَبقِت احلدود وشبكات النق ، واملواطنني امأمريكيني آمنًة ات القائمة على فَ ْرز اهلتساراتييياال

، مع ذلك،  ي الوقت نفسه، كا  الش ء املرجو من مذه اإلجنازات 11/9بشك  مللوظ منذ 
التكتيكية والفنية الباةزة اليت مل يتم تسليمها بالكام  مو هناية الدول السياتسية على املستوى 

بشك  راصٍّ فيما يتعلَّق باتستقراة املناطق املضطربة، ووقف التيديد الدائم  ، مذا صليحتساراتيي اال
 للتهديدات الفردية الناشئة من هماكن  مث : هفغانستا  والعراق واليمن والصومال وتسوةيا، وليبيا.

 
ت جمرى احلسا  اال كد امأمريك ، ةمبا مأجيال  كما تؤ  تساراتيي ميكن القول بأ َّ مذه االنتكاتسات غريَّ

ة اليت تعتمد على القتال املكلف، تساراتييية امأمن القوم  للرئيس، حتول همريكا بعيًدا عن االاتساراتييي
 احلرو  الربية واتسعة النطاق بداًل من:

 
النهج امأكثر اتستدامة الذي يعط  امأولوية للعمليات اليت تستهد  مكافلة اإلةما ، والعم  ايجماع  

 وزيادة ايجهود ملنع منوِّ التطر  العنيف والتطر  الذي يدفع عىل زيادة التهديدات.مع الشركاء املسؤولني، 
 ولكن حىت مع مذه الكلمات من َضْبط النفس، هكد الرئيس ه :

 
راةج مناطق القتال الفعلية، حنن نسعى الحتياز واتستيوا  اإلةمابيني من رالل تطبيق القانو  

  مناك اتستمراة التهديد الوشيك، وعند يكو  هتسر اإلجراءات وحماكمة املرتكبني، مع ذلك، عندما يكو 
قواًل وعماًل، واقارحت اإلداةة  لعرقلة التهديد همرًا غري ممكن، فإنّنا لن ناردد  ي اختاذ اإلجراءات احلامسة

احلالية ه َّ العديد من الركائز امأتساتسية لنموذج احلر  اإللكارونية تسو  تستمرُّ  ي لعب جزء من هنج 
 .ة الواليات املتلدةاراتييياتس
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ة امأمن القوم  اليت تسو  تركِّز  ي املقام امأول على التخفيف اتساراتيييومع ذلك، مذا يشري هيًضا عىل 
ة ال تُقدِّم هي هناية تسياتسية تساراتيييمن حدة املخاطر بداًل ِمن االنتصاة العسكري، قد تكو  مذه اال

الفوةي لتلديد وحتييد التهديدات امأكثر عحلاًحا ملصاحل  للدولة بشك  واضح خبال  اهلد  التكتيك 
الواليات املتلدة الرئيسة واملواطنني، عذا كا  مذا مو احلال، فإ َّ مذا تسيكو  شنًّا للصراع  ي املقام امأول 

قوة مع املعلومات بداًل من امأتسللة التقليدية، مع الاركيز على امأدوات التقنية واملهاةات املعرفية امأكثر 
 .من النريا  واملناوةة

 
ومذا النمط من احلر  تسيستمر لساللة حدود بريوقراطية تقليدية وفص  وظيف  بني تسلطات عنفاذ 
القانو  واإلجراءات العسكرية، وهنشطة املخابرات، كما الحظ هحد املعلقني  ي اآلونة امأررية، ه  طبيعة 

تقريًبا ةتسم رطوط واضلة بني احلر  والسالم  مذه التهديدات امأمنية احلديثة "جتع  من املستلي 
امأجنبية واحمللية،  ي حاالت الطواةئ واحلياة الطبيعية"، ومذا النمط من احلر  يصبح تطبيًعا، ومن 
املرجَّح ه  حيدَّ هيًضا من قواعد اخلصوصية املقبولة، وةمبا تَ َرك آثاةًا كبرية على القضية امأكرب للهوية ومدى 

 ن القوم .اةتباطها بامأم
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  ي رتام مذه الدةاتسة، نُقدِّم عدًدا قلياًل من التلذيرات والتوصيات:

ة اتساراتيييهوال: يجب ه  يوضع  ي االعتباة ه  احلر  اإللكارونية قد تطوَّةت  ي املقام امأول باعتباةما  
ث  امأتساليب وامأدوات املصممة لعالج امأعراض ولكن ليس املرض. االبتكاةات التكتيكات  ههنا مت

العقائدية والتقنية لللر  اإللكارونية تتعام  مع التلديات اليت تواجه عمليات حمددة جدًّا من حتديد 
 وفلص واتستهدا  اخلصوم على هتساس الشبكة واملقاتلني الفرديني، مع ذلك، فإهّنا ال متلك عال القلي 

ا لتقدمه  من حيث التعام  مع امأتسبا  الكامنة وةاء عدم االتستقراة والعنف السياتس   .جدًّ
 

هلذا السبب، يجب ه  ُتطبَّق هتساليب احلر  اإللكارونية حبذة وبطريقة ال خَتتِلط بني االتستهدا  
ة تساراتييينتصاةات االة، وقد حذَّة ايجنرال ماكماتسار من "املدامهة العقلية" وُمغاَلطة ه َّ االتساراتيييواال

ميكنها حتقيق ذلك ببساطة عن طريق حتديد عقد الشبكة احليوية، مث القضاء عليها من رالل الدقة، 
مناك قلق ذات ِصلة، كما هنه يدل على زيادة براعة الواليات املتلدة  ي مذه امأتساليب، وعنه تسو  

ذا احلذة من املي  امأمريك  املتَِّسق للغاية مع ينتج الثقة املفرطة  ي تقنيات احلر  اإللكارونية، وينبع م
احللول التقنية العلمية لك  مشكلة همنية وطنية، حىت عندما يفش  مراةًا وتكراةًا للوفاء بوعده امأول، وقد 
هثبت عقد من مذه امأتساليب بوضوح مكانًا مامًّا للتكنولوجيات اليت تقوم "بإزالة الدفاع عن عدم 

 ُذةوهتا.  يطر  العنيف،" ومع ذلك، يجب هال تكو  فائدة مذه امأدوات الكشف عن موية املت
 

ة املستقبلية، هتسفرت االبتكاةات النامجة لشن احلر  اإللكارونية تساراتيييبغض النظر عن اخلياةات اال
عن قدةات راةقة على الصعيدين التشغيل  والتكتيك ، مذه املهاةات وامأدوات وامأتساليب يجب ه  

 الخايمة
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عىل ه  تنضج حىت هتدَه املتطلبات التشغيلية املستمرة، ويشم  مذا مذميب التقنية واالبتكاةات تستمرَّ 
التنظيمية، والسياتسة احملوةية  ي شنِّ مذا النمط من احلر . وتدل مجيع املؤشرات على اتستمراة امأشكال 

و  ينطوي مذا حتًما املختلفة من احلر  اهليينة والتهديدات غري النظامية  ي املستقب  القريب، وتس
على امأنشطة العسكرية امأمريكية  ي مناطق غري حمكومة، مع هنظمة اهلوية الضعيفة واخلصوم العازمة 
على اتستخدام عدم الكشف عن اهلوية للميزة التشغيلية  ولذلك تظهر احلاجة عىل التلقق من اهلوية  ي 

 تساحة املعركة، وعلى احلدود.
 

ك رطر كبري من ةكود ايجي  على وجه اخلصوص، كما تنيذ  القوات من حيث مذمب االبتكاة، منا
العسكرية عىل الوةاء  ي اجتاه الاركيز التقليدي على اخنراط القوة التقليدية ضد اخلصوم على هتساس احلر  
اإللكارونية اليت ُشنَّْت على مدى العقد املاض ، ال ميكن ه  تتم احملاةبة من اهلواء وتسو  تظ  تعتمد 

اةاتية املفيدة وهداء االتستهدا  الفعال  هلذا السبب، يجب االتستخبالقوات الربية يجمع املعلومات على 
على املذامب الناشئة من خمابرات اهلوية وعمليات اهلوية ه  تستمرَّ حىت تنضج وتكو  متكاملة  ي 

 املفهوم املر  للعمليات العسكرية الكاملة.
 

اكتشا  واتستغالل جمموعة من التوقيعات غري قياتسية ومصادة   يتستتمُّ التلديات التقنية الرئيسة 
البيانات )اإلنارنت، وتسائ  اإلعالم االجتماعية، القياتسات احليوية، والطب الشرع (، ودمج تلك 
املصادة مع تياةات ايجمع التقليدية لتلسني الوع  الظر ي  ومذا يتطلَّب اتستمراة التلسن  ي جماالت 

بيوماري وتدرُّ  الطب الشرع  السريع، فضاًل عن التقدم  ي تكاُم  البيانات مث  مواجهة ايجمع ال
اةات، وامأمن الدارل ، ومذه تتطلَّب هتساليَب جديدًة ملعايجة االتستخبوتبادل املعلومات بني الدفاع، و 

لة، البيانات وامأدوات التلليلية املصممة للتعام  مع كميات كبرية من املعلومات حول التلديات اهلائ
 .اليت متث  تقنية غري منظمة ال ميكن ه  تَنتِظر لألزمة املقبلة
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ومن حيث التغيري التنظيم ، فقد حا  الوقت لالعارا  بأ  التهديدات احلالية واملستقبلية تسو  تستمرُّ 
 ي تقويض التمييز بني الدفاع اخلاةج  وامأمن الدارل ، قد يكو  فرد من الذين مت مواجهتهم  ي منطقة 

لقتال له صلة هيًضا مبوظف ايجماةك  ي مطاة "جو  كينيدي" بنيويوةك، ومو ضابط شرطة يقوم بإجراء ا
اةات املركزية، االتستخبعملية التوقيف الروتينية  ي "توكسو ، هةيزونا"، هو حمل  مكافلة اإلةما   ي وكالة 

لومات القوية بني مذه الكيانات، مذا هو املصاحل البريوقراطية وحواجز التقنية، ويجب هال مُيَنع تبادل املع
اإلدةاك يجب ه  يص  عىل هكثر عملية متعمدة إلعادة تكوين جهاز امأمن الوطين مع االندماج باعتباةه 
املبده التنظيم  امأتساتس ، ومع ذلك، يجب ه  تتضمَّن مذه املناقشة هيًضا ععادة تقييم امأطر القانونية 

للمعلومات، وكذلك الشيكات الالزمة للسلطة من هج  معايجة  والسياتسية لضما  احلماية املناتسبة
 شواغ  احلرية واخلصوصية املدنية.

 
 ي البداية، هشاة مذا التللي  كيفية حتدى منوذج احلر  اإللكارونية لليوانب امأتساتسية لبناء تستفاليا، مبا 

يث، على مدى العقد  ي ذلك العديد من امأتسس القانونية اليت عرفتها تسري احلر   ي العصر احلد
املاض ، قد هثبتت الواليات املتلدة الكفاءة التكتيكية الرائعة  ي شنِّ مذا النوع من احلر ، ال تسيما 
التلديد والفرز، واتستهدا  املقاتلني الفرديني  ي مجيع هحناء العامل  ومع ذلك، فإّ  املناقشات املستمرة 

، واملخاو  AUMFا"، احلدة على نطاق وتطبيق حول التخلص من املعتقلني  ي "غوانتانامو، كوب
العالقة على غري هةض املعركة القاتلة، اليت تستهد  ايجميع تشري عىل ه  العديد من القضايا املتعلقة بسري 

 احلر  اإللكارونية تبقى دو  ح ، عذا مل يكن مناك جدل.
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عذا واصلت الواليات املتلدة العم   ي عطاة فرضية ه  التهديدات، اليت ُيشكِّلها املقاتلو  الفرديو  متثِّ  
اآل  مصدَة قلق لألمن القوم  الكبري  بالتايل، فه  هتُد  عىل مشروع احلر ، وبذلك يجب ه  يكو  

احلر  ه  يتم؟ من هج  ه  مناك عطاة قانوين وهرالق  وعةشادي حول: كيف ميكن هلذا النوع من شن 
يكو  فعَّااًل، يجب ه  يكو  هلذا البناء ِنطاقًا يُعادل السلطة على اهلياك  القائمة، اليت حددت شروط 
وحدود الصراع التقليدي على مدى عقود، وفيما خيصُّ همريكا، فإ َّ مذا قد يعترب حاجة باةزة بشك  

مل، يجب ه  يكو  همنها مستمدًّا شرعيًّا بشك  ال جدال راص. باعتباةما القوة العظمى املتبقية  ي العا
 ة، وامأدوات، هو امأتساليب.تساراتيييفيه  ي اتستخدام القوة العسكرية وال يهم ارتياة اال
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