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- “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة، 
مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

- اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها، وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

1- اإلرهاب في أوروبا وقدرته على التأثير 
في الرأي العام:

 ،)1(»Public Opinion Quarterly« نرشت مجلــة
ــادرة  ــام والص ــرأي الع ــاث ال ــة يف أبح املتخصص
أعدهــا  دراســة  أكســفورد،  جامعــة  عــن 
مجموعــة مــن الباحثــن واألســاتذة املتخصصــن 
يف العلــوم السياســية، والتــي دارت حــول ســؤال 
ــام  ــل االهت ــون ني ــتطيع اإلرهابي ــل يس ــي: ه رئي
الــكايف والتأثــر عــى الــرأي العــام مــن خــال عملياتهــم يف أوروبا؟

ــرأي  ــى ال ــر ع ــال، إىل التأث ــة الح ــون، بطبيع ــدف اإلرهابي يه
العــام، وهــو تأثــر يتجــاوز اســتهداف ضحاياهــم املبارشيــن. 
وبالطبــع ال ميكنهــم تحقيــق ذلــك إال إذا حظــي الهجــوم اإلرهــايب 
باهتــامم عــام كاٍف. وتُظِهــر الدراســات الســابقة أن اإلرهــاب ميكــن 
أن يؤثــر عــى الــرأي العــام، لكــن هــذه الدراســات اســتندت أساســاً 
إىل حــاالت فرديــة واســتخدمت مقاييــس مختلفة يصعــب تعميمها 

عــى باقــي الحــاالت.

لذلــك حاولــت هــذه الدراســة وضــع منهجيــة علميــة كميــة 
ــاه  ــذب انتب ــى ج ــة ع ــات اإلرهابي ــدرة العملي ــدى ق ــاس م لقي

واهتــامم الــرأي العــام، حيــث قامــت بجمــع البيانــات مــن 
اســتطاعات »يوروباروميــر« Eurobarometer )وهــو عبــارة 
عــن سلســلة مــن الدراســات االســتقصائية تُجــرى بانتظــام نيابــة 
عــن املفوضيــة األوروبيــة منــذ عــام 1973، وتُنِتــج تقاريــر الــرأي 
العــام حــول بعــض املســائل املتعلقــة باالتحــاد األورويب يف الــدول 
األعضــاء(، وتــم جمــع ردود فعــل أكــر مــن 80 ألــف فــرد شــملهم 
االســتطاع قبــل وبعــد 5 هجــامت إرهابيــة متنوعــة يف أوروبــا يف 

ــن 2013 إىل 2019. ــرة م الف

ــز  ــي ناقشــتها مراك ــة الت ــات املهم ــكار واملوضوع ــن األف ــدد م ــا الـــ 8، نظــرة عــى ع ــة«، يف عدده تتضمــن »رؤى عاملي
الفكــر واملجــات ودور النــرش الغربيــة، ومــن بينهــا قــدرة العمليــات اإلرهابيــة يف أوروبــا عــى التأثــر يف الــرأي العــام 
ــَذل يف مجــال الصحــة العامــة حتــى  حتــى خــارج اإلطــار الجغــرايف لهــذه العمليــات، وتحليــل الجهــود العامليــة التــي تُب
يتجّنــب العــامل دورة جديــدة مــن الوبــاء، وكذلــك دور الدبلوماســية القدميــة يف جمــود سياســات املنــاخ وتأثــر التوتــرات 
األمريكيــة – الصينيــة عــى هــذه القضيــة، باإلضافــة إىل دراســة األطــر القانونيــة املُنظِّمــة الســتخدام الفضــاء، ســواء عــى 
مســتوى الــدول أو الكيانــات الخاصــة، ورضورة تطويرهــا لتتــاىش مــع الوضــع الراهــن، وأخــراً التعمــق أكــر يف فهــم 
تقنيــة »التعــرف عــى الوجــه« وكيفيــة وضــع قواعــد وقوانــن ُمنظِّمــة الســتخدامها تســمح باالســتفادة منهــا مــن دون 

التعــدي عــى حريــات املواطنــن.
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وفقــاً للدراســة، فــإن وقــوع عمليــات إرهابيــة يزيــد مــن 
فــرص اهتــامم األوروبيــن، بشــكل عــام، بظاهــرة اإلرهــاب بأكــر 
مــن نقطتــن مئويتــن. أمــا يف البلــدان املســتهدفة، فتكــون اآلثــار 
كبــرة، حيــث تــراوح اهتــامم الــرأي العــام بالعمليــات اإلرهابيــة بن 
ــة  ــت )2019( إىل 35 نقط ــوم أوتريخ ــد هج ــة بع ــة مئوي 11 نقط
مئويــة بعــد هجــوم باريــس )2015(. حتــى الهجــوم الصغــر نســبياً 
ــة، وســّجل هجــوم  ــد ســّجل 13 نقطــة مئوي ــدن )2013( فق يف لن

كاركاســون يف فرنســا )2018( حــوايل 19 نقطــة.

وتشــر الدراســة إىل بعــض املاحظــات املهمــة، والتــي تدعــو إىل 
التعامــل معهــا ومعالجتهــا يف قــادم الدراســات؛ منهــا أن الحــاالت 
ــه بـــ  ــا وصفت ــى م ــرت ع ــتها اقت ــت دراس ــي مت ــة الت اإلرهابي
»الهجــامت اإلســامية«، وذلــك ألنهــا فقط اســتوفت معايــر تصميم 
ــاً  ــم مث ــث يت ــتقباً، بحي ــه مس ــب تجنب ــر يج ــو أم ــة، وه الدراس
تضمــن الهجــامت اإلرهابيــة اليمينيــة، التــي كانــت محــور اهتــامم 
ــاث  ــتخدم األبح ــي أن تس ــايل، ينبغ ــراً. وبالت ــام مؤخ ــائل اإلع وس
املســتقبلية عينــة أكــر تنوعــاً مــن الهجــامت مــع وجــود تبايــن يف 

هويــة الجــاين ونــوع الهجــوم، وكذلــك عــدد الضحايــا ونوعهــم.

ــزت الدراســة عــى قــدرة العمليــات اإلرهابيــة عــى  كذلــك ركّ
التأثــر عــى الــرأي العــام خــال مــدى زمنــي محــدود يف أعقــاب 
ــا  ــوع الهجــوم، وهــو أمــر يتناســب مــع منهــج الدراســة. لكنه وق
تدعــو مســتقباً إىل اســتخدام مناهــج أخــرى مختلفــة، تُتيــح بحــث 

التأثــرات بعيــدة املــدى للهجــامت اإلرهابيــة عــى الــرأي العــام.

2- أهمية استعداد العالم لتجنب الوباء القادم:
 »Bruegel« يف مقالهــا املنشــور عــى موقع مركــز
بربوكســل)2(، تتحــدث »آن بــورش«، املديــرة 
ــن  ــة، ع ــة األوروبي ــة للمفوضي الســابقة العام
ــدويل  ــتوى ال ــى املس ــاق ع ــود اتف رضورة وج
بشــأن آليــات تضمــن تأهــب أفضــل للوبــاء 

ــادم. الق

فقــد أحــدث وبــاء »كوفيــد- 19« مفاجــأة ملعظــم دول العــامل، 
ــراض يف  ــبِّبات األم ــي ُمس ــد لتف ــاه املتزاي ــن االتج ــم م ــى الرغ ع
ر العلــامء مــن أن هــذا االتجــاه  الســنوات األربعــن املاضيــة. ويُحــذِّ
التصاعــدي سيســتمر، ولكــن هــل سيســتمر العــامل يف دورة اإلهــامل 

املعتــادة التــي تتجاهــل مســتقبل هــذه األوبئــة؟

وتجـادل الكاتبـة بـأن الصدمـة التـي أحدثهـا وبـاء كورونـا غـر 
مسـبوقة، لذلـك أصبـح هنـاك بعـض الزخم ملزيـد مـن التعددية يف 
مجـال األمـن الصحـي العاملـي، وصـار هـذا املوضـوع ُمدرَجـاً عـى 
جدول أعامل املنتديات الدولية الرئيسـية، ولكن من دون أي إشـارة 

حتـى اآلن إىل وجـود التزامـات قويـة باإلصـاح والدعـم املـايل.

ولــن يكــون مــن الســهل عــى املجتمــع الــدويل االتفــاق عــى 
ــن  ــار ب ــث ســيتعن االختي ــادم، حي ــاء الق ــة لاســتعداد للوب طريق
االعتــامد عــى نظــام مقــره األمــم املتحــدة، أو االعتــامد عــى إطــار 
أكــر مرونــة مثــل »مجموعــة العريــن«؛ وهــي صاحبــة الســجل 
الناجــح يف مجــال تشــكيل وتطبيــق اللوائــح املاليــة الدوليــة، والتــي 

مّهــدت للخــروج مــن األزمــة املاليــة. 

ــن«  ــة العري ــدى »مجموع ــر ل ــب اآلخ ــى الجان ــن ع ولك
مشــكلة يف محدوديــة التمثيــل الــدويل، باإلضافــة إىل عــدم 
امتاكهــا هيــاكل دامئــة للمــوارد، وليــس لديهــا عمليــات مســاءلة 

ــوال. إلدارة األم

ولعـــل النقطـــة املهمـــة التـــي يشـــر إليهـــا املقـــال، هـــي 
مســـألة متويـــل الجهـــد الصحـــي حـــول العـــامل، حيـــث تشـــر 
ـــل  ـــر الخـــرباء املختلفـــة إىل وجـــود فجـــوات يف هـــذا التموي تقاري
ـــار دوالر ســـنوياً. وهـــذه  ـــارات دوالر و15 ملي تـــراوح بـــن 5 ملي
التقديـــرات أعـــى بكثـــر مـــن أي رقـــم ســـبق تقديـــره مـــن 
ـــد- 19«  ـــة »كوفي ـــام أن تجرب ـــي. ك ـــة العامل ـــع الصح ـــل مجتم ِقب
ــي  ــداد العاملـ ــوط اإلمـ ــم خطـ ــار إىل رضورة دعـ ــت األنظـ لفتـ
بتمويـــل كبـــر، وذلـــك لتوفـــر اللقاحـــات والعاجـــات وأدوات 
ـــدة  ـــات املتح ـــدو أن الوالي ـــة. ويب ـــامل كاف ـــاع الع ـــخيص لبق التش
ـــق  ـــام يتعل ـــهد في ـــدر املش ـــل لتص ـــتعدادها بالفع ـــدت اس ـــد أب ق
ـــت  ـــا كان ـــامل، بالنظـــر إىل أنه ـــد الصحـــي حـــول الع ـــل الجه بتموي
ــا  ــي، وتليهـ ــي العاملـ ــن الصحـ ــال األمـ ــدة يف مجـ ــاً رائـ تقليديـ

بريطانيـــا، ثـــم االتحـــاد األورويب.

وتــرى الكاتبــة رضورة تطويــر مقرحــات مشــركة لوضــع 
نظــام حوكمــة عاملــي للوقايــة مــن األوبئــة والتأهــب لهــا، وهــو 
مــا يفــرض االســتفادة مــن األطــر الجامعيــة الدوليــة املوجــودة 
حاليــاً، والتــي تعمــل يف مجــال الصحــة، ولكنهــا تحتــاج إىل 

ــادة العــامل. ــايل والســيايس مــن ق الدعــم امل

3- تأثير التوتر األمريكي – الصين على قضية 
المناخ:

»جــون  الربيطــاين  واملحلــل  الكاتــب  يــرشح 
املنشــورة  التحليليــة  ورقتــه  يف  كامبفــر«، 
عــى موقــع »Chatham House«)3(، أســباب 
فشــل السياســات العامليــة التقليديــة يف التأثر 
يف قضيــة املنــاخ، وكيــف أن اســتمرار التوتــرات 
بــن الواليــات املتحــدة والصــن مــن شــأنه تعميــق 

ــول. ــراءات وحل ــول إىل إج ــن دون الوص ــة، م ــة الحالي األزم

وتشــر التقاريــر الدوليــة إىل أن درجــة الحــرارة ارتفعــت مبقدار 
ــؤدي  ــد ي ــذي ق ــر ال ــو األم ــامل، وه ــتوى الع ــى مس ــات ع 3 درج
ــة  ــب االقتصادي ــة ذات العواق ــوارث املتعاقب ــن الك ــلة م إىل سلس
ــه. ــة والجيوسياســية، والتــي ســتؤثر عــى العــامل بأكمل واالجتامعي
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 رؤى عالمية

ــة  ــن 500 محط ــر م ــاق أك ــب إغ ــه يج ــرباء إن ــول الخ ويق
تعمــل بالفحــم يف غضــون 10 ســنوات للحصــول نتائــج إيجابيــة 
يف إطــار سياســات مواجهــة هــذه األزمــة، وهــو أمــر ال يبــدو أنــه 
عــى وشــك الحــدوث. فالصــن متــر مبرحلــة مــا بعــد وبــاء كورونــا 
ــات  أو مــا ُســميت بـــ »انتعــاش املداخــن«، حيــث منــت االنبعاث
مــن الصــن بــأرسع وتــرة لهــا منــذ أكــر مــن عقــد، فقــد زادت 

ــع األول مــن عــام 2021. بنســبة 15% فقــط يف الرب

ــدر  ــرب مص ــي أك ــدة ه ــات املتح ــن أن الوالي ــم م ــى الرغ وع
بينــام  تقريبــاً،  الثُلــث  إىل  تصــل  بنســبة  عامليــاً،  لانبعاثــات 
يتحّمــل االتحــاد األورويب نســبة 22%، والصــن نســبة 13%؛ بيــد 
ــرد، وتشــر  ــا تلحــق بالركــب بشــكل ُمضطّ ــدو أنه أن األخــرة يب
بعــض التقديــرات إىل أنــه إذا اســتمرت بكــن يف وترتهــا الحاليــة، 

ــام 2035. ــول ع ــرى بحل ــدان األخ ــع البل ــتتجاوز جمي فس

ــك  ــى تل ــيطرة ع ــة الس ــي يف كيفي ــدي الحقيق ــن التح ويكم
األزمــة، يف ظــل أخطــر توتــر ســيايس يشــهده العــامل منــذ نهايــة 
الحــرب البــاردة، وهــو القائــم حالياً بــن الواليات املتحــدة والصن. 
ــع الرئيــس األمريــي،  ــام مــن توليــه منصبــه، وقّ ففــي غضــون أي
جــو بايــدن، سلســلة مــن األوامــر التنفيذيــة بشــأن البيئــة، حيــث 
ــة يف سياســة  ــة مركزي ــاخ قضي ــة لجعــل تغــر املن ــه الحكوم تُوجِّ
إدارتــه االقتصاديــة واألمــن القومــي. كــام حــاول باديــن التشــديد 
ــا األخــرى  ــاخ مــع الصــن عــن القضاي ــات املن عــى فصــل محادث
ذات االهتــامم، ولكــن يبــدو أن بكــن ترفــض هــذا الفصــل، 
وشــّددت عــى أن التعــاون املناخــي بــن البلديــن ال ميكــن فصلــه 

ــة. ــة -األمريكي ــة األوســع للعاقــات الصيني عــن البيئ

ــن  ــدن ع ــث باي ــو أن حدي ــي ه ــدد الصين ــذا التش ــرد ه وم
قضيــة املنــاخ غالبــاً مــا كان قاســياً ويحمــل طابــع التحــدي أكــر 
مــن كونــه دعــوة للتعــاون، فهــو يدعــو إىل سلســلة مــن عمليــات 
ــن  ــا يضم ــامل، م ــاء الع ــع أنح ــي يف جمي ــل املناخ ــق للعم التدقي
معاقبــة أولئــك الذيــن ال يلتزمــون باتفاقيــة باريــس أو يقّوضونهــا، 
وذلــك يف اســتهداف غــر مبــارش للصــن. األمــر الــذي يدفــع بكــن 

أكــر نحــو التشــدد وعــدم التعــاون مــع واشــنطن.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فيبــدو أن قضيــة املنــاخ هــي االختبار 
ــض واشــنطن وبكــن مــن  النهــايئ ملــا إذا كان مــن املمكــن أن تُخفِّ
ــة،  ــح التعــاون يف هــذه القضي ــام بينهــام لصال حــدة التنافــس في
أم تســتمر الحــرب البــاردة بينهــام يف هــذا املجــال، ليكــون مصــر 

البريــة رهــن هــذه الحــرب.

4- تطوير القواعد القانونية المنظمة 
الستخدام الفضاء:

 ،)4(»Wilson Center« يف دراسة نرُشت عى موقع
القانونية  األُطر  الباحثن  من  مجموعة  حلّل 
الفضاء،  يف  البرش  نشاط  تحكم  التي  الحالية 
سواء عى مستوى الدول أو حتى عى مستوى 
نقاط  عن  البحث  مع  الخاصة،  املؤسسات 
الدويل  التنسيق  مستقبل  واسترشاف  ضعفها، 

للعمل يف الفضاء.

ــهدت  ــد ش ــة ق ــة املاضي ــود القليل ــأن العق ــة ب ــر الدراس وتُق
تغيــرات ضخمــة يف مجــال اســتخدام الفضــاء منــذ الحــرب 
ــة  ــات فضائي ــدول محط ــن ال ــد م ــأت املزي ــث أنش ــاردة، حي الب
دفاعيــة خاصــة بهــا، وتنّوعــت تقنياتهــا املُســتخدمة، بــل وأظهرت 

ــة. ــة محتمل ــدرات تدمري ق

واملثــر هــو أن استكشــاف الفضاء مل يعد مجــاالً ُمخصصاً للدول 
الغنيــة وحدهــا، فقــد دفــع أصحــاب املصالــح الخاصــة مليــارات 
الــدوالرات لحجــز مقاعدهــم يف هــذه الصناعــة املســتقبلية، أمثال: 
ــارد  ــزوس« و»ريتش ــف بي ــك« و»جي ــون ماس ــن« و»إيل ــول أل »ب
 ،Stratolaunch Systems ــال رشكات ــن خ ــك م ــون«، وذل برانس
وSpaceX، وBlue Origin، وVirgin Galactic؛ ليصبــح مجــال 

الفضــاء حاليــاً تنافســياً عــن أي وقــت مــى.

ــك، باتــت االتفاقــات واملعاهــدات متعــددة  ــاً عــى ذل وترتيب
األطــراف التــي تُنظِّــم وتحكــم عــامل الفضــاء، والتــي كانت مناســبة 
يف الســابق، غــر فّعالــة يف إدارة األنشــطة الفضائيــة الدوليــة 
ــل، أو  ــل الحاص ــي الهائ ــدم التكنولوج ــبب التق ــواء بس ــاً، س حالي
بســبب تزايــد عــدد الاعبــن غــر التقليديــن. فقــد ُولــدت قواعــد 
ــاك  ــن هن ــث مل يك ــاردة، حي ــرب الب ــن الح ــاء يف زم إدارة الفض
ســوى عــدد قليــل مــن الجهــات الفاعلــة يف الفضــاء، وبالتحديــد 
ــا اليــوم، فتّدعــي 72  الواليــات املتحــدة واالتحــاد الســوفييتي. أّم
ــة قــادرة عــى  ــاك 14 دول ــة أنهــا متتلــك وكاالت فضــاء، وهن دول
القيــام بإطــاق مــداري. وكل هــؤالء الفواعــل مل تــراع وجودهــم 

ــة املُنظِّمــة للفضــاء. القواعــد الحالي

سياســات  تطويــر  عــى  ركّــزت  الــدول  أن  نجــد  لذلــك، 
ــو  ــل من ــة يف ظ ــاء، خاص ــوج إىل الفض ــة الول ــم عملي ــة تُنظِّ وطني
قطــاع الفضــاء التجــاري، الــذي تــم منحــه األولويــة، بالرغــم مــن 
ــد  ــك بع ــة، وذل ــث األهمي ــن حي ــة م ــة الثالث ــأيت يف املرتب ــه ي أن
ــكرية(،  ــب العس ــي )أي الجوان ــن القوم ــة لألم ــة الفضائي السياس

واالســتخدامات املدنيــة املتعلقــة بالعلــوم واالستكشــافات.

ويبــدو أن عــدد الفاعلــن يف الفضــاء ســيزداد، وستتوســع 
ــح  ــن املُرجَّ ــايل، م ــة. وبالت ــنوات القادم ــال الس ــم خ اهتامماته
أن تتســع وتــزداد املنافســة عــى اســتخدام الفضــاء، لتصبــح 
ــن  ــد ال تتمّك ــة. وق ــراف املعني ــن األط ــيوعاً ب ــر ش ــات أك الخاف
القواعــد واألُطــر القانونيــة الحاليــة مــن النجــاح يف التعامــل مــع 
الطبيعــة املتغــرة لتنميــة الفضــاء. لذلــك هنــاك حاجــة إىل حكــم 

ــف. ــكل مختل ــم، بش ــد ومنظ جدي
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5- نحو تقنين تقنية »التعرف على الوجه«:
»مركــز  موقــع  عــى  املنشــورة  دراســته  يف 
 ،)5(CSIS »الدراســات االســراتيجية والدوليــة
مديــر  لويــس«،  أنــدرو  »جيمــس  يناقــش 
برنامــج التقنيــات االســراتيجية باملركــز، حدود 
ــرف  ــة »التع ــه تقني ــت إلي ــذي وصل ــور ال التط
Facial Recogni-  عــى الوجــه«، أو مــا تُعــرف بـــ

tion Technology )FRT(، وهــو األمــر الــروري لتمييزهــا 
عــن التقنيــات املشــابهة، وبالتــايل تكــون املجتمعــات قــادرة عــى 
إدارة نقــاش ثــري حــول تقنــن اســتخدامها وتعظيــم االســتفادة 

ــا. منه

ويُقـر الكاتـب يف البدايـة أن النقاش حول تقنيـة »التعرف عى 
الوجـه« يأيت يف لحظة مشـحونة سياسـياً، وأن املخـاوف التي أثُرت 
حولهـا تسـتند إىل معلومـات خاطئـة. وملعالجـة هـذه املخـاوف 
املروعـة، يجـب أن يتـم اسـتخدامها يف إطـار دسـتوري واضـح، 
مـع وضـع قوانن وقواعد وسياسـات مناسـبة من ِقبـل الكونجرس.

وميكـن القـول إن مسـتوى االرتبـاك واملعلومـات الخاطئـة يف 
األدبيـات  ألن  وذلـك  مذهـل،  التقنيـة  هـذه  تفاصيـل  مناقشـة 
البحثيـة التـي تتناولهـا بالدراسـة غالبـاً مـا تكـون ُمبهمة، ويسـتند 
بضـع  عمرهـا  قدميـة  بيانـات  إىل  األغلـب  يف  لهـا  املوّجـه  النقـد 
سـنوات، وهـي ال تتناسـب بالـرضورة مـع التقـدم املتواصـل الـذي 

تشـهد هـذه التقنيـة كل يـوم.

ورمبـا تكـون بدايـة فـض هـذا االشـتباك، التمييـز بـن تقنيـة 
»التعـرف عـى الوجـه« وتقنيـة »توصيف الوجـه«؛ فـاألوىل تُقاِرن 
بـن صورتـن وتحـدد مـدى التطابـق بينهـام، أّمـا الثانيـة فتقـوم 
بتحليـل الوجـه ثـم توصيفـه حسـب الجنـس أو العمـر أو العـرق. 
ومـن امللحـوظ أن أغلـب االنتقـادات املوجهـة إىل تقنيـة »التعرف 

عـى الوجـه« تخلـط بينهـا وبـن تقنيـة »توصيـف الوجـه«.

ويرغـب البعـض يف حظـر تقنيـة »التعـرف عـى الوجـه«، ولكن 
املؤكـد أنهـا سـتبقى، وسيسـتمر تطويرهـا، ألنهـا تلقـى رواجـاً لدى 
املسـتهلكن، ناهيـك عن فوائدها املتعلقة بالسـامة العامـة. كام أن 
تطورهـا واسـتمرارها مرتهـن بالتقدم املسـتمر الذي تشـهده أجهزة 
االستشـعار والذكاء االصطناعي )AI(. وسـيتطلب وقف تطوير هذه 
التقنيـة أن يتـم وقـف تطويـر الـذكاء االصطناعي من األسـاس، وهو 
أمـر شـبه مسـتحيل يف عامل اليـوم. ويصب الجانب األهـم يف النقاش 
حـول هـذه التقنيـة، يف قضيـة الخصوصيـة، وكيفيـة املوازنـة بينهـا 
وبـن تحقيق السـامة العامـة، والخضوع للقيـود القانونيـة والرقابة 
التريعيـة. وقـد أصبحـت هـذه التقنيـة مثـاالً آخـر عـى حاجـة 
القانـون والسياسـة إىل مواكبة التقدم التكنولوجي واسـتيعابه جيداً.

ورمبا أدرك األمريكيون أهمية هذه التقنية عندما تم استخدامها 
للتعـرف عـى مقتحمـي مبنـى الكابيتـول األمريـي يف ينايـر 2021، 
باإلضافـة إىل اسـتخدامها يف املطـارات والنقـاط الحدوديـة، وترقـب 
املوجوديـن عـى قوائـم اإلرهاب، فهـي تحافظ عى األمـن العام من 

ل مصالـح املواطنـن، أو تنتهك حريتهم. دون أن تُعطِـّ

وعـى الرغـم مـن ذلـك، تشـر الدراسـة إىل أن هـذه التقنيـات 
العامـة أو الحريـات  التـي تؤثـر عـى السـامة  الجديـدة، خاصـة 
املدنيـة، تتطلـب تنظيـامً قانونيـاً جيـداً، يراعـي أمـن املواطـن، ويف 

الوقـت نفسـه، خصوصيتـه.
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