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ربمــا كان جهــاز أمــن الدولــة يف ألمانيــا الشــرقية شــتازي)1(، أحــد أكثــر وكاالت الشــرطة 
الســرية انتشــاًرا علــى اإلطــاق. كان يمتلــك ســمعة ســيئة وذلــك لقدرتــه علــى مراقبــة األفــراد 
والتحكــم يف تدفــق المعلومــات. بحلــول عــام 1989  كان لديهــم مــا يقــرب مــن مئــة ألــف موظــف 
منتظــم، ووفًقــا لبعــض االحصائيــات كانــوا يمتلكــون مــا بيــن 500000  إلــى 2 مليــون مخــر يف بلــد 
يبلــغ عــدد ســكانه حوالــي 16 مليــون نســمة. لقــد ســمحت قوتــه البشــرية ومــوارده الهائلــة بالتغلغــل 
يف المجتمــع ومتابعــة كل جانــب مــن جوانــب حيــاة مواطنــي ألمانيــا الشــرقية تقريًبــا. عمــل اآلالف 
مــن العمــاء علــى التنصــت علــى الهواتــف، والتســلل إلــى الحــركات السياســية الســرية، واإلبــاغ 
عــن العاقــات الشــخصية والعائليــة. حتــى أن الضبــاط تــم تعيينهــم يف مكاتــب الريــد لفتــح الرســائل 
والطــرود التــي تدخــل مــن أو تتجــه إلــى دول غيــر شــيوعية. لعقــود مــن الزمــان، كان شــتازي نموذًجا 

لكيفيــة اســتخدام نظــام اســتبدادي عالــي القــدرة للقمــع مــن أجــل الحفــاظ علــى الســيطرة.
يف أعقــاب االنتصــار الواضــح للديمقراطيــة الليراليــة بعــد الحــرب البــاردة، لــم تعــد الــدول 
البوليســية مــن هــذا النــوع قــادرة علــى االســتمرار. لقــد تغيــرت المعاييــر والقواعــد العالميــة 
المشــّكلة لألنظمــة الشــرعية. ويف مطلــع األلفيــة، وعــدت التقنيــات الجديــدة بمــا يف ذلــك اإلنرتنــت 
والهواتــف الذكيــة، بتمكيــن المواطنيــن واألفــراد والســماح لهــم بالوصــول بشــكل كبيــر إلــى 
المعلومــات وإمكانيــة إجــراء اتصــاالت جديــدة وبنــاء مجتمعــات محليــة أكثــر حداثــة. لكــن هــذه 
الرؤيــة المتطلعــة لمســتقبل أكثــر ديمقراطيــة أثبتــت أهنــا رؤيــة ســاذجة. وبــداًل مــن ذلــك، فــإن 
ــدة للحفــاظ علــى الســلطة  ــر للحــكام أســاليب جدي ــا الراهــن توف ــدة يف وقتن ــات الجدي التكنولوجي
واســتدامتها، هــذه األســاليب تنافــس يف نــواح عــدة تكتيــكات جهــاز أمــن الدولــي األلمــاين شــتازي. 
فالمراقبــة المدعومــة بالــذكاء االصطناعــي علــى ســبيل المثــال تســمح للطغــاة والمســتبدين بمراقبــة 
وتتبــع ورصــد معارضيهــم بطــرق أقــل تدخــاً بكثيــر مــن المراقبــة التقليديــة. هــذه األدوات الرقميــة 
ــان  ــى اإلنس ــدة عل ــرق المعتم ــن الط ــع م ــبكة أوس ــكيل ش ــن تش ــتبدادية م ــة االس ــن األنظم ال تمك
فحســب؛ بــل يمكنهــم القيــام بذلــك باســتخدام مــوارد أقــل بكثيــر: والحقيقــة أنــه مــن غيــر المنطقــي 
ــة  ــائل النصي ــة الرس ــد ومراقب ــوبي لرص ــج حاس ــاء برنام ــل إقتن ــن أج ــا م ــة م ــد أو جه ــع أح أن يدف

))(  شـــتازي هـــو وزارة أمن الدولـــة Ministerium für Staatssicherheit يف ألمانيا الشـــرقية )ســـابقا( المعروف اختصارا 
بشـــتازي وهي اختصار للكلمـــة األلمانيـــة Staatssicherheit وتعني حرفيـــا أمن الدولة.
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لألشــخاص، أو قــراءة منشــوراهتم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي أو تتبــع تحركاهتــم. وبمجــرد 
أن يتعلــم المواطنــون افــرتاض حــدوث كل هــذه األشــياء، فإهنــم يغيــرون ســلوكهم دون أن يضطــر 

النظــام للجــوء إلــى القمــع الجســدي.
ــت  ــار اإلنرتن ــق انتش ــذي راف ــاؤل ال ــع التف ــارخ م ــض ص ــف يف تناق ــة تق ــورة المقلق ــذه الص ه
ــام 2000.  ــذ ع ــرت من ــي ظه ــدة الت ــات الجدي ــن التقني ــا م ــي وغيره ــل االجتماع ــائل التواص ووس
وقــد بلــغ هــذا األمــل ذروتــه يف أوائــل عــام 2010 حيــث ســهلت وســائل التواصــل االجتماعــي يف 
ــا وتونــس واليمــن(. ويف  ــم )مصــر وليبي اإلطاحــة بأربعــة مــن أطــول الدكتاتورييــن حكمــا يف العال
ــت  ــا، ذهب ــم تكنولوجي ــم تمكينه ــن ت ــراد الذي ــات واألف ــى المعلوم ــد إل ــر المقي ــول غي ــم الوص عال
ــن بعــد اآلن علــى الحفــاظ علــى مركــز  ــوا قادري ــن يكون ــأن الحــكام المســتبدين ل ــة ب الحجــة القائل
القــوة الــذي تعتمــد عليــه أنظمتهــم. ومــن الواضــح اآلن أن التكنولوجيــا ال تفضــل بالضــرورة أولئــك 
الذيــن يســعون إلــى إســماع أصواهتــم أو الوقــوف يف وجــه األنظمــة القمعيــة. ويف مواجهــة الضغــوط 
المتزايــدة والخــوف المتنامــي مــن شــعوهبا، فــإن األنظمــة االســتبدادية تتطــور باعتنــاق وتبنــي 

ــدة وذلــك مــن أجــل إعــادة تشــكيل ســلطوية العصــر الحديــث. ــات الجدي التكنولوجي
الرقميــة  التكنولوجيــا   - الصيــن  رأســها  اليــوم - وعلــى  االســتبدادية  األنظمــة  تســتخدم 
ــكات  ــز تكتي ــذكاء االصطناعــي – مــن أجــل تعزي واإلنرتنــت، ووســائل التواصــل االجتماعــي، وال
البقــاء االســتبدادي ألطــول مــدة ممكنــة. حيــث أهنــم يســّخرون ترســانة جديــدة مــن األدوات الرقمية 
ــوة  ــي اليــوم: والمتمثلــة يف الق لمواجهــة التهديــدات األكثــر أهميــة للنظــام االســتبدادي النموذج
الماديــة والبشــرية لاحتجاجــات الجماهيريــة المناهضــة للحكومــة.  ونتيجــة لذلــك، أصبحــت 
ــة  ــا مقارن ــر اســتدامًة مــن ســابقاهتا يف مرحلــة مــا قبــل التكنولوجي ــة أكث األنظمــة االســتبدادية الرقمي
بنظرائهــم األقــل دهــاًء مــن الناحيــة التكنولوجيــة. وعلــى عكــس مــا صــوره المتفائلــون بالتكنولوجيــا 
يف فجــر األلفيــة، فــإن األنظمــة االســتبدادية تســتفيد مــن اإلنرتنــت وغيرهــا مــن التكنولوجيــات 

ــة لهــا. ــدة، وال تقــع ضحي الجدي
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شبح االحتجاج

غّيــر العصــر الرقمــي الســياق الــذي تعمــل فيــه األنظمــة االســتبدادية، حيــث قللــت التقنيــات 
الجديــدة مثــل اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي مــن الحواجــز التــي تحــول دون التنســيق، 
ممــا ســهل علــى المواطنيــن العادييــن التعبئــة وتحــدي الحكومــات القمعيــة التــي ال تســتجيب 
لمطالبهــم . تكشــف البيانــات المأخــوذة مــن مشــروع التعبئــة الجماهيريــة، التــي جمعهــا العالمــان 
ــن  ــه بي ــة، أن ــة األوتوقراطي ــات األنظم ــة بيان ــان، ومجموع ــك ريج ــد كارك وباتري ــة ديفي يف السياس
عامــي 2000 و 2017، 60٪ مــن الديكتاتوريــات واجهــت احتجاًجــا واحــًدا علــى األقــل مناهًضــا 
ــرات  ــذه المظاه ــن ه ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ــر. وعل ــا أو أكث ــه 50 محتج ــارك في ــة ش للحكوم
ــات المســتمرة  ــا للنظــام، إال أن تكرارهــا يؤكــد االضطراب ــدًا جدي ــرة ولــم تشــكل هتدي كانــت صغي

ــد مــن الحكومــات االســتبدادية. ــي تواجههــا العدي الت
ونجحــت العديــد مــن هــذه الحــركات يف إســقاط األنظمــة االســتبدادية. بيــن عامــي 2000 و 
2017، أطاحــت االحتجاجــات بعشــرة أنظمــة اســتبدادية، أو 23 يف المائــة مــن 44 نظاًمــا اســتبدادًيا 
ســقطت خــال تلــك الفــرتة. وخســر 19 نظاًمــا اســتبدادًيا آخــر الســلطة عــن طريــق االنتخابــات. ويف 
حيــن كان عــدد األنظمــة التــي أطيــح هبــا يف االنتخابــات ضعــف عــدد األنظمــة التــي أطيــح هبــا بســبب 

االحتجاجــات، فــإن العديــد مــن االنتخابــات جــاءت يف أعقــاب حمــات احتجــاج جماهيريــة.
ــة  ــة التاريخي ــن الناحي ــتبدادية. م ــة االس ــرًا يف السياس ــرًا كبي ــات تغيي ــاع االحتجاج ــل ارتف يمث
ــات.  ــد للديكتاتوري ــر هتدي ــاط أك ــكرية والضب ــب العس ــا النخ ــت هب ــي قام ــات الت ــكلت االنقاب ش
بيــن عامــي 1946 و2000، أطاحــت االنقابــات بثلــث األنظمــة االســتبدادية البالــغ عددهــا 198 
ــر،  ــك بكثي ــن ذل ــل م ــات أق ــت االحتجاج ــل كان ــرتة. ويف المقاب ــك الف ــارت يف تل ــي اهن ــا والت نظام
حيــث شــكلت حوالــي 16 يف المائــة مــن هــذا المجمــوع. الســنوات األولــى مــن هــذا القــرن أظهــرت 
واقــع مختلــف، حيــث ان االنقابــات أطاحــت بحوالــي 9٪ مــن الديكتاتوريــات التــي ســقطت 
مــا بيــن عامــي 2001 و2017، بينمــا أدت الحــركات الجماهيريــة إلــى اإلطاحــة بضعــف هــذه 
الحكومــات. وباإلضافــة إلــى إســقاط أنظمــة الربيــع العربــي، أدت االحتجاجــات أيضــا إلــى إســقاط 
الديكتاتوريــات يف بوركينــا فاســو وجورجيــا وقيرغيزســتان. لقــد باتــت هــذه االحتجاجــات التحــدي 

األكــر الــذي يواجــه األنظمــة االســتبدادية يف القــرن الحــادي والعشــرين.
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التهديــد المتزايــد لاحتجاجــات لــم يغــب عــن الحــكام المســتبدين اليــوم. يف الماضــي 
ــاليب  ــكات وأس ــى تكتي ــتبدون عل ــادة المس ــد الق ــات، اعتم ــدوث انقاب ــون ح ــوا يخش ــا كان  عندم
»منــع االنقــاب«، مثــل دفــع رواتــب زائــدة لألجهــزة األمنيــة مــن أجــل كســب والئهــم أو تنــاوب 
ــع  ــن وم ــتقلة. لك ــم مس ــدة دع ــر قاع ــن تطوي ــد م ــن أح ــى ال يتمك ــلطة حت ــز الس ــى مراك ــب عل النخ
ــى  ــز عل ــا للرتكي ــاليب بقاءه ــف أس ــى تكيي ــتبدادية عل ــة االس ــت األنظم ــات عمل ــد االحتجاج تزاي
تخفيــف التهديــد الناجــم عــن التعبئــة الجماهيريــة.  تكشــف البيانــات التــي جمعتهــا منظمــة فريــدوم 
هــاوس أن عــدد القيــود المفروضــة علــى الحريــات السياســية والمدنيــة علــى الصعيــد العالمــي قــد 
ــث  ــتبدادية، حي ــدان االس ــادة يف البل ــذه الزي ــن ه ــر م ــزء كبي ــدث ج ــد ح ــام 2000. وق ــذ ع ازداد من
يفــرض القــادة قيــودًا علــى الحريــات السياســية والمدنيــة مــن أجــل تصعيــب األمــر علــى المواطنيــن 

والحــد مــن تنظيــم أنفســهم والتحريــض ضــد الدولــة.
باإلضافــة إلــى تضييــق المجــال أمــام المجتمــع المــدين، تتبنــى الــدول االســتبدادية أيًضــا 
ــا قــد ســاعدت يف  ــة لقمــع المعارضــة. وعلــى الرغــم مــن أن التكنولوجي اســتخدام األدوات الرقمي
تســهيل االحتجاجــات، فــإن األنظمــة االســتبدادية البارعــة رقميــا اليــوم تســتخدم بعــض االبتكارات 

ــرة. ــة الشــعبية الخطي ــة نفســها للــرد علــى عمليــات التعبئ التكنولوجي

وسائل السيطرة

ُيظهــر تحليــل للبيانــات المســتمدة مــن مجموعــة بيانــات أصنــاف الديمقراطيــة )التــي تغطــي 
202 دولــة( ومشــروع التعبئــة الجماهيريــة أن األنظمــة االســتبدادية التــي تســتخدم القمــع الرقمــي 
تواجــه خطــر االحتجاجــات أقــل مــن تلــك األنظمــة االســتبدادية التــي ال تســتخدم نفــس هــذه 
ــا  ــل أيًض ــل يقل ــب، ب ــاج فحس ــدوث احتج ــة ح ــن احتمالي ــل م ــي ال ُيقل ــع الرقم األدوات. إن القم
مــن احتمــاالت وفــرص مواجهــة الحكومــة لجهــود التعبئــة الكبيــرة والمســتمرة، مثــل احتجاجــات 
»القميــص األحمــر)1(« يف تايانــد يف عــام 2010 أو االحتجاجــات المناهضــة لمبــارك وللجيــش يف 
ــا كيــف يمكــن لهــذه الديناميــات أن تحقــق نتائجهــا. مصــر يف عــام 2011. ويوضــح مثــال كمبودي
))(  سلســـلة مطولـــة من االحتجاجات السياســـية حدثـــت يف بانكوك، تايلنـــد، يف 2010 من مارس إلى مايو ضـــد الحكومة بقيادة 
الحـــزب الديمقراطـــي. االحتجاجات نظمتها الجبهـــة المتحدة الوطنيـــة للديمقراطية ضد الديكتاتوريـــة )UDD( )المعروفين 
باســـم »القمصان الحمر«(. وقـــد طالبت UDD رئيس الوزراء أهبيســـيت فيجاجيفا بـــأن يحل الرلمان ويعقـــد انتخابات. وقد 
فشـــلت مفاوضات متكـــررة يف التوصل لتاريخ لانتخابـــات. وقد تصاعـــدت االحتجاجات لتصبح مواجهـــات عنيفة مطولة 

بيـــن المتظاهريـــن والجيش، وقد فشـــلت محاوالت التفاوض حـــول وقف إلطاق النـــار )ويكيبيديا(
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ــاليب  ــام 1985 أس ــذ ع ــه من ــى منصب ــذي تول ــين ال ــون س ــوزراء ه ــس ال ــة رئي ــت حكوم تبن
تكنولوجيــة مــن أجــل الســيطرة والحفــاظ علــى الســلطة. ويف ظــل حكــم هــون ســين قيــدت وســائل 
اإلعــام التقليديــة تغطيتهــا للمعارضــة الكمبوديــة. يف الفــرتة التــي ســبقت انتخابــات يوليــو 2013 
ــت  ــا. كان ــة مؤيديه ــد وتعبئ ــة لحش ــى األدوات الرقمي ــدة عل ــة بش ــاد المعارض ــى اعتم ــك إل أدى ذل
ــات  ــة بانتخاب ــوارع للمطالب ــى الش ــزول إل ــى الن ــن إل ــع آالف المواطني ــا دف ــزورة، مم ــات م االنتخاب
جديــدة. باإلضافــة إلــى اســتخدام القــوة المفرطــة مــن أجــل قمــع االحتجاجــات، صّعــدت الحكومــة 
مــن اســتخدامها للقمــع الرقمــي. وعلــى ســبيل المثــال يف أغســطس 2013 قــام أحــد مــزودي خدمــة 
ــا، ويف ديســمر 2013 أغلقــت الســلطات يف مقاطعــة  اإلنرتنــت بحجــب موقــع Facebook مؤقًت
ســيم ريــب أكثــر مــن 40 مقهــى إنرتنــت. يف العــام التالــي أعلنــت الحكومــة عــن إنشــاء فريــق الحــرب 
ــة  ــطة المناهض ــن األنش ــاغ ع ــت لإلب ــة اإلنرتن ــف بمراقب ــيرانية Cyber War Team المكل الس
للحكومــة عــر اإلنرتنــت. وبعــد عــام مــن ذلــك أصــدرت الحكومــة قانوًنــا يمنحهــا ســيطرة واســعة 
علــى قطــاع االتصــاالت الســلكية والاســلكية وأنشــأت هيئــة تنفيذيــة يمكنهــا تعليــق خدمــات 
ــذه  ــة له ــركات. ونتيج ــذه الش ــي ه ــل موظف ــى فص ــك ال ــر ذل ــدى األم ــاالت ويتع ــركات االتص ش
الخطــوات تاشــت حركــة االحتجــاج يف كمبوديــا بشــكل جزئــي. وفًقــا لمشــروع التعبئــة الجماهيرية 
كان هنــاك احتجــاج واحــد فقــط مناهــض للحكومــة يف البــاد يف عــام 2017 مقارنــة بـــ 36 احتجاجا 

يف عــام 2014 عندمــا كانــت حركــة المعارضــة يف ذروهتــا.
ــل  ــن أج ــا م ــل أيًض ــب، ب ــات فحس ــع االحتجاج ــا لقم ــخر التكنولوجي ــات ال تس فالدكتاتوري
تشــديد أســاليب الســيطرة القديمــة. يشــير التحليــل المســتمد مــن مجموعــات بيانــات متنوعــة عــن 
ــد مــن اســتخدامها للقمــع الرقمــي تميــل أيًضــا إلــى  ــة إلــى أن الديكتاتوريــات التــي تزي الديمقراطي
زيــادة اســتخدامها ألشــكال أكثــر عنفــا مــن القمــع »يف الحيــاة الواقعيــة«، ال ســيما التعذيــب وقتــل 
المعارضيــن. ويشــير هــذا إلــى أن الزعمــاء والقــادة المســتبدين ال يســتبدلون القمــع التقليــدي بالقمع 
الرقمــي. إن القمــع الرقمــي واســتهداف الوثيــق للمعارضيــن يقلــل مــن الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى 

القمــع العشــوائي، الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى رد فعــل شــعبي عنيــف وانشــقاقات نخبويــة.
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النموذج الصيين

إن تقــدم المراقبــة المدعومــة بالــذكاء االصطناعــي يعــد أهــم تطــور يف االســتبداد الرقمــي. لقــد 
فتحــت الكاميــرات عاليــة الدقــة، تقنيــات التعــرف علــى الوجــه، برامــج التجســس الخبيثــة، التحليــل 
اآللــي للنصــوص ومعالجــة البيانــات الكبيــرة مجموعــة واســعة مــن األســاليب الجديــدة للســيطرة 
علــى المواطنيــن. تســمح هــذه التقنيــات للحكومــات بمراقبــة المواطنيــن وتحديــد هويــة المنشــقين 

يف الوقــت المناســب - بــل ويف بعــض األحيــان بطريقــة اســتباقية.
ــل  ــي مث ــذكاء االصطناع ــا ال ــي يوفره ــة الت ــات القمعي ــم اإلمكان ــام يف العال ــتغل أي نظ ــم يس ل
ــن  ــات ع ــن البيان ــدق م ــدرًا ال ُيص ــي ق ــيوعي الصين ــزب الش ــع الح ــث يجم ــن. حي ــام يف الصي النظ
ــة، وتواريــخ الشــراء، والســجات  ــات المصرفي ــة، والبيان األفــراد والشــركات: اإلقــرارات الضريبي
ــع  ــات وتجمي ــذه المعلوم ــل ه ــي لتحلي ــذكاء االصطناع ــام ال ــتخدم النظ ــم يس ــة. ث ــة والطبي الجنائي
ــر الســلوك المقبــول  ــد معايي »درجــات االئتمــان االجتماعــي« التــي يســعى إلــى اســتخدامها لتحدي
وتحســين ســيطرته علــى المواطنيــن. يمكــن لألفــراد أو الشــركات التــي تعتــر »غيــر جديــرة بالثقــة« 
أن تجــد نفســها مســتبعدة مــن المزايــا التــي توفرهــا الدولــة، مثــل إيجــارات الشــقق مــن دون ودائــع، 
ــي  ــيوعي الصين ــزب الش ــن أن الح ــم م ــى الرغ ــارات. وعل ــر القط ــوي وع ــفر الج ــن الس ــع م  أوالمن
ال يــزال يعمــل علــى تكريــس هــذا النظــام، إال أن التقــدم يف تحليــل البيانــات الكبيــرة واتخــاذ 
 القــرار لــن يــؤدي إال إلــى تحســين قــدرة النظــام علــى التحكــم التنبئــي، وهــو مــا تســميه الحكومــة 

.Social management »اإلدارة االجتماعية«
ــاق  ــى نط ــدي - عل ــي - الجس ــع الرقم ــا القم ــاعد هب ــي يس ــة الت ــا الطريق ــن أيًض ــر الصي وتظه
واســع. احتجــزت الحكومــة الصينيــة يف إقليــم شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية( أكثــر مــن مليــون مــن 
ــذه  ــارج ه ــم خ ــن ه ــا الذي ــل«. أم ــادة التأهي ــكرات »إع ــلمة يف معس ــور المس ــة األويغ ــي أقلي مواطن
المخيمــات فهــم عالقــون يف المــدن حيــث تكــون األحيــاء والشــوارع محاطــة ببوابــات مجهــزة 
بتقنيــات التعــرف علــى الوجــه. تحــدد هــذه التقنيــات والرامــج مــن يمكنــه المــرور ومــن ال يجــوز 
لــه ذلــك ومــن ســيتم احتجــازه فــور رؤيتــه. جمعــت الصيــن قــدرًا هائــاً مــن البيانــات عــن ســكاهنا 
مــن أقليــة األويغــور المســلمة، بمــا يف ذلــك معلومــات الهاتــف المحمــول والبيانــات الجينيــة 
والمعلومــات حــول الممارســات الدينيــة، والتــي جمعتهــا يف محاولــة لتجنــب األعمــال التــي يمكــن 

أن تكــون مضــرة بالنظــام العــام أو هتــدد األمــن القومــي.
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ــاء  ــى أعض ــر عل ــيطرة أك ــن س ــؤولين الصينيي ــح المس ــدة تمن ــات الجدي ــا أن التكنولوجي كم
الحكومــة. فاألنظمــة االســتبدادية عرضــة دائًمــا للتهديــدات مــن الداخــل، بمــا يف ذلــك االنقابــات 
ــؤولين  ــة المس ــادة مراقب ــن للق ــدة، يمك ــة الجدي ــتخدام األدوات الرقمي ــب. وباس ــقاقات النخ وانش
ــق أهــداف النظــام واســتبعاد المســؤولين ذوي األداء  ــاس مــدى تقدمهــم يف تحقي ــن، وقي الحكوميي
ــال  ــبيل المث ــى س ــام. وعل ــة للنظ ــورة العام ــويه الص ــت تش ــرور الوق ــم بم ــن يمكنه ــف والذي الضعي
ــول  ــن ح ــف المواطني ــاركات ومواق ــى مش ــة عل ــرض الرقاب ــب ف ــن تتجن ــاث أن بكي ــرت األبح أظه
الفســاد المحلــي علــى موقــع ويبــو Weibo )المعــادل الصينــي لموقــع تويــرت( ألن هــذه المنشــورات 

تمنــح النظــام نافــذة علــى أداء المســؤولين المحلييــن.
ــا مــن أجــل تحســين أنظمــة  ــة تنشــر التكنولوجي ــة الصيني ــإن الحكوم ــك، ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــة  ــات هائل ــق يف كمي ــذكاء االصطناعــي التدقي ــال، يمكــن لل ــى ســبيل المث ــة الخاصــة هبــا. عل الرقاب
مــن الصــور والنصــوص، وتصفيــة وحظــر المحتــوى الــذي ال يتناســب ورؤيــة النظــام. ومــع تصاعــد 
ــم«  ــة العظي ــدار الحماي ــي »ج ــام الصين ــزز النظ ــف 2019 ع ــغ صي ــغ كون ــاج يف هون ــة االحتج حرك
ــى إذا  ــى الفــور. وحت ــن عل ــت يف الصي ــوى المحــرض مــن اإلنرتن ــة المحت ــام بإزال ــه، وق الخــاص ب
فشــلت الرقابــة وتصاعــدت المعارضــة، فــإن األنظمــة االســتبدادية الرقميــة لديهــا خــط دفــاع إضــايف، 
ــك  ــرة منهــم( وذل ــت )أو أجــزاء كبي ــى اإلنرتن ــن إل ــع المواطني ــع وصــول جمي ــى من ــادرة عل فهــي ق
لمنــع أعضــاء المعارضــة مــن التواصــل أو تنظيــم أو بــث رســائلهم.  ويف إيــران علــى ســبيل المثــال، 
نجحــت الحكومــة يف إغــاق اإلنرتنــت يف جميــع أنحــاء البــاد وســط احتجاجــات واســعة النطــاق 

ــر2019. يف نوفم
األنظمــة  أن  إال  الرقمــي،  القمــع  عالميــا يف  رائــدة  تعتــر  الصيــن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــبيل  ــى س ــن. عل ــذو الصي ــذو ح ــى أن تح ــع إل ــارب تتطل ــات والمش ــن كل االتجاه ــتبدادية م االس
المثــال، تتخــذ الحكومــة الروســية خطــوات لكبــح جمــاح حريــة مواطنيهــا عــر اإلنرتنــت مــن خــال 
دمــج عناصــر مــن جــدار الحمايــة الصينــي العظيــم، ممــا يســمح للكرمليــن بقطــع اإلنرتنــت يف البــاد 
ــدول  ــد مــن ال ــدوم هــاوس يف عــام 2018 أن العدي ــل، ذكــرت منظمــة فري ــا . وبالمث والتحكــم فيه
كانــت تســعى إلــى محــاكاة النمــوذج الصينــي للرقابــة الواســعة والمراقبــة اآلليــة، كمــا أن العديــد مــن 
المســؤولين المنتميــن الــى أنظمــة اســتبدادية يف جميــع أنحــاء إفريقيــا ذهبــوا الــى الصيــن للمشــاركة 
ــث  ــرتوين«»cyberspace management«، حي ــاء اإللك ــول »إدارة الفض ــة ح يف دورات تدريبي

ــة الصينيــة. ــة الرقمي تعلمــوا أســاليب الرقاب
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قبضة حديدية يف قفاز خمملي

ــا  ــل إهن ــب؛ ب ــن فحس ــع المنتقدي ــات قم ــى الحكوم ــّهل عل ــة ال تس ــات الحالي إن التكنولوجي
الــوكاالت  بيــن  التكامــل المدعــوم بالتكنولوجيــا  تجعــل مــن الســهل ضمهــم واحتوائهــم. إن 
الحكوميــة يســمح للنظــام الصينــي بالتحكــم يف الخدمــات الحكوميــة والوصــول إليهــا بشــكل أكثــر 
دقــًة، بحيــث يمكنــه معايــرة توزيــع - أو رفــض - كل شــيء بــدًأ مــن تصاريــح الحافــات وجــوازات 
الســفر إلــى الوظائــف والحصــول علــى التعليــم. إن نظــام االئتمــان االجتماعــي الناشــئ يف الصيــن 
لــه تأثيــر يف معاقبــة األفــراد المنتقديــن للنظــام ومكافــأة المواليــن. يســتفيد المواطنــون الحاصلــون 
علــى درجــات ائتمــان اجتماعــي جيــدة مــن مجموعــة مــن االمتيــازات، بمــا يف ذلــك طلبــات الســفر 
العاجلــة إلــى الخــارج وفواتيــر الطاقــة المخفضــة ...الــخ. وهبــذه الطريقــة تســاعد التقنيــات الجديــدة 
ــس الخــط  ــى طم ــؤدي إل ــا ي ــض، مم ــط اســتخدامها للمكافــأة والرف ــة االســتبدادية يف ضب األنظم

الفاصــل بيــن الخيــار المشــرتك والســيطرة القســرية.
ويمكــن للديكتاتوريــات أيًضــا أن تســتخدم التكنولوجيــات الجديــدة مــن أجــل تشــكيل 
التصــور العــام للنظــام وشــرعيته. يمكــن للحســابات اآلليــة )الروبوتــات أو البوتــات( علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي تضخيــم حمــات التأثيــر وإنتــاج موجــة مــن المنشــورات المشــتتة أو المضللة 
ــًدا. بحيــث يعمــل  التــي تزاحــم رســائل المعارضيــن. وقــد لعبــت روســيا يف هــذا المجــال دوًرا رائ
الكرمليــن علــى غمــر اإلنرتنــت بالمنشــورات المؤيــدة للنظــام، ويشــتت انتبــاه مســتخدمي اإلنرتنــت 
عــن األخبــار الســلبية، ويخلــق حالــة مــن االرتبــاك والبلبلــة وعــدم اليقيــن وذلــك مــن خــال نشــر 

الروايــات البديلــة.
ومــن المرجــح أن تــؤدي التقنيــات الناضجــة مثــل مــا يســمى باالســتهداف الدقيــق والتزييــف 
العميــق - عمليــات تزويــر رقميــة يســتحيل التمييــز بينهــا وبيــن الصــوت أو الفيديــو أو الصــور 
األصليــة - إلــى زيــادة تعزيــز قــدرة األنظمــة االســتبدادية علــى التاعــب بتصــورات مواطنيهــا. 
بتخصيــص وتكييــف  المطــاف لألنظمــة االســتبدادية  الدقيــق يف هنايــة  وسيســمح االســتهداف 
محتــوى لألفــراد أو شــرائح محــددة مــن المجتمــع، تمامــا كمــا يســتخدم عالــم التجــارة اإللكرتونيــة 
الخصائــص الديموغرافيــة والســلوكية لتخصيــص اإلعانــات. وستســمح الخوارزميــات المدعومــة 
بالــذكاء االصطناعــي لألنظمــة االســتبدادية بتزويــد األفــراد بالمعلومــات التــي تعــزز دعمهــم للنظــام 
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أو تســعى إلــى التصــدي لمصــادر االســتياء والتذمــر المحــددة. وبالمثــل فــإن إنتــاج تقنيــة التزييــف 
العميــق ســيجعل مــن الســهل تشــويه ســمعة قــادة المعارضــة وســيجعل مــن الصعــب علــى الجمهــور 

معرفــة مــا هــو حقيقــي، ممــا يــؤدي إلــى إثــارة الشــك واالرتبــاك والامبــاالة.
بــل إن األدوات الرقميــة قــد تســاعد األنظمــة االســتبدادية لتبــدو علــى أهنــا أقــل قمعــا وأكثــر 
اســتجابة لمواطنيهــا. يف بعــض الحــاالت، اســتخدمت األنظمــة االســتبدادية تقنيــات جديــدة لتقليــد 
ــال يســتخدم بعــض  ــداول. علــى ســبيل المث ــل المشــاركة والت ــة، مث ــات وعناصــر الديمقراطي مكون
ــن  ــن، اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي للســماح للمواطني ــن المحليي المســؤولين الصينيي
ــة  ــوات مشــاركة رقمي ــت أو مــن خــال قن ــرأي عــر اإلنرتن ــر عــن آرائهــم يف اســتطاعات ال بالتعبي
ــر  ــاركة ع ــام 2014 أن المش ــا ع ــس يف دراســة أجراه ــة روري تروك ــم السياس ــد عال ــرى. يؤك أخ
اإلنرتنــت عــززت التصــور العــام للحــزب الشــيوعي الصينــي بيــن المواطنيــن األقــل تعليمــا. كمــا 
أن المواقــع االستشــارية التابعــة للنظــام الصينــي، مثــل بوابــة »أنــت تقــرتح رأي«، تجعــل المواطنيــن 
يشــعرون بــأن أصواهتــم مهمــة ومــن دون أن يضطــر النظــام فعلًيــا إلــى تنفيــذ أي إصــاح حقيقــي. مــن 
خــال محــاكاة عناصــر الديمقراطيــة يمكــن للديكتاتوريــات تحســين جاذبيتهــا للمواطنيــن وتقليــل 

الضغــط التصاعــدي مــن أجــل التغييــر.

االستبداد الرقمي الدائم

ومــع تعلــم األنظمــة االســتبدادية اختيــار وإســتعمال التكنولوجيــات الجديــدة، أصبحــت هــذه 
التقنيــات تشــكل هتديــًدا قويــا للديمقراطيــة. وعلــى وجــه الخصــوص أصبحــت ديكتاتوريــات اليــوم 
أكثــر اســتدامة. ويف الفــرتة مــا بيــن عامــي 1946 و 2000 - وهــي الســنة التــي بــدأت فيهــا األدوات 
ــة النموذجيــة لنحــو عشــر ســنوات. ومنــذ عــام 2000  الرقميــة يف االنتشــار - حكمــت الديكتاتوري

زاد هــذا العــدد إلــى أكثــر مــن الضعــف ليصــل إلــى نحــو 25 عامــا.
ولــم يقتصــر األمــر علــى أن المــد التكنولوجــي المتزايــد قــد اســتفادت منــه علــى ما يبــدو جميع 
األنظمــة الدكتاتوريــة، بــل تبيــن يف التحليــل التجريبــي أن األنظمــة االســتبدادية التــي تعتمــد اعتمــادًا 
ــي 2000 و2017  ــن عام ــتدامة. وبي ــر اس ــة األكث ــن األنظم ــن بي ــي م ــي ه ــع الرقم ــى القم ــر عل أك
اهنــار 37 نظــام دكتاتــوري مــن أصــل 91 ديكتاتوريــة اســتمرت ألكثــر مــن عــام؛ فالنظــم التــي تجنبت 
االهنيــار كانــت فيهــا مســتويات القمــع الرقمــي يف المتوســط أعلــى بكثيــر مــن تلــك التــي ســقطت. 
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ــات  ــار التكنولوجي ــور وانتش ــلطتهم ــــ ظه ــر لس ــد مدم ــه تح ــدا وكأن ــا ب ــام لم ــن االستس ــداًل م وب
ـــ حيــث أن العديــد مــن الدكتاتوريــات تعمــل علــى التأثيــر علــى هــذه األدوات بطــرق تدعم  الجديــدةـ 

وتعــزز حكمهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن األنظمــة االســتبدادية اعتمــدت منــذ فــرتة طويلــة علــى القمــع بدرجــات 
متفاوتــة مــن أجــل دعــم أهدافهــا، إال أنــه اليــوم بــات مــن الســهل علــى األنظمــة االســتبدادية 
ــة  ــرًا عــن شــكل الدول ــا كبي ــدة، تختلــف اختاف ــة جدي ــة بحل ــى هــذه القــدرة القمعي ــظ عل أن تحاف
ــة مثــل شــتازي  ــاء جهــاز أمــن منتشــر، قــوي ذو فعالي ــال بن البوليســية يف الماضــي. علــى ســبيل المث
يف ألمانيــا الشــرقية لــم يكــن شــيًئا يمكــن تحقيقــه بيــن عشــية وضحاهــا. كان علــى النظــام أن 
ــة. فمعظــم  ــة الميداني ــم وإعدادهــم لانخــراط يف المراقب ينمــي والء اآلالف مــن الكــوادر وتدريبه
الديكتاتوريــات ببســاطة ال تملــك القــدرة علــى إنشــاء مثــل هــذه العمليــات الواســعة. وفًقــا لبعــض 
الروايــات، كان هنــاك جاســوس ألمــاين شــرقي واحــد مقابــل كل 66 مواطنـًـا. وإذا قارنــا هــذه النســبة 
مــع نســب الديكتاتوريــات المعاصــرة )التــي تتوفــر بيانــات عنهــا( فــإن النســبة ضئيلــة جــدًا. صحيــح 
ــا الشــمالية، التــي ُتصنــف علــى أهنــا الدولــة البوليســية األكثــر كثافــة يف الســلطة اليــوم،  أنــه يف كوري
فــإن نســبة أفــراد األمــن الداخلــي والمخريــن إلــى المواطنيــن هــي مــن 1 إلــى 40 - لكنهــا كانــت 
مــن 1 إلــى 5090 يف العــراق يف عهــد صــدام حســين و1 إلــى 10000 يف تشــاد تحــت حكــم حســين 
حــري. ومــع ذلــك يف العصــر الرقمــي ال تحتــاج الديكتاتوريــات إلــى اســتدعاء قــوى بشــرية هائلــة 

ــة مواطنيهــا بشــكل فعــال. للتجســس ومراقب
بــداًل مــن ذلــك، يمكــن للديكتاتوريــات الطموحــة شــراء تقنيــات جديــدة وتدريــب مجموعــة 
 صغيــرة مــن المســؤولين علــى كيفيــة اســتخدامها - غالًبــا بدعــم مــن جهــات خارجيــة، مثــل الصين - 
Huawei، وهــي شــركة  المثــال، قامــت شــركة  وهــم علــى اســتعداد للذهــاب. علــى ســبيل 
ــر مــن  ــة الخاصــة هبــا أكث ــة الرقمي ــا المراقب ــة بنشــر تكنولوجي ــة مدعومــة مــن الدول اتصــاالت صيني
اثنــي عشــر نظامــا اســتبداديا. يف عــام 2019 ظهــرت تقاريــر مفادهــا أن الحكومــة األوغنديــة 
ــات مــن أجــل اخــرتاق حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي  كانــت تســتخدم هــذه التكنولوجي
واالتصــاالت اإللكرتونيــة لخصومهــا السياســيين. إن بائعــي هــذه التكنولوجيــات ال يقيمــون دائمــا 
ــام  ــة للنظ ــة رقمي ــج مراقب ــع برام ــة ببي ــرائيلية وإيطالي ــركات إس ــت ش ــا قام ــتبدادية. كم ــدان اس يف بل
األوغنــدي. كمــا باعــت الشــركات اإلســرائيلية برامــج التجســس وجمــع المعلومــات االســتخبارية 
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لعــدد مــن األنظمــة االســتبدادية يف جميــع أنحــاء العالــم، بما يف ذلــك أنغــوال والبحرين وكازاخســتان 
ــى  ــه إل ــى الوج ــرف عل ــة التع ــر تقني ــة بتصدي ــركات األمريكي ــت الش ــوا. وقام ــق ونيكاراغ وموزمبي

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي ــات يف المملك الحكوم

مغالطة املنحدر الزلق

مــع اســتمرار األنظمــة االســتبدادية لفــرتات أطــول، وتراجــع الحكــم الديمقراطــي يف بعــض 
البلــدان، فمــن المرجــح أن يــزداد عــدد هــذه األنظمــة القائمــة يف أي وقــت مــن األوقــات. وبالرغــم 
مــن أن عــدد األنظمــة االســتبدادية علــى مســتوى العالــم لــم يرتفع بشــكل كبيــر يف الســنوات األخيرة، 
ــرًا مــن النــاس يف بلــدان تجــري فيهــا انتخابــات حــرة  ــر مــن أي وقــت مضــى يعيــش عــددًا كبي وأكث
ــاوس  ــدوم ه ــة فري ــي جمعتهــا مؤسس ــات الت ــر البيان ــث ُتظه ــر. حي ــد يتغي ونزيهــة، إال أن الوضــع ق
علــى ســبيل المثــال أنــه بيــن عامــي 2013 و 2018، علــى الرغــم مــن وجــود ثــاث دول انتقلــت من 
حالــة »حــرة جزئًيــا« إلــى حالــة »حــرة« )جــزر ســليمان وتيمــور الشــرقية وتونــس(، كان هنــاك ســبعة 
ــة  ــا« )جمهوري ــرة جزئًي ــة »ح ــى حال ــرة« إل ــة »ح ــن حال ــت م ــث انتقل ــس، حي ــهدت العك ــدان ش بل

الدومينيــكان، المجــر، وإندونيســيا، وليســوتو، والجبــل األســود، صربيــا و ســيراليون(.
ــة، ألن البحــوث  ــر ومقلــق للغاي ــا بموجــة مــن االســتبداد لهــو أمــر خطي أن تبشــر التكنولوجي
ــادة  ــة بزي ــط األدوات الرقمي ــتبدادية، ترتب ــة االس ــم األنظم ــاف دع ــه بخ ــى أن ــارت إل ــة أش التجريبي
ــكل  ــرة بش ــدة خطي ــات الجدي ــر التقني ــة. تعت ــات الهش ــي يف الديمقراطي ــع الديمقراط ــر الرتاج خط
خــاص علــى الديمقراطيــات الضعيفــة ألن العديــد مــن هــذه األدوات الرقمية تعتر ســاح ذو حدين: 
حيــث يمكــن للتكنولوجيــا أن تعــزز كفــاءة الحكومــة وتوفــر القــدرة علــى مواجهــة التحديــات مثــل 
الجريمــة واإلرهــاب، ولكــن بغــض النظــر عــن النوايــا التــي تحصــل هبــا الحكومــات يف البدايــة علــى 
هــذه التكنولوجيــات، فيمكنهــم أيًضــا اســتخدام هــذه األدوات إلســكات وتقييــد أنشــطة المعارضــة.

وســيتطلب التصــدي النتشــار االســتبداد الرقمــي معالجــة اآلثــار الضــارة للتقنيــات الجديــدة 
ــب  ــى يج ــوة أول ــواء. وكخط ــد س ــى ح ــات عل ــتبدادية والديمقراطي ــة االس ــم يف األنظم ــى الحك عل
علــى الواليــات المتحــدة تحديــث وتوســيع التشــريعات للمســاعدة علــى ضمــان عــدم تمكيــن 
كيانــات الواليــات المتحــدة مــن انتهــاك حقــوق اإلنســان. ويســلط تقريــر صــدر يف ديســمر 2019 
عــن مركــز األمــن األمريكــي الجديــد الضــوء علــى حاجــة الكونجــرس لتقييــد تصديــر األجهــزة التــي 
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تتضمــن تقنيــات تحديــد القياســات الحيويــة التــي تدعــم الــذكاء االصطناعــي، مثــل التعــرف علــى 
الوجــه والصــوت وفــرض المزيــد مــن العقوبــات علــى الشــركات والكيانــات التــي توفــر تكنولوجيــا 
المراقبــة أو التدريــب أو المعــدات لألنظمــة االســتبدادية المتورطــة يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان؛ 
ــي  ــي تبن ــركات الت ــتثمار يف الش ــن االس ــة م ــات األمريكي ــع الكيان ــي تمن ــريعات الت ــر يف التش والنظ

.Sense Time ــة ــذكاء االصطناعــي الصيني ــل شــركة ال ــذكاء االصطناعــي للقمــع، مث أدوات ال
يجــب علــى حكومــة الواليــات المتحــدة أيًضــا اســتخدام قانــون ماغنيتســكي العالمــي، الــذي 
يســمح لــوزارة الخزانــة األمريكيــة بمعاقبــة األفــراد األجانــب المتورطيــن يف انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، ومعاقبــة األجانــب الذيــن ينخرطــون يف أو يســهلون انتهــاكات حقــوق اإلنســان المدعومــة 
ــع يف  ــن الفظائ ــؤولون ع ــي المس ــيوعي الصين ــزب الش ــؤولو الح ــل مس ــي مث ــذكاء االصطناع ــن ال م

إقليــم شــينجيانغ وهــم مرشــحون بقــوة لمثــل هــذه العقوبــات.
يجــب علــى الــوكاالت الحكوميــة األمريكيــة ومنظمــات المجتمــع المــدين أيًضــا اتخــاذ 
إجــراءات للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية المحتملــة النتشــار تكنولوجيــات المراقبــة، ال ســيما 
ــية  ــر السياس ــز األط ــى تعزي ــاركة عل ــذه المش ــز ه ــب تركي ــب أن ينص ــة. يج ــات الهش يف الديمقراطي
ــدين  ــع الم ــدرات المجتم ــاء ق ــة وبن ــات المراقب ــتخدام تكنولوجي ــة اس ــم كيفي ــي تحك ــة الت والقانوني
والمنظمــات الرقابيــة للتحقــق مــن انتهــاكات الحكومــة و مكافحــة إســاءة إســتخدام هــذه التقنيــات.
ولعــل األمــر األكثــر أهميــة هــو أن الواليــات المتحــدة يجــب أن تقــود التطــورات يف الــذكاء 
االصطناعــي وتســاعد يف تشــكيل المعاييــر العالميــة الســتخدامه بطــرق تتفــق مــع القيــم الديمقراطيــة 
واحــرتام حقــوق اإلنســان. وهــذا يعنــي أواًل وقبــل كل شــيء أنــه يجــب علــى األمريكييــن الحصــول 
علــى هــذا الحــق يف الداخــل، وأن يخلقــوا نموذجــا يرغــب النــاس يف جميــع أنحــاء العالــم يف 
محاكاتــه. كمــا يجــب علــى الواليــات المتحــدة أيًضــا أن تعمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع الديمقراطيــات 
ذات التفكيــر المماثــل لتطويــر معيــار للمراقبــة الرقميــة يحقــق التــوازن الصحيــح بيــن األمــن واحرتام 
الخصوصيــة وحقــوق اإلنســان. كمــا ســتحتاج الواليــات المتحــدة أيًضــا إلــى العمــل بشــكل وثيــق 
ــك  ــا يف ذل ــا، بم ــد وتطبيقه ــع قواع ــل وض ــن أج ــر م ــاهبين يف التفكي ــركاء المتش ــاء والش ــع الحلف م

اســتعادة القيــادة األمريكيــة يف المؤسســات متعــددة األطــراف مثــل األمــم المتحــدة.
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الــذكاء االصطناعــي وغيــره مــن االبتــكارات التكنولوجيــة تحمــل آمــااًل كبيــرة مــن أجــل 
ــة، ولكنهــا عــززت يف نفــس الوقــت قبضــة األنظمــة االســتبدادية. إن القمــع  ــاة اليومي تحســين الحي
ــة  ــة الدول ــيطرة ورقاب ــع س ــول توس ــة ح ــة قاتم ــدم رؤي ــن يق ــل الصي ــدان مث ــف يف بل ــي المكث الرقم

ــتمرار. ــة باس ــة الفردي ــص الحري وتقل
لكــن ال يجــب أن تكــون هــذه هــي الرؤيــة الوحيــدة. وعلــى المــدى القريــب مــن المرجــح أن 
يــؤدي التغييــر التكنولوجــي الســريع إلــى نشــوء ديناميكيــة القــط والفــأر حيــث يتســابق المواطنــون 
والحكومــات للفــوز بالســيطرة. إذا كان التاريــخ مرشــدًا ودليــاً، فــإن إبــداع واســتجابة المجتمعــات 
المفتوحــة سيســمحان علــى المــدى البعيــد للديمقراطيــات بــأن تتنقــل بفعاليــة أكــر يف عصــر 
التحــول التكنولوجــي هــذا. تماًمــا كمــا تطــورت األنظمــة االســتبدادية اليــوم لتبنــي أدوات جديــدة 
ــر أفــكار ومقاربــات جديــدة لضمــان أال تتحــول  . كذلــك، يتعيــن علــى الديمقراطيــات أيًضــا تطوي

ــا يف القــرن الحــادي والعشــرين إلــى نقمــًة. نعمــة التكنولوجي

مؤلفي املقال 

أندريــا كينــدال تيلــور هــي زميلــة أولــى ومديــرة برنامــج األمــن عــر األطلســي يف مركــز األمــن 
األمريكــي الجديــد )CNAS(. تعمــل علــى تحديــات األمــن القومــي التــي تواجــه الواليــات 
المتحــدة وأوروبــا ، مــع الرتكيــز علــى روســيا ، والشــعبوية والتهديــدات للديمقراطيــة ، وحالــة 
التحالــف عــر األطلســي. أندريــا أســتاذ مســاعد يف كليــة الخدمــة الخارجيــة بجامعــة جــورج تــاون. 

ــوم السياســية والسياســة. ــد مــن مجــات العل ُنشــرت أعمالهــا يف العدي
إيريــكا فرانتــز )دكتــوراه ، جامعــة كاليفورنيــا ، لــوس أنجلــوس ، 2008( هــي أســتاذة مشــاركة يف 
العلــوم السياســية بجامعــة واليــة ميتشــيغان. مــن عــام 2011 إلــى عــام 2015 ، كانــت أســتاًذا مســاعًدا 
يف العلــوم السياســية يف جامعــة واليــة بريدجووتــر ، ومــن عــام 2008 إلــى عــام 2011 عملــت كمحلــل 
يف معهــد العلــوم الفيزيائيــة. تشــمل اهتماماهتــا البحثيــة والتعليميــة السياســة االســتبدادية والديمقراطيــة 

والصــراع والتنميــة. وهــي مهتمــة بشــكل خــاص باآلثــار األمنيــة والسياســية للحكــم االســتبدادي.
جوزيــف رايــت أســتاذ علــم السياســية يف جامعــة واليــة بنســلفانيا. يــدرس االقتصــاد السياســي 
المقــارن مــع اهتمــام خــاص بفهــم كيفيــة تأثيــر العوامــل الدوليــة علــى السياســة المحليــة يف األنظمــة 

االستبدادية.


