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تمهيد

يطــرح أفــراد جيــل األلفّيــة تحدّيــات بالنســبة للوضــع القائــم ويغّيــرون شــكل أماكــن العمــل فــي الحكومــة األمريكيــة. 
يعّطــل هــذا التحــّول الجيلــي االســتخدام والتوظيــف والتعليــم القائــم منــذ وقــٍت طويــٍل وممارســات االســتدامة بالنســبة 
للشــركات ويفــرض إجــراء عمليــات إعــادة تقييــم الســتثمارات الشــركات فــي تكنولوجيــا المعلومــات والمســارات المهنّيــة 

المعلومــة. 
حــول  الســابقة  والمناقشــات  والتقاريــر  والدراســات  االســتقصائية  الدراســات  تركتهــا  فجــوًة  التقريــر  هــذا  يســّد 
 Intelligence( االســتخبارات  مجموعــة  علــى  يتوّجــب  كيــف  وصــف  خــالل  مــن  وذلــك  األلفّيــة،  جيــل   أفــراد 
]Community [IC( إشــراك أفــراد جيــل األلفّيــة عبــر شــرائح متعــّددٍة مــن أجــل تحقيــق النجــاح فــي المســتقبل. 
نبحــث هنــا فــي أربــع شــرائح مــن أفــراد جيــل األلفّيــة ســتحتاج مجموعــة االســتخبارات إلــى إشــراكها فــي المســتقبل 
وهــي: عمــالء االســتخبارات، وموّظفــو االســتخبارات وشــركاء االســتخبارات والــرأي العــام. نستكشــف كيفيــة اعتبــار 
تصــورات أفــراد جيــل األلفّيــة الذيــن يقعــون تحــت كّل شــريحة وتجاربهــم ذات صلــة بوظائــف مجموعــة االســتخبارات 
ومهامهــا. قــد ينظــر أفــراد جيــل األلفّيــة فــي كّل شــريحة إلــى االســتخبارات بشــكٍل مختلــٍف عــن األجيــال الســابقة؛ 
مــا قــد يؤثّــر علــى مــا إذا سيتشــاركون مــع مجموعــة االســتخبارات وســينخرطون معهــا وعلــى كيفيــة ذلــك؛ ســتؤّثر 
هــذه القــرارات علــى مهــام االســتخبارات المســتقبلية. يقــّدم هــذا التقريــر فهمــًا حــول المجــاالت التــي قــد تســتفيد فيهــا 

وكاالت االســتخبارات مــن دراســة إضافيــة. 
الوطنــي للدفــاع   RAND أبحــاث  لمعهــد  التابــع  االســتخبارات  سياســات  مركــز  فــي  البحــث  هــذا   ُأجــِري 
 )Intelligence Policy Center of the RAND National Defense Research Institute(، وهــو مركــز

 ،)Office of the Secretary of Defense( بحوٍث وتطويٍر يعمــل بتمويــٍل فيدرالــّي، وبرعايــة مكتــب وزيــر الدفــاع
 ،)Unified Combatant Commands( ــّدة  الموحَّ المقاتليــن  وقيــادة   ،)Joint Staff( المشــتركة  وهيئــة األركان 
 ،)Defense Agencies( ووكاالت الدفــاع ،)Marine Corps( وقــوات مشــاة البحريــة ،)Navy( وقــوات البحريــة

 .)Defense Intelligence Community( ومجموعــة اســتخبارات الدفــاع
للمزيــد مــن المعلومــات حــول مركــز سياســات االســتخبارات التابــع لمؤسســة RAND، الرجــاء زيــارة الموقــع 
)معلومــات  بالمديــر  االتصــال  أو   http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/intel.html اإللكترونــي 

االتصــال متوفــرة علــى الصفحــة اإللكترونيــة(.

http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/intel.html
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الملّخص

تجــاوز عــدد أفــراد جيــل األلفّيــة للمــّرة األولــى فــي العــام 2015 عــدد المولوديــن فــي فتــرة طفــرة اإلنجــاب باعتبارهــم 
القــوى  مــن  اإلنجــاب  فتــرة طفــرة  فــي  المولوديــن  خــروج  مــع  األمريكييــن.  الســّكان  مــن  الكبــرى  الجيليــة  الشــريحة 
العاملــة، سيســتمّر أيضــًا أفــراد جيــل األلفّيــة الجــدد بالهجــرة إلــى الواليــات المتحــدة، مــع اســتمرارهم بزيــادة الفجــوة 
بيــن حجمــي القّوتيــن العاملتيــن لهاتيــن الفئتيــن مــن الســّكان. تتطّلــب مهّمــة مجموعــة االســتخبارات )IC( األمريكيــة 
التحليلــي  والتفكيــر  اإلبــداع  طريــق  عــن  معّقــدة  مشــاكل  معالجــة  علــى  قادريــن  أّوليــن  موّظفيــن  وكاالتهــا  جــذب 
والرؤيــة عبــر اختصاصــات متنّوعــة. يســتدعي نجــاح قــوى عاملــٍة مماثلــٍة شــراكات فــي مجــال تبــادل المعلومــات 
هــذه  مــن  األلفّيــة  جيــل  أفــراد  ســيتواجد  أمريكييــن.  وشــركاء صناعييــن  أجانــب  ومواطنيــن  أجنبيــة  مــع حكومــات 
المســتقبليون،  االســتخبارات  مســتهلكو  ســيكون  متزايــد.  بشــكٍل  أولــى  قياديــة  مناصــب  فــي  جميعهــا  المجموعــات 
وصانعــو السياســات وصانعــو القــرارات الذيــن يعتمــدون علــى االســتخبارات اآلنيــة والدقيقــة للقيــام بأعمالهــم، مــن 
ــة أيضــًا. يتوّجــب علــى مجموعــة االســتخبارات إشــراك هــذا الجيــل لتبقــى االســتخبارات ذات صلــة  أفــراد جيــل األلفّي

بالنســبة لقــرارات السياســات األمريكيــة فــي المســتقبل. 
ثّمــة عــدٌد مــن الدراســات االســتقصائية والدراســات حــول أفــراد جيــل األلفّيــة فــي القــوى العاملــة األمريكيــة 
بشــكٍل عــام، وتصــّورات أفــراد جيــل األلفّيــة حــول الحكومــة وقطاعــات أخــرى، وكيفيــة اختــالف مواقــف أفــراد جيــل 
األلفّيــة وتطّلعاتهــم بحســب البلــد. غالبــًا مــا تقــارن هــذه الدراســات وجهــات نظــر أفــراد جيــل األلفّيــة مــع وجهــات نظــر 
أجيــاٍل أخــرى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يســبق أن تــّم تطبيــق هــذه المعلومــة علــى مهــام وكاالت االســتخبارات 
الــوكاالت وخارجهــا  تأديتهــا — داخــل هــذه  أفــراد جيــل األلفّيــة  يتوّجــب علــى  التــي  الفريــدة، واألدوار  ووظائفهــا 
— لكــي تحقّــق الــوكاالت النجــاح فــي مهامهــا. باإلضافــة إلــى االفتقــار إلــى تحليــٍل يطّبــق البحــث الحالــي علــى 
هــذا الموضــوع، ثّمــة أيضــًا افتقــار إلــى بحــٍث خــاّص بأفــراد جيــل األلفّيــة واالســتخبارات. تشــير األبحــاث إلــى أّن 
االختالفــات الجيليــة التــي تــّم الكشــف عنهــا فــي قطاعــات أخــرى ســتكون ذات صلــة بمجموعــة االســتخبارات. فــي 
حيــن يستكشــف هــذا التقريــر مواضيــع ذات صلــة مماثلــة، لــم يستكشــف أي بحــث معلــوم ســبب اختيــار بعــض أفــراد 
جيــل األلفّيــة األمريكييــن عــدم التقــّدم لوظائــف اســتخباراتية والكفــاءات التــي تفتقــر إليهــا القــوى العاملــة الخاّصــة 

بمجموعــة االســتخبارات نتيجــًة لذلــك. 
فــي هــذه األثنــاء، يرتفــع عــدد أفــراد جيــل األلفيــة خــارج مجموعــة االســتخبارات فــي الرتــب العســكرية واألدوار 
السياســية، متوّليــن مســؤوليات كبــرى علــى مســتوى السياســات وصنــع القــرارات ومتحّوليــن بالتالــي إلــى مســتهلكين 
لالســتخبارات. يصــل هــؤالء المســتهلكون إلــى المعلومــات ويتفاعلــون معهــا بشــكٍل مختلــٍف عــن أســالفهم، متوّقعيــن 
الوصــول علــى مــدار الســاعة وفــي الوقــت الحقيقــي إلــى المعلومــات أينمــا وجــدوا. يتــّم انتخــاب أفــراد مــن جيــل 
األلفّيــة لمناصــب تشــريعية؛ كأعضــاء لجــان فــي الكونغــرس، ســيّتخذ أفــراد جيــل األلفّيــة قــرارات بشــأن اعتمــادات 
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الموازنــة، وقوانيــن أخــرى تؤثّــر مباشــرًة علــى قــدرة وكاالت االســتخبارات علــى االضطــالع بمهامهــا. ال يفتــرض 
المشــّرعون )صانعــو القــرارات( مــن جيــل األلفيــة أّن أســلوب “إبقــاء األمــور علــى حالهــا” الــذي تعتمــده الحكومــة 
هــو بالضــرورة المقاربــة الفضلــى لناخبيهــم وقــد يتــرّددون فــي الموافقــة علــى قوانيــن دون التســاؤل عــن ســبب اعتبــار 

برامــج محــّددة ضروريــة علــى مســتويات التمويــل المطلوبــة. 
تعقيــدات  ولكــّن  البيئــة،  هــذه  فــي  العمــل  االســتخبارات  مجموعــة  لــوكاالت  بالنســبة  المعقّــد  مــن  يبــدو  قــد 
للمــّرة األولــى منــذ  العــام.  الــرأي  قــد يطرحهــا  التــي  الحكومــة هــي لســوء الحــّظ واضحــة بالمقارنــة مــع المطالــب 
عقــود، تجــد مجموعــة االســتخبارات نفســها فــي موقــٍف حيــث يكــون للتصــّور العــام فــي الواليــات المّتحــدة والخــارج 
علــى حــّد ســواء تأثيــرات فوريــة وخطيــرة علــى قــدرات الــوكاالت علــى االضطــالع بمهامهــا. دفعــت المخــاوف بشــأن 
كيفيــة جمــع البيانــات وتخزينهــا واســتخدامها وتبادلهــا بعــدٍد مــن أفــراد جيــل األلفّيــة — فــي الواليــات المتحــدة وفــي 
بلــدان أجنبيــة — للتشــكيك فــي دور االســتخبارات والتعبيــر عــن مخاوفهــم عنــد التفاعــل مــع القــادة السياســيين الذيــن 

يملكــون ســلطة التأثيــر علــى البرامــج واتفاقيــات الشــراكة. 
ألّن  ُمِلّحــة  األمريكيــة  االســتخبارات  بشــأن  األجانــب  األلفيــة  جيــل  أفــراد  تــراود  التــي  المخــاوف  أصبحــت 
مجموعــة االســتخبارات تحتــاج إلــى هــؤالء األفــراد مــن جيــل األلفيــة. يــزداد عــدد أفــراد جيــل األلفيــة األجانــب فــي 
مناصــب صنــع القــرارات والقيــادة العســكرية والمناصــب الحكوميــة وغيــر الحكوميــة حيــث ســيّتخذون قــرارات بشــأن 
اتفاقيــات تبــادل االتصــاالت وســيصبحون َمصــاِدَر مرغوبــًا بهــا لالســتخبارات. فــي حــال لــم يــَر أفــراد جيــل األلفّيــة 
االســتخبارات  تواجــه مجموعــة  قــد  الفضلــى،  بلدانهــم  فــي مصالــح  يصــّب  األمريكيــة  الحكومــة  مــع  التشــارك  أّن 

فجــوات اســتخباراتية حرجــة فــي المســتقبل. 
والدراســات  الخــارج  وفــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  األلفّيــة  جيــل  أفــراد  حــول  المتوفّــرة  األبحــاث  راجعنــا 
أفــراد جيــل األلفّيــة علــى  لتقييــم كيــف يمكــن أن يؤثــر  العاملــة  قــوى مجموعــة االســتخبارات  االســتقصائية حــول 
الســّكان مــن جيــل  قّســمنا  الجيــل.  لهــذا  االســتخبارات وكيــف يمكــن لمجموعــة االســتخبارات أن تحّســن إشــراكها 
األلفيــة إلــى أربــع شــرائح للتحليــل مــن منظــور مجموعــة االســتخبارات: الــرأي العــام والعمــالء وموّظفــو مجموعــة 
االســتخبارات و“المجمــع الجينــي” التابــع لمجموعــة االســتخبارات. يتألّــف المجمــع الجينــي مــن مقاوليــن وباحثيــن 
ومســؤولين عــن االتصــاالت الخارجيــة وأفــراد آخريــن مــن جيــل األلفيــة يتفاعلــون مــع مجموعــة االســتخبارات ولكــن 
ال يندرجــون تحــت الشــرائح الثــالث األخــرى. تبّيــن لنــا أن أفــراد جيــل األلفيــة عبــر هــذه الشــرائح فــي كّل بلــد ُتحفــزه 
أهــداف مختلفــة ُتشــكِّلها الحاجــات المحلّيــة وأّنــه يتوّجــب علــى مجموعــة االســتخبارات إشــراك أفــراد جيــل األلفيــة 
مجموعــة  تحتــاج  ذلــك،  علــى  عــالوًة  ومخاوفهــم.  وتوّقعاتهــم  المحليــة  أهدافهــم  علــى  باالعتمــاد  مختلــٍف  بشــكٍل 
االســتخبارات إلــى أمــوٍر مختلفــٍة مــن كّل شــريحٍة ويتوّجــب عليهــا بالتالــي إشــراك كل واحــدة بشــكٍل مختلــف. فعلــى 
ســبيل المثــال، ســتحتاج مجموعــة االســتخبارات إلــى تأســيس عالقــة تواصــل وتبــادل معلومــات اســتخباراتّية مــع فــرد 
مــن جيــل األلفيــة فــي الكونغــرس مختلفــة عــن تلــك التــي قــد تؤّسســها مــع فــرد مــن جيــل األلفيــة فــي حكومــٍة أجنبيــٍة 

ويتوّجــب عليهــا بالتالــي تصميــم االتصــاالت والتواصــل والتوّقعــات وفقــًا لذلــك. 
حتــى تاريــخ هــذا التقريــر، لــم يوجــد أي تقييــم أو تحليــل ألدوار أفــراد جيــل األلفيــة فــي االســتخبارات. اكتشــفنا 
أيضــًا وجــود نقــٍص فــي البحــث حــول كيفيــة اختــالف تصــّورات أفــراد جيــل األلفيــة لمجموعــة االســتخبارات عــن 
تصــّورات أجيــال أخــرى. ســتحتاج مجموعــة االســتخبارات إلــى مســاهمات أفــراد جيــل األلفيــة مــن الشــرائح األربــع 
جميعهــا — الــرأي العــام والعمــالء وموّظفــي مجموعــة االســتخبارات وأعضــاء المجمــع الجينــي التابــع لمجموعــة 
االســتخبارات. ولقــد ســعينا بالتالــي إلــى توفيــر فهــٍم لســبب اختــالف إشــراك أفــراد جيــل األلفيــة فــي هــذه الشــرائح عــن 
إشــراك األجيــال الســابقة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وجدنــا فــي الوقــت عينــه بيانــات غيــر كافيــة للبحــث فــي كيفيــة 
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إشــراك أفــراد جيــل األلفيــة عبــر الشــرائح األربــع فــي االســتخبارات وفهمهــا بشــكٍل شــامل. وقــد وجدنــا دليــاًل علــى أّن 
ّنمــا يعتقــدون أّن  أفــراد جيــل األلفّيــة فــي الواليــات المتحــدة يفتقــرون فــي الوقــت عينــه إلــى الثقــة بالحكومــة الفيدراليــة واإ
للحكومــة المســؤولية والقــدرة علــى االســتجابة للحــرب واإلرهــاب واالضطــراب االجتماعــي واألمــن اإللكترونــّي وانعــدام 
االســتقرار السياســي. يوّفــر هــذا االنقســام فرصــًة لــوكاالت االســتخبارات الستكشــاف تحديــد كيفيــة التعامــل مــع هــذه 

ــة بطــرٍق ُتعتبــر مثمــرٌة بالنســبة لمهــام األمــن القومــي.  الفئــة الديموغرافّي
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يمثّــل هــذا التقريــر استكشــافًا أولّيــًا لكيــف ســيؤّثر جيــل األلفّيــة علــى مجموعــات االســتخبارات والسياســات باعتبارهــم 
منتجيــن ومستشــارين لالســتخبارات وصانعــي السياســات. ســعينا إلــى تحديــد مواضيــع حــول أفــراد جيــل األلفّيــة والتــي 
قــد تؤثّــر علــى قــدرة وكاالت االســتخبارات علــى االضطــالع بمهامهــا وتحديــد مــا إذا كان إجــراء بحــٍث إضافــيٍّ مبــّررًا. 
ُنَعــرِّف أفــراد جيــل األلفّيــة علــى أّنهــم األشــخاص المولــودون مــن العــام 1980 إلــى العــام 2004، والذيــن 
كانــت أعمارهــم لتتــراوح بيــن 12 و36 عامــًا فــي العــام 2016 )راجــع الشــكل رقــم 1.1(.1 يطــرح أفــراد جيــل األلفّيــة 
تحدّيــات بالنســبة للوضــع القائــم ويغّيــرون شــكل أماكــن العمــل فــي الحكومــة األمريكيــة. يعّطــل هــذا التحــّول الجيلــي 
التعييــن والتوظيــف والتعليــم القائــم منــذ وقــٍت طويــٍل وممارســات االســتدامة بالنســبة للشــركات ويفــرض إجــراء عمليــات 
إعــادة تقييــم الســتثمارات الشــركات فــي تكنولوجيــا المعلومــات )]Information Technology [IT( والمســارات 
 ،)IC( المهنّيــة المعلومــة. باإلضافــة إلــى أدوار أفــراد جيــل األلفّيــة فــي القــوى العاملــة التابعــة لمجموعــة االســتخبارات
نظرنــا فــي األدوار التــي يؤديهــا أفــراد جيــل األلفّيــة بصفتهــم مســتهلكي اســتخبارات، ومســؤولين عــن االتصــاالت 
قــدرة  ســتحّدد  واالقتصاديــة.  واألكاديميــة  البحثيــة  القطاعــات  عبــر  وشــركاء  اســتخبارات،  وَمصــاِدر  الخارجيــة، 
مجموعــة االســتخبارات علــى إشــراك أفــراد جيــل األلفّيــة والتشــارك معهــم خــارج القــوى العاملــة التابعــة للــوكاالت نجــاح 

االســتخبارات المســتقبلي. 

لماذا ُيعَتبر أفراد جيل األلفّية مهّمين بالنسبة لالستخبارات 

 نحــن جميعــًا فــي حالــة ازدراء للوضــع القائــم. نحــن جميعــًا ال نقــّدر العمليــات بــداًل مــن النتائــج، ونحــن جميعــًا 
نعتقــد أّننــا، فــي حيــن قــد يكــون لنــا وجهــات نظــر مبدئيــة قوّيــة مختلفــة، قــد ترعرعنــا فــي مجتمــٍع ال تحصــل فيــه 

علــى كّل مــا تريــده. 
— النائب آرون شوك )Aaron Shock( )R-III(، العمر 33 عامًا2

اســتخدمنا التعريف األكثر شــمولّيًة على الرغم من أّن دراســات متنّوعة ُتعّرف جيل األلفّية بشــكٍل مختلف. على ســبيل المثال، يســتخدم شــتراوس   1
وهــاو )Strauss and Howe( الفتــرة الزمنيــة 1984-2004؛ ويســتخدم صنــدوق بيــو لألبحــاث )Pew Research Trust( الفتــرة الزمنيــة 
1981-1998؛ ويســتخدم مركــز مــاك كرينــدل لألبحــاث )McCrindle Research Center( الفتــرة الزمنيــة 1980-1994. راجــع ويليــام 
 Millennials Rising:( ”ارتفــاع عــدد أفــراد جيــل األلفيــة: الجيــل القــادم العظيــم“ ،)William Strauss and Neil Howe( شــتراوس ونيــل هــاو
 ،)Pew Research Center( 2000؛ مركز بيو لألبحاث ،)Vintage Books( نيويورك: فينتادج بوكس ،)The Next Great Generation
 Millennials: A Portrait of Generation Next: Confident.( ”أفــراد جيــل األلفّيــة: رســم جيــٍل قــادم: واثــق. مرتبــط. منفتــح علــى التغييــر“
Connected. Open to Change(، واشــنطن العاصمــة، فبراير/شــباط 2010؛ مــارك مــاك كرينــدل )Mark McCrindle(، “التقاعــد واألشــخاص 
دون ســّن األربعين” )Superannuation and the Under 40s(، تقرير موجز، بيال فيســتا، نيو ســاوث ويلز، أســتراليا: ماك كريندل لألبحاث 

)McCrindle Research(، 18 يوليو/تمــوز 2005.

النائــب شــوك )Representative Shock( كان يتحــّدث أيضــًا عــن النائبــة تولســي جابــارد )Rep. Tulsi Gabbard( )مقاطعــة هــاواي(،   2
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ــة فــي المناصــب التنفيذيــة  ــة جــزءًا كبيــرًا مــن القــوى العامل فــي مجموعــة االســتخبارات )IC(، يشــّكل أفــراد جيــل األلفّي
تنــوي مجموعــة االســتخبارات تعييــن الموظفيــن فيــه للســنوات  الــذي  غيــر األولــى وســوق عمــل المبتدئيــن بأكملــه 
العشــر المقِبَلــة. فــي الواليــات المتحــدة، يصعــد عــدد مــن أعضــاء هــذا الجيــل بالفعــل ليحتلــوا أدواًرا فــي السياســات 
وصنــع القــرارات التــي تضعهــم فــي وســط ســوق االســتهالك التابــع لمجموعــة االســتخبارات. فــي العــام 2015، تــم 
انتخــاب اثنيــن مــن أفــراد جيــل األلفّيــة للكونغــرس وهمــا بالتالــي يتمّتعــان حاليــًا بحقــوق التصويــت علــى التشــريعات 
واعتمــادات الموازنــة التــي تؤّثــر علــى مجموعــة االســتخبارات.3 فــي نهايــة المطــاف، ســيكون لهــذا الجيــل مقاعــد فــي 
لجــان الكونغــرس الرقابيــة جميعهــا التابعــة لمجموعــة االســتخبارات. يشــغل أفــراد جيــل األلفّيــة بالفعــل مناصــب رئيســية 
بوصفهــم مقاوليــن عبــر وكاالت االســتخبارات الســبع عشــرة جميعهــا وهــم مــن بيــن العلمــاء والباحثيــن الذيــن يطــّورون 
ابتــكارات مســتقبلية ســتغّير عمليــة جمــع المعلومــات االســتخباراتية ومعالجتهــا واســتخدامها وتحليلهــا. فــي البلــدان 
 North Atlantic Treaty( )األجنبيــة، يحتــل أعضــاء جيــل األلفّيــة رتبــًا فــي منّظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو 

 Stephanie Czekalinski and Ronald[ برونشــتاين  تشيكالينســكي ورونالــد  )ســتيفاني  العمــر،  مــن  والثالثيــن  الثالثــة  فــي  أيضــًا  وهــي 
 ،)What It’s Like to Be a Millennial in Congress( ”مــاذا يشــبه وجــود أحــد أفــراد جيــل األلفيــة فــي الكونغــرس“ ،)]Brownstein

 .)2014 5 حزيران/يونيــو   ،)National Journal( ناشــيونال جورنــال 

.2014 ،)Czekalinski and Brownstein( تشيكالينسكي وبرونشتاين  3
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المصدر: ريتشارد فراي (Richard Fry)، ”أفراد جيل األلفّية يتجاوزون المولودين في فترة طفرة اإلنجاب باعتبارهم جيل 
أمريكا األكبر“ (Millennials Overtake Baby Boomers as America’s Largest Generation)، الموقع 

اإللكتروني التابع لمركز بيو لألبحاث (Pew Research Center)،     نيسان/أبريل 2016. تم أخذ البيانات من جداول 
مركز بيو لألبحاث للتوّقعات السّكانية الخاصة بمكتب اإلحصاء األمريكي (U.S. Census Bureau) المؤّرخة في كانون 

األّول/ديسمبر 2014. تّم االستخدام بعد الحصول على التصريح. 
مالحظة: يشمل مصطلح أفراد جيل األلفية األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا في العام 2015.
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]Organization [NATO(، وشركاء اتصاالت آخرين وخصوم.4  
علــى الصعيــد العالمــي، يشــّكل أفــراد جيــل األلفّيــة الجيــل األكثــر تعليمــًا واألكثــر اّطالعــًا واألكثــر ترابطــًا فــي 
التاريــخ، ممــا يجعلهــم موّظفيــن وشــركاء أعمــال مرغــوب بهــم إلــى حــدٍّ كبيــٍر بالنســبة إلــى مجموعــة االســتخبارات.5 
وجــدت دراســة اســتقصائية ُأجريــت حــول أفــراد جيــل األلفّيــة المولوديــن بيــن العاميــن 1981 و1993 أّن “61 فــي 
المئــة منهــم يشــعرون بالقلــق إزاء وضــع العالــم ويشــعرون أّنهــم مســؤولون شــخصيًا عــن تحقيــق فــرق.... يشــعر هــذا 

الجيــل بالقلــق إزاء العالــم علــى نطــاٍق واســع، ويتوّقــع مــن الشــركات دعــم قضايــا العالــم الرئيســية”.6 
ــة فــي الرتــب الحكوميــة بالســرعة نفســها التــي تشــهدها  ــدان األجنبيــة، يتــدرج أفــراد جيــل األلفّي فــي بعــض البل
ــة يبلغــون التاســعة عشــرة  الواليــات المتحــدة. فــي كنــدا علــى ســبيل المثــال، تــم انتخــاب ســبعٍة مــن أفــراد جيــل األلفّي
مــن العمــر ومــا فــوق للبرلمــان فــي العــام 7.2011 يســاعد أفــراد جيــل األلفّيــة فــي تشــكيل مناطقهــم ومجتمعاتهــم 
حيثمــا يقيمــون. وكان أفــراد جيــل األلفّيــة مــن بيــن المشــاركين فــي حــركات الربيــع العربــي )Arab Spring( التــي 
فــي مــدٍن  لليابــان  بيــن المحتّجيــن المناهضيــن  العــام 2010 وكانــوا بارزيــن  فــي  انتشــرت عبــر الشــرق األوســط 

صينيــٍة متعــددٍة فــي العــام 8.2012 
إن قــدرة وكاالت مجموعــة االســتخبارات علــى التشــارك مــع هــذا الجيــل فــي الداخــل وفــي الخــارج ســتحّدد 
مســتقبل قــدرات جمــع المعلومــات االســتخباراتية وتبــادل المعلومــات واالبتــكارات التكنولوجيــة الصافيــة واالحتفــاظ 

بالقــوى العاملــة وتطويرهــا، مــن بيــن أمــوٍر أخــرى. 
فــي الواليــات المتحــدة، قــد تكــون عمليــات 11 أيلول/ســبتمبر دعــوًة للعمــل أدَخَلــت بعــض أفــراد جيــل األلفّيــة 
إلــى مجموعــة االســتخبارات باعتبارهــم مدنييــن أو أعضــاء فــي الخدمــة العســكرية أو مقاوليــن. علــى الرغــم مــن 
ذلــك، ليــس لــدى أفــراد جيــل األلفّيــة األصغــر ســّنًا ذكريــات حــول الواليــات المتحــدة قبــل عمليــات 11 أيلول/ســبتمبر 
ألّنهــم إّمــا كانــوا أطفــااًل صغــارًا أو لــم يكونــوا قــد ولــدوا فــي العــام 2001. بالنســبة لهــؤالء األمريكييــن مــن جيــل 
األلفّيــة األصغــر ســّنًا، لطالمــا كانــت “الحــرب علــى اإلرهــاب” )“War on Terror”( موجــودًة، ولطالمــا كانــت 
الواليــات المتحــدة فــي حرٍب فــي الشــرق األوســط وجنــوب آســيا. فــي حيــن يتذّكــر عــدٌد مــن األمريكييــن فوق الخامســة 
والثالثيــن مــن العمــر الذيــن ترعرعــوا فــي أحيــاء مــن الطبقــة الوســطى أو العليــا المــدارس علــى أّنهــا محــراب للتعليــم، 
ــة تهديــدات بعمليــات إطــالق النــار والمذابــح فــي المــدارس، بمــا فــي ذلــك األحــداث  دائمــًا مــا شــِهَد أفــراد جيــل األلفّي
التــي شــهدتها مدرســة كولومبايــن الثانويــة )Columbine High School( فــي العــام 1999، وجامعــة فرجينيــا 

ــد بيــن العاميــن 1980 و2004، علــى  ال يســتخدم كل بلــد مصطلــح جيــل األلفيــة، ولكننــا نســتخدمه هنــا لوصــف أي شــخص علــى الكوكــب ُوِل  4
الرغــم مــن أّن بعــض البلــدان أو الثقافــات المحــّددة قــد تســتخدم مصطلحــًا مختلفــًا لألشــخاص المولوديــن خــالل هــذه الفتــرة. 

 Millennials( ”أفراد جيل األلفّية الفئة العمرية األمريكية األكثر تعليمًا بعد االنكماش: االقتصاد“ ،)Victoria Stilwell( فيكتوريا ستيلويل  5
 Bloomberg( الموقــع اإللكترونــي التابــع لبلومبــرج ماركتــس ،)Most-Educated U.S. Age Group After Downturn: Economy

Markets(، 8 تشــرين األول/أكتوبــر 2014.

 The Millennial Generation: Pro-Social and( ”جيــل األلفّيــة: مؤّيــد اجتماعــي وُمَمكَّــن لتغييــر العالــم“ ،)Cone Inc.( شــركة كــون  6
 .2006 ،)Empowered to Change the World

 ،)Millennials Descend on Canada’s Parliament( ”أفــراد جيــل األلفّيــة يصلــون إلــى برلمــان كنــدا“ ،)Diane Brady( ديــان بــرادي  7
بلومبــرج بيزنــس ويــك )Bloomberg Businessweek(، 19 أيار/مايــو 2011.

 The New Arabs: How the Millennial( األوســط”  الشــرق  األلفّيــة  جيــل  يغّيــر  كيــف  الجــدد:  “العــرب   ،)Juan Cole( كــول  خــوان   8
 ،)Eric Fish( 2014؛ إيريــك فيــش ،)Simon & Schuster( نيويــورك: ســايمون وشوســتر ،)Generation Is Changing the Middle East
“أفــراد جيــل األلفيــة فــي الصيــن: جيــل الَمطالــب” )China’s Millennials: The Want Generation(، النهــام )Lanham(، ماريالنــد: رومــان 

وليتلفيلــد )Rowman & Littlefield(، 4 حزيران/يونيــو 2015، ص. 59-56.
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 Sandy Hook Elementary( العــام 2007 ومدرســة ســاندي هــوك االبتدائيــة فــي   )Virginia Tech( تــك
School( فــي العــام 2012. لــدى هــذا الجيــل بعــض التصــورات الخادعــة حــول الحكومــة أو شــركات األعمــال 
 Arthur( وآرثــر أندرســون ،)Enron( الكبيــرة؛ فقــد شــهد علــى أســوأ مــا فــي جشــع الشــركات مــن خــالل إنــرون
Anderson( وأزمــة الرهــن العقــاري. وشــهد أفــراد جيــل األلفّيــة نظراءهــم المواطنيــن يفقــدون اإليمــان والثقــة فــي 
فــي األحــداث  الكونغــرس  العــام 2013 وتحقيقــات  فــي   )Snowden Leaks( بعــد تســريبات ســنودن الحكومــة 
فــي بنغــازي فــي العــام 2012 وبرنامــج االحتجــاز واالســتجواب الخــاص بوكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة 

 .)Central Intelligence Agency [CIA[(
فــي حيــن قــد يشــعر أعضــاٌء مــن هــذا الجيــل أّن حكومتهــم وشــركاتهم غيــر قــادرة علــى حمايتهــم — مــن 
العنــف المدرســي أو اإلرهــاب العابــر للحــدود الوطنيــة أو الجشــع المالــي — فإنهــم يشــعرون أيضــًا بمســؤولية لتحســين 
القطاعين العــام والخــاص على حــدٍّ ســواء ويعتبــرون أّنه يتوجــب على القطاعيــن العمل معــًا لحــّل المشــاكل الصعبة.9 
أفــراد جيــل األلفّيــة هــم الجيــل األّول الــذي ُوِلــد فــي ُأَســٍر تملــك حواســيب شــخصية والــذي تمــت تربيتــه فــي 
بيئــٍة منفتحــة بشــكٍل مســتمر علــى وســائل اإلعــالم الرقميــة.10 يتمتّــع أفــراد جيــل األلفّيــة بدرايــٍة تكنولوجيــٍة وهــم 
مرتبطــون بشــبكات األخبــار والترفيــه والمعلومــات االجتماعيــة علــى اإلنترنــت. وكمــا فعــل أفــراد جيــل األلفّيــة خــالل 
دراســتهم الثانويــة والجامعيــة، سيســتمّرون فــي االعتمــاد علــى التمّتــع بإمكانيــة الوصــول علــى مــدار 24 ســاعة فــي 
اليــوم، ســبعة أيــام فــي األســبوع مــن خــالل الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اإللكترونيــة الشــخصية والحواســيب.11 يفّضــل 
أفــراد جيــل األلفيــة بشــكٍل متزايــٍد وســائل اإلعــالم الجديــدة )عــن طريــق اإلنترنــت، بمــا فــي ذلــك وســائل التواصــل 
االجتماعــي( علــى وســائل اإلعــالم التقليديــة )التلفــاز والصحــف والمجــاّلت( باعتبارهــا مصادرهــم الفضلــى لتغطيــة 
األخبــار الموثوقــة بشــكٍل عــام أو ألخبــاٍر حــول قّصــٍة أو أزمــٍة تشــهد تطــّورًا. يقــول 24 فــي المئــة فقــط مــن أفــراد 
جيــل األلفيــة إّنهــم يحصلــون علــى أغلبيــة أخبارهــم مــن صحيفــة، فــي حيــن يعتمــد 59 فــي المئــة علــى اإلنترنــت 
األكثــر  التكنولوجــي  الجهــاز  الذكيــة،  الهواتــف  وباألخــّص  الجّوالــة،  الهواتــف  ُتعتبــر  األخبــار.12  علــى  للحصــول 

أهميــًة بشــكٍل متزايــٍد فــي حيــاة أفــراد جيــل األلفّيــة: 

 تــّم اعتمــاد اإلنترنــت والهواتــف الجّوالــة علــى نطــاٍق واســٍع فــي أمريــكا فــي الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، 
وكان أفــراد جيــل األلفيــة مــن المتحّمســين الرائديــن للتكنولوجيــا. بالنســبة لهــم، توفّــر هــذه االبتــكارات أكثــر مــن 
مصــدر ال ينضــب للمعلومــات والترفيــه، وأكثــر مــن نظــاٍم بيئــيٍّ جديــٍد لحياتهــم االجتماعيــة. إّنهــا أيضــًا إشــارة 
علــى الهويــة الجيليــة. يقــول عــدٌد مــن أفــراد جيــل األلفّيــة إّن اســتخدامهم للتكنولوجيــا الحديثــة هــو مــا يمّيزهــم 

عــن أجيــاٍل أخــرى.13 

 Big Demands( ”مطالــب كبيــرة وتوّقعــات عاليــة: دراســة ديلويــت االســتقصائية حــول جيــل األلفيــة — ملّخــص تنفيــذي“ ،)Deloitte( ديلويــت  9
and High Expectations: The Deloitte Millennial Survey—Executive Summary(، نيويــورك، يناير/كانــون الثانــي 2014، 

ص. 3.

فيــل جورمــان )Phil Gorman(، تيريــزا نيلســون )Teresa Nelson( وآالن جالســمان )Alan Glassman(، “جيــل األلفّيــة: فرصــٌة   10

 ،)Organizational Analysis( أورجانايزايشــنل أناليســيس ،)The Millennial Generation: A Strategic Opportunity( ”اســتراتيجيٌة
المجلّــد 12، العــدد 3، يوليو/تمــوز 2004، ص. 270-255.

 ،)Global Millennial Survey: Global Results( ”دراسة استقصائية حول جيل األلفية العالمي: نتائج عالمية“ ،)Telefónica( تيليفونيكا  11

 .2013a ،موقــع إلكترونــي
مركز بيو لألبحاث )Pew Research Center(، 2010، ص. 35.    12

 .2010 ،)Pew Research Center( مركز بيو لألبحاث  13
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ويفّضــل أيضــًا أفــراد جيــل األلفيــة، المرتبطــون بشــكٍل مســتمرٍّ باألخبــار وبوســائل التواصــل االجتماعــي، 
يفّضلــون  إّنهــم  فيهــا.14  يشــاركون  التــي  والِفــَرق  المنّظمــات  عبــر  المســتمّرة  الراجعــة  والتغذيــة  المنفتــح  التواصــل 
اإلجابــات الســريعة عــن األســئلة، ويتمّتعــون بحــّس ُمِلــحٍّ مــن البداهــة وينفــد صبرهــم إزاء الوتيــرة البطيئــة للمنّظمــات 
التــي تكــون غيــر مواكبــة لالســتخدامات الحديثــة للتكنولوجيــا.15 ومــا إن يحصلــون علــى المعلومــات، فإنهــم يريــدون 
تبادلهــا ومناقشــتها. مــن غيــر المرّجــح أن يقبــل أفــراد جيــل األلفّيــة بســهولٍة السياســات التنظيميــة التــي تحــّد مــن 
تبــادل المعلومــات، وهــي ميــٌل يتعــارض مباشــرًة مــع سياســات مجموعــة االســتخبارات وعقليتهــا مــن حيــث “الحاجــة 

إلــى المعرفــة”.16 

االستخبارات في عالٍم متغّيٍر

تســتمّر الواليــات المّتحــدة وحلفاؤهــا فــي مواجهــة بيئــٍة أمنيــٍة عالميــٍة غايــٍة فــي التعقيــد ومتغّيــرٍة بشــكٍل مســتمّر، تتمّيــز 
بتهديــدات خطيــرة إلــى أقصــى الحــدود وواســعة االنتشــار ومراوغــة فــي بعــض األحيــان. فــي حيــن كان العالــم دائمــًا 
مكانــًا خطيــرًا، ويواجــه كّل جيــل تحّديات وأزمــاٍت جديــدٍة صعبــة، يصف عــدٌد من المهنييــن المختصين باالســتخبارات 
وقــٍت مضــى.  أّي  فــي  التاريــخ  ســّجلها  تهديــدات  أّي  مــن  وتنّوعــًا  انتشــارًا  أكثــر  أّنهــا  علــى  المعاصــرة  التهديــدات 
 Director of National( القوميــة  االســتخبارات  مديــر  بصفتــه   ،)James Clapper( كالبــر  جايمــس  أدلــى 
 Senate Select( الشــيوخ  مجلــس  فــي  الُمختــارة  االســتخبارات  لجنــة  أمــام  مفتوحــٍة  بشــهادٍة   )Intelligence
Committee on Intelligence( فــي العــام 2014: “بإعــادة النظــر إلــى الفتــرة التــي أمضيتهــا فــي االســتخبارات 

وتتجــاوز النصــف قــرن، لــم أمــر بــأي فتــرة تعرضنــا فيهــا ألزمــات وتهديدهــات حــول العالــم كهــذه الفتــرة”.17 
فــي حيــن تراجــع تنظيــم القاعــدة األساســي مــن حيــث القــّوة والنطــاق العالمــي، أحدثــت الدولــة اإلســالمية دمــارًا 
بشــريًا فــي العــراق وســوريا، مــع الترويــج أليديولوجيــٍة عنيفــٍة ألهمــت الهجمــات فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة. يتعّلــم 
عــدٌد متنــاٍم مــن األمــم أّنــه يتوّجــب عليهــا االســتعداد للتعامــل مــع الشــباب الراديكالــي؛ والمتطّرفيــن الذيــن ينمــون فــي 
الداخــل؛ والمهاجميــن الذيــن يعملــون بطريقــة الذئــاب المنفــردة، وفــي بعــض الحــاالت، العائديــن مــن الصراعــات فــي 

أماكــن علــى غــرار ســوريا والعــراق.18 
فــي شــهادته، وصــف المديــر كالبــر أيضــًا مــا يلــي علــى أّنــه مــن بيــن التهديــدات الواســعة االنتشــار والمتناميــة 

ضــّد الواليــات المتحــدة ومصالحهــا األمنيــة القوميــة العالميــة: 

كارول أ. مارتــن )Carol A. Martin(، “مــن الصيانــة العاليــة إلــى اإلنتاجيــة العاليــة: مــا الــذي يحتــاج المديــرون إلــى معرفتــه بشــأن الجيــل واي”   14

 Industrial and Commercial( إندستريـــال أنــد كوميرشــال ترينينــج ،)What Managers Need to Know About Generation Y(
Training(، المجلّــد 37، العــدد 1، 2005.

مارتن )Martin(، 2005، ص. 41.  15

كارن ك. مايــرز )Karen K. Myers( وكاميــاب ســاداغياني )Kamyab Sadaghiani(، “أفــراد جيــل األلفيــة فــي مــكان العمــل: منظــور   16

 Millennials in the Workplace: A Communication Perspective( ”االتصــاالت حــول عالقــات أفــراد جيــل األلفيــة التنظيميــة وأدائهــم
 Journal of Business( جورنــال أوف بيزنــس أنــد ســايكولوجي ،)on Millennials’ Organizational Relationships and Performance

and Psychology(، المجلّــد 25، العــدد 2، يونيو/حزيــران 2010.

 Current and Projected( ”التهديــدات األمنيــة الحاليــة والُمتوقَّعــة ضــّد الواليــات المتحــدة“ ،)James R. Clapper( جايمــس ر. كالبــر  17

 ،)Select Committee on Intelligence( شهادة أمام لجنة االستخبارات الُمختارة ،)Security Threats Against the United States
مجلــس الشــيوخ األمريكــي )U.S. Senate(، واشــنطن العاصمــة، 29 يناير/كانــون الثانــي 2014.

.2014 ،)Clapper( كالبر  18
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أســلحة  انتشــار  األجنبيــة؛  اإللكترونيــة  القــدرات  نمــو   ... العــراق]؛[  فــي  المتدهــور  الداخلــي  األمنــي   الوضــع 
ــة التــي تبذلهــا الدولــة ضّدنــا؛ روســيا حازمــة؛ صيــٌن منافســة؛ كوريــا  الدمــار الشــامل؛ جهــود االســتخبارات القوّي
ــٌة فــي البلقــان؛ صــراٌع  ــٌة عالق ــة للتوقّــع؛ إيــراٌن تطــرح التحّديــات ...؛ انقســاماٌت عرقي شــمالية خطيــرة وغيــر قابل
أوكرانيــا وبورمــا  بينهــا  مــن  متعــّددة  بلــدان  فــي  أفريقيــا ...؛ صراعــاٌت سياســّيٌة عنيفــٌة  فــي  دائمــان  وتطــّرٌف 
وتايالنــد وبنغــالدش؛ طيــف الفظائــع الجماعيــة؛ الضغــط المتزايــد نتيجــة زيــادة عــدد الســكان؛ المطالــب الُمِلّحــة 
للطاقــة والمــاء والغــذاء؛ التعقيــد المتزايــد للجريمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة؛ مأســاة االتجــار بالبشــر وحجمــه؛ 
نمــو  ناجــم عــن  إمكانيــة حــدوث مــرض وبائــي  الُمخَتَرعــة؛  بالعقاقيــر االصطناعيــة  المرتبــط  الخبيــث  الفســاد 

المقاومــة لألدويــة.19  البكتيريــا 

فــي الوقــت عينــه، تســتمّر معــّدالت تطويــر التكنولوجيــات الجديــدة والتحســينات والتقّدمــات وانخفــاض كلفــة 
مكانيــة الوصــول إليهــا بالتحّســن علــى نطــاٍق عالمــّي.  التكنولوجيــات القائمــة باالرتفــاع. وتســتمّر جــودة المعلومــات واإ

)IT( باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإّن تكنولوجيــا المعلومــات

 تدخــل حقبــة البيانــات الضخمــة. تصبــح قــّوة المعالجــة وتخزيــن البيانــات مجانييــن تقريبــًا؛ ســتوّفر الشــبكات 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  ستشــّكل  االنتشــار؛  واســعة  وخدمــات  العالمــي  الوصــول  إمكانيــة  والســحابة 
واألمــن اإللكترونــي أســواقًا جديــدًة كبيــرة. ... وســيمّثل هــذا النمــّو واالنتشــار تحّديــات كبيــرة بالنســبة للحكومــات 
  )IT( تقنيــات تكنولوجيــا المعلومــات التــي يتوجــب عليهــا أن تجــد طرقــًا لالســتفادة مــن مزايــا  والمجتمعــات، 

الجديــدة، مــع التعامــل مــع التهديــدات الجديــدة التــي تطرحهــا تلــك التكنولوجيــات.20 

تعنــي تداعيــات هــذه البيئــة المتغّيــرة أّن مجموعــة االســتخبارات تحتــاج إلــى قــوى عاملــة تتمتّــع بمهــارات 
ومصالــح متنّوعــة مــن أجــل المســاعدة علــى مكافحــة هــذه المجموعــة مــن التهديــدات المعقّــدة وأّنــه يتوّجــب علــى 
هــذه القــوى العاملــة أن تكــون قــادرة علــى االســتفادة مــن االســتخبارات مــن شــركاء ومصــادر مــن حــول العالــم تنشــأ 
الحــرب وصانعــي  فــي  للمقاتليــن  الُمنجــزة  تقييمــات االســتخبارات  نقــل  قــادرة علــى  تكــون  المعلومــات عنهــا، وأن 

السياســات مــن أجــل إنــارة القــرارات. 

أربع مجموعات من أفراد جيل األلفّية 

ــٍد واالنتشــار  ــر التكنولوجــي المتســارعة بشــكٍل متزاي فــي مواجهــة هــذه التهديــدات المتنّوعــة بشــكٍل دائــم، ووتيــرة التغّي
الواســع النطــاق للمعلومــات، ســتواصل مجموعــة االســتخبارات )IC( جهودهــا للمحافظــة علــى “تركيزهــا علــى مهــام 
التهديــدات  وعلــى  المضــادة  واالســتخبارات  االنتشــار،  ومكافحــة  اإلرهــاب،  ومكافحــة  اإللكترونيــة،  االســتخبارات 
التــي تشــّكلها الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والتــي تطــرح تحّديــات بالنســبة لألمــن القومــي والمصالــح 
األمريكيــة حــول العالــم”.21 علــى الرغــم مــن ذلــك، ســيتوّجب علــى مجموعــة االســتخبارات أيضــًا لــدى القيــام بذلــك 

.2014 ،)Clapper( كالبر  19

 Global Trends 2030:( ”االتجاهــات العالميــة 2030: عوالــم بديلــة“ ،)National Intelligence Council( مجلــس االســتخبارات القومــي  20

Alternative Worlds(، واشــنطن العاصمــة، ديســمبر/كانون األول 2012، ص. 83.

 The( ”اســتراتيجية االســتخبارات القوميــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة“ ،)Director of National Intelligence( مديــر االســتخبارات القوميــة  21

National Intelligence Strategy of the United States of America(، واشــنطن العاصمــة، 2014.



المقّدمة    7

ــر الجيلــي. تواجــه األجيــال مشــاكل وتحّلهــا بطــرٍق مختلفــة؛ وتتواصــل بشــكٍل مختلــف؛ وتتفاعــل  قبــول حقائــق التغّي
بشــكٍل مختلــف؛ ولهــا توّقعــات مختلفــة حــول الحيــاة والعمــل واألهــداف الشــخصية والمهنيــة. 

ــة الجيــل الحــّي األكبــر فــي الواليــات المّتحــدة وهــم سيشــغلون بشــكٍل متزايــٍد مناصــب  ُيعتبــر أفــراد جيــل األلفّي
ذات نفــوذ ومســؤولية.22 ُيشــّكل األمريكيــون الراشــدون الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم حاليــًا بيــن 18 و34 عامــًا 
ويتجــاوز عددهــم 73 مليــون أمريكــي أغلبيــة الجيــل، علــى الرغــم مــن أّنهــم ال يشــّكلون الجيــل كلّــه.23  سيســتمّر 
أفــراد جيــل األلفّيــة ببلــوغ ســّن الرشــد ودخــول دوائــر النفــوذ حيــث قــد تؤثّــر خصائصهــم الجيليــة وتوّقعاتهــم علــى 
أفــراد جيــل األلفّيــة  بهــا  التــي يتمتّــع  التمييــزات  بيــن  تأثيــرًا مباشــرًا أو غيــر مباشــر. مــن  مجموعــة االســتخبارات 
ثّمــة ثقــٌة بالنفــس، ورغبــٌة فــي التعبيــر عــن الــذات، وطبيعــٌة ليبراليــة، وتوّقعــاٌت متفائلــٌة للحيــاة، ودرايــٌة تكنولوجيــة، 

وانفتــاٌح فطــريٌّ علــى التغييــر.24 
ــة الذيــن ســتتواصل معهــم مجموعــة االســتخبارات تواصــاًل  يرّكــز هــذا التقريــر بالتحديــد علــى أفــراد جيــل األلفّي
موجهــًا أو هادفــًا بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر. ومــن أجــل ســهولة المناقشــة، قّســمنا أفــراد جيــل األلفّيــة الذيــن يجــب 
أن تكــون مجموعــة االســتخبارات علــى اســتعداد للتفاعــل معهــم إلــى أربــع مجموعــاٍت رئيســية )الشــكل رقــم 1.2(. 
فــي الفصــول التاليــة، ســنصف العالقــات بيــن هــذه المجموعــات والتصــّورات التــي تتقاســمها، وســنبرز اعتبــارات 
وقضايــا ذات أهمّيــة، وســنناقش النتائــج المتشــّعبة المحتملــة لألغلبيــات الجيليــة فــي كّل مجموعــة بالنســبة لمجموعــة 

االســتخبارات.
يناقــش الفصــل الثانــي أفــراد جيــل األلفّيــة الذيــن يشــكلون فئــة مــن فئــات الــرأي العــام ويوّفــر الخلفّيــة والتعليــق 
األربــع  مجموعاتنــا  بيــن  مــن  األكبــر  المجموعــة  هــي  هــذه  االســتخبارات.  علــى  تأثيرهــا  وكيفيــة  تصّوراتهــم  علــى 
حــدى المجموعتيــن األكثــر تأثيــرًا. يقــدم الــرأي العــام، فــي الواليــات المّتحــدة والبلــدان األجنبيــة علــى حــّد ســواء،  واإ
الــرأي والِقَيــم الجماعيــة التــي تؤثّــر علــى التغّيــر المجتمعــي والحكومــي. قــد يدعــم التعليــق والحمــاس العــام بشــأن 

 Millennials( ”أفراد جيل األلفّية يتجاوزون المولودين في فترة طفرة اإلنجاب باعتبارهم جيل أمريكا األكبر“ ،)Richard Fry( ريتشــارد فراي  22

 Pew Research( الموقع اإللكتروني التابع لمركز بيو لألبحاث ،)Overtake Baby Boomers as America’s Largest Generation
Center(، 25 نيسان/أبريل 2016.

 American Community( ”2013-2009 :دراسة استقصائية حول المجتمع األمريكي“ ،)U.S. Census Bureau( مكتب اإلحصاء األمريكي  23

CB14-219 ،)Survey: 2009–2013، الموقع اإللكتروني، 2014.

.2010 ،)Pew Research Center( مركز بيو لألبحاث  24
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8    جيل األلفّية: التداعيات على مجموعات االستخبارات والسياسات

المعلومــات العامــة أو الُمســّرَبة حــول مجموعــة االســتخبارات أو يعيقــان عملياتهــا وبرامجهــا. تؤثّــر آراء الــرأي العــام، 
التــي يتــّم التعبيــر عنهــا مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي أو مــن خــالل التواصــل علــى مســتوى الشــعب علــى 
التشــريعات، والتنظيمــات، والشــراكات التــي تعيــق موازنــات مجموعــة االســتخبارات أو مواردهــا وعملياتهــا أو تعززهــا. 
ينــدرج المســؤولون الفيدراليــون والحكوميــون والمحلّيــون والقبليــون الذيــن ليســوا عمــالء مباشــرين إلنتــاج مجموعــة 
ّنمــا يتفاعلــون مع عمــل مجموعــة االســتخبارات أو مواردهــا أو يشــرفون عليهــا أو يعّلقــون عليها تحت  االســتخبارات واإ

هــذه المجموعــة. 
المجموعتيــن  مــن  الثانيــة  المجموعــة  باعتبارهــم عمــالء، وهــي  أفــراد جيــل األلفّيــة  الثالــث  الفصــل  يناقــش 
األكثــر تأثيــرًا. ســيتوّجب علــى مجموعــة االســتخبارات بشــكٍل متزايــٍد أن تتفاعــل مــع أفــراد جيــل األلفّيــة ضمــن هــذه 
المجموعــة، التــي تشــمل صانعــي القــرارات، وصانعــي السياســات، والمقاتليــن فــي الحــرب، والمشــّرعين األمريكييــن 
وغيرهــم والذيــن يســتفيدون مباشــرًة مــن تحليــالت االســتخبارات وتحديثاتهــا ودعمهــا ومشــورتها ويحصلــون عليهــا. قــد 
يكــون لعمــالء جيــل األلفيــة حاجــات وتوّقعــات إعالميــة تختلــف عــن حاجــات وتوقعــات أســالفهم. يتعامــل أفــراد جيــل 
األلفّيــة أيضــًا مــع المعلومــات بطــرٍق تختلــف عــن طــرق أجيــاٍل أخــرى، وقــد يؤثّــر ذلــك علــى توّقعاتهــم بشــأن كيفيــة 
االنخــراط مــع االســتخبارات. وفــي حيــن تــم االعتــراف لفتــرٍة طويلــٍة باالرتبــاط بصانعــي السياســات والتواصــل معهــم 
علــى أّنهمــا مهّمــة رئيســية وفــي بعــض األحيــان نقطــة ضعــف لمجموعــة االســتخبارات، قــد يعقّــد التغّيــر الجيلــي 
العمليــة فــي حــال لــم تتخــذ مجموعــة االســتخبارات خطــوات لفهــم عالقــات العمــالء وتفضيالتهــم الجديــدة وتكييــف 

اتصاالتهــا الشــخصية بيــن األفــراد ونماذجهــا التكنولوجيــة لتتناســب معهــم. 
يعالــج الفصــل الرابــع موضــوع موّظفــي مجموعــة االســتخبارات. يعمــل أفــراد جيــل األلفّيــة أصــاًل لصالــح 
مجموعــة االســتخبارات باعتبارهــم مدنييــن وفــي الجيــش. وللمحافظــة علــى قــوى عاملــة حيويــة ومنتجــة، ســيتوّجب 
علــى قــادة مجموعــة االســتخبارات ومديروهــا تعلّــم فهــم الدوافــع والتأثيــرات التــي ُتلهــم الموّظفيــن مــن جيــل األلفيــة 
وتدفعهــم والعوامــل التنظيميــة والقياديــة التــي قــد يكــون مــن المرّجــح أن تنتقــص مــن رغبــٍة فــي وظيفــٍة مســتمّرة. 
ويعالــج الفصــل الرابــع بالتالــي موضــوع عالقــة الموظفيــن مــن جيــل األلفيــة مــع مديــري مجموعــة االســتخبارات 
ومــكان العمــل، ويناقــش فــرص تحســين العالقــة، ويقــّدم بعــض الــرؤى حــول القضايــا المحتملــة ذات األهميــة. 

يناقــش الفصــل الخامــس المجمــع الجينــي التابــع لمجموعــة االســتخبارات، الــذي يتأّلــف مــن أفــراد مــن جيــل 
األلفّيــة تعتقــد مجموعــة االســتخبارات أّنهــم ذوو قيمــة، ولكــن ال يشــاركون حتّــى اآلن فــي منّظمــٍة تابعــة لمجموعــة 
فــي الوقــت  قــد تتمّنــى مجموعــة االســتخبارات تعيينهــم  االســتخبارات. تشــمل هــذه المجموعــة موّظفيــن محتمليــن 
الحالــي أو فــي المســتقبل وأكاديمييــن ورجــال أعمــال ومقاوليــن مــن جيــل األلفيــة وآخريــن تجعــل منهــم مهاراتهــم أو 
إمكانيــة وصولهــم الشــخصي أو معلوماتهــم مرّشــحين قّيميــن ليكونــوا مصــادر معلومــات وخبــراء متخّصصيــن فــي 
موضــوع، ومستشــارين ومراجعيــن خارجييــن لقضايــا ذات أهميــة بالنســبة لمجموعــة االســتخبارات. ينضــوي شــركاء 
ــرون فرصــًا مســتمّرًة للتحســين  أعمــال مجموعــة االســتخبارات الداخلييــن واألجانــب تحــت هــذه المجموعــة ألّنهــم يوّف
التكنولوجــي والجوهــري والكيفــي )الوصفــي(، وهــي عوامــل قــد تزيــد مــن عمــق المجمــع الجينــي التابــع لمجموعــة 
االســتخبارات. لقــد جمعنــا مقاولــي مجموعــة االســتخبارات، الذيــن يتنّقلــون أحيانــًا بيــن العمــل الحكومــي والعمــل 
ــا نقــّر بوجــود بعــض الغمــوض  التعاقــدي، مــع المجمــع الجينــي التابــع لمجموعــة االســتخبارات، علــى الرغــم مــن أّنن

فــي التمييــزات بيــن المجموعــات. 
يبّيــن الشــكل رقــم 1.3 بعــض وظائــف االســتخبارات التــي يضطلــع بهــا أفــراد جيــل األلفّيــة ضمــن كّل واحــدة 

مــن هــذه المجموعــات ويوّضــح األدوار التــي يمكــن أن يؤّديهــا أعضــاء مــن أكثــر مــن مجموعــة واحــدة. 
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المنهجية 

كان هدفنــا تحديــد مواضيــع حــول أفــراد جيــل األلفّيــة قــد تؤثّــر علــى قــدرة وكاالت االســتخبارات علــى االضطــالع 
بمهامهــا وتحديــد مــا إذا كان إجــراء بحــٍث إضافــيٍّ مبــّررًا. ال يقــّدم هــذا التقريــر مراجعــًة كاملــًة للدراســات والدراســات 
االســتقصائية والدراســات الســابقة جميعهــا المتوّفــرة حــول أفــراد جيــل األلفّيــة أو مقابــالت شــاملة مــع كادر مجموعــة 
االســتخبارات )IC(. فــي حيــن ثّمــة كّمّيــة كبيــرة مــن كتابــات العامــة حــول أفــراد جيــل األلفّيــة، إاّل أنهــا ال ترتكــز 
بالضــرورة إلــى منهجيــات بحــٍث دقيقــة. ســعينا بالتالــي وراء مصــادر موثوقــة للمواضيــع جميعهــا التــي نناقشــها هنــا. 
قــد ال تكــون األبحــاث الموثوقــة متوفّــرًة بالنســبة للمواضيــع التــي لــم نعالجهــا هنــا؛ وفــي بعــض الحــاالت، قــد توفّــر 
هــذه المجــاالت فرصــًا إلجــراء دراســٍة إضافيــة. لــم نجــِر مقابــالت لهــذا المشــروع، ولكــن أنــارت محادثــات غيــر 
رســمية متعــّددة الخلفّيــة والســياق، بمــا فــي ذلــك مناقشــات جــرت خــالل مؤتمــرات مجموعــة االســتخبارات والحكومــة 

الفيدراليــة حــول رأس المــال البشــري. 
وبحســب مــا ُأشــير إليــه ســابقًا، عّرفنــا أفــراد جيــل األلفّيــة لهــذا التقريــر مــن حيــث ســنوات والدتهــم فحســب ولــم 
نــدرس أو نقّيــم كيفيــة احتمــال تأثيــر انتمــاءات ديموغرافيــة أخــرى )علــى غــرار الِعــرق واإلثنيــة والديانــة، والجنــس 
والتوّجــه الجنســي والعجــز( علــى التعميمــات التــي تّمــت دراســتها فــي المصــادر المذكــورة. قــد تؤثّــر تلــك االنتمــاءات 
أبحــاث إضافّيــة. فعلــى ســبيل  فــرٍص إلجــراء  إلــى  بالتالــي  بشــكٍل واضــٍح علــى آراء شــخٍص وتصّوراتــه وتشــير 
المثــال، قــد يتمثّــل موضــوع محــّدد قــد يكــون مــن المفيــد بالنســبة لمجموعــة االســتخبارات متابعتــه فــي كيفيــة تأثيــر 

RAND RR11306-1.3

الرأي العام

العمالء

أفراد جيل األلفّية

تطوير قدرات جديدة لجمع المعلومات

جمع المعلومات االستخباراتية ومعالجتها وتحليلها 

توفير المعلومات االستخباراتية 

 (IC) وضع سياسات لتحكم مجموعة االستخبارات

تحديد متطّلبات االستخبارات الجديدة

استهالك المعلومات االستخباراتية 

اعتماد موازنات االستخبارات ووضع القوانين 

تشكيل مجموعة الموّظفين والموارد المستقبلية 

المدنيون والعسكريون الموّظفون في أقسام مجموعة 
االستخبارات (IC) السبعة عشرة

األشخاص الذين يؤّثرون على صانعي 
القرارات

المقاولون والعلماء واألكاديميون أصحاب الشارات 
الخضراء؛ الشركاء األجانب والمسؤولون عن 

االتصاالت الخارجية

صانعو القرارات، المقاتلون في الحرب واآلخرون 
الذين يستخدمون االستخبارات من أجل اتخاذ 

القرارات

المجمع الجيني التابع 
لمجموعة االستخبارات

موّظفو مجموعة 
(IC) االستخبارات

إنشاء االتصاالت واتفاقّيات تبادل المعلومات الثنائية 
األطراف

التأثير على قرارات المسؤولين الُمنتَخبين

الشكل رقم 1.3
أدوار أفراد جيل األلفّية ووظائفهم في االستخبارات
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الجنــس ووضــع األبــّوة علــى وجهــات نظــر أفــراد جيــل األلفّيــة وتوّقعاتهــم. فــي الوقــت الــذي يصبــح فيــه بعــض أفــراد 
جيــل األلفّيــة آبــاء، تظهــر أبحــاٌث جديــدٌة حــول كيــف يكــون لهــذه القــوى العاملــة توّقعــات مختلفــة عــن توّقعــات أفــراد 
فئتهــم العمريــة الذيــن ليســوا آبــاء أو ليســوا مــن أفــراد جيــل األلفّيــة بالنســبة للتــوازن بيــن العمــل والحيــاة الشــخصية، 
والعمــل عــن ُبعــد، ورحــالت العمــل، والمنافــع، ومواضيــع أخــرى. وبالنظــر إلــى وتيــرة )اإليقــاع التشــغيلي( مجــاالت 
مهنّيــٍة متعــددة خاصــة بمجموعــة االســتخبارات ومتطّلبــات الســفر المتعّلقــة بهــا، حــان الوقــت إلجــراء أبحــاٍث إضافّيــٍة 

حــول هــذا الموضــوع. 
يرّكــز هــذا التقريــر علــى األبحــاث الُمتاحــة للعاّمــة والبيانــات غيــر الســّرّية مــن داخــل مجموعــة االســتخبارات. 
وقــد ذكرنــا باســتمرار األبحــاث األكثــر حداثــًة المتوفّــرة بتاريــخ النشــر، مــا طــرح تحدييــن اثنيــن. يتــم نشــر أبحــاث 
جديــدة حــول أفــراد جيــل األلفّيــة بشــكٍل مســتمّر، ولذلــك نتوّقــع أن تكــون قــد صــدرت دراســات ودراســات اســتقصائية 
جديــدة بعــد إتمــام بحثنــا فــي أواخــر العــام 2015. ونتيجــًة لذلــك، نتوقّــع ظهــور دراســات ودراســات اســتقصائية 
جديــدة حــول أفــراد جيــل األلفّيــة بعــد صــدور هــذا التقريــر. ثانيــًا، بمــا أّن األبحــاث حــول أفــراد جيــل األلفّيــة تتغّيــر 
بشــكٍل مســتمر، لــم يتــم تكــرار بعــض األســئلة االســتقصائية التــي ُطِرحــت قبــل حوالــي عشــر ســنوات منــذ ذلــك 
الحيــن. لقــد ســعينا دائمــًا لإلشــارة إلــى األبحــاث األكثــر حداثــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أدرجنــا عــددًا صغيــرًا مــن 
أفــراد جيــل األلفّيــة  العــام 2006 حــول وجهــات نظــر  فــي  بمــا فيهــا دراســة اســتقصائية ُأجريــت  أقــدم،  مصــادر 
بشــأن وضــع العالــم، ألّننــا وجدنــا أّن نتائــج هــذه الدراســة ُملفتــة لالنتبــاه وذات صلــة ولــم نتمّكــن مــن إيجــاد دراســة 

اســتقصائية أكثــر حداثــًة طرحــت األســئلة نفســها. 
يســتفيد البحــث المذكــور هنــا مــن سلســلة مــن اإلحاطــات التــي قّدمهــا محلّــٌل تابــٌع لمؤسســة RAND والتــي 
أثــارت اهتمامــًا متزايــدًا لــدى مكاتــب حكومّيــة متعــّددة، ولكــن كان هنــاك أبحــاث قليلــة حــول التأثيــر الــذي قــد يكــون 
إضافيــة  أبحــاث  نطــاق  تحديــد  مجــاالت  تشــمل  السياســات.  االســتخبارات وصنــع  مجتمعــات  علــى  الجيــل  لهــذا 

محتملــة وجــه االتصــاالت المتغّيــر، والتفكيــر النقــدي، والتوّقعــات النموذجيــة بشــأن التفاعــل االجتماعــي. 
نحــن نعتقــد أّن نطــاق البحــث المحــدود لهــذا التقريــر، جنبــًا إلــى جنــب مــع النقــص فــي األبحــاث المتوفّــرة 
حــول تصــّورات أفــراد جيــل األلفّيــة بشــأن االســتخبارات ومجــاالت االســتخبارات المهنيــة يبــرر إجــراء دراســة إضافّيــة. 

ســتؤّثر هــذه القضايــا علــى النجــاح المســتقبلي لمهــام االســتخبارات األمريكيــة. 



11

ــة. قــد يدعــم  ــة والحكومّي ــة فــي الــرأي العــام آراٌء وقيــٌم جماعيــٌة تؤّثــر علــى التغّيــرات المجتمعّي لــدى أفــراد جيــل األلفّي
تعليقهــم وحماســهم بشــأن المعلومــات العامــة أو الُمســّرَبة حــول مجموعــة االســتخبارات )IC( أو يعيقــان عملياتهــا 
وبرامجهــا. يمكــن أن تؤّثــر آراؤهــم، التــي يتــّم التعبيــر عنهــا مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي أو مــن خــالل 
التواصــل علــى مســتوى الشــعب علــى التشــريعات واللوائــح التــي تعيــق أو تعــّزز موازنــات مجموعــة االســتخبارات 
ّنمــا أيضــًا أفــراد جيــل األلفّيــة حــول  ومواردهــا وعملّياتهــا. قــد ال يؤثّــر أفــراد جيــل األلفّيــة األمريكيــون وحدهــم، واإ

العالــم، علــى مجموعــة االســتخبارات األمريكيــة بطــرٍق مختلفــة. 
فــي الواليــات المّتحــدة، يؤثّــر أفــراد جيــل األلفّيــة علــى قــرارات وأصــوات أعضــاء الكونغــرس وقــرارات وأصــوات 
نشــاطات  تحكــم  التــي  الموازنــة  واعتمــادات  بالقوانيــن  يتعلّــق  فيمــا  والقبلييــن  والمحلييــن  الحكومييــن  المســؤولين 
مجموعــة االســتخبارات. إّن تصــّورات أفــراد جيــل األلفّيــة فــي الــرأي العــام األمريكــي بشــأن مجموعــة االســتخبارات 
تؤثّــر علــى قــدرة مجموعــة االســتخبارات علــى تعييــن موّظفيــن جــدد وتؤثــر علــى اســتعداد القطــاع الخــاص لممارســة 
األعمــال مــع مجموعــة االســتخبارات. فــي هــذه األثنــاء، يؤثّــر أفــراد جيــل األلفّيــة فــي الــرأي العــام األجنبــي علــى 

قــدرة مجموعــة االســتخبارات علــى تأســيس ترتيبــات شــراكٍة وبنــاء مجموعــة مــن المصــادر المحتملــة للتعييــن. 

أفراد جيل األلفّية األمريكيون 

يؤثّــر أفــراد جيــل األلفّيــة فــي الــرأي العــام األمريكــي علــى مجموعــة االســتخبارات )IC( مــن خــالل أدوارهــم فــي 
فــي  أفــراد جيــل األلفّيــة  التأثيــر عليهــا. يشــّكل رأي  الحكومــة ووســائل اإلعــالم والقطــاع الخــاص وقدرتهــم علــى 
العاّمــة األمريكيــة حــول مجموعــة االســتخبارات عالمتهــا الفارقــة ويؤثّــر علــى قدرتهــا علــى تعييــن أصحــاب المواهــب 
والتشــارك فــي مناطــق محلّيــة وممارســة األعمــال مــع القطــاع الخــاص. فــي حيــن يملــك الكونغــرس الســلطة مــن 
أجــل اعتمــاد موازنــة االســتخبارات ووضــع القوانيــن، يتأثّــر أعضــاؤه بناخبيهــم، بمــا فيهــم الناخبيــن مــن جيــل األلفيــة.
إّن أفــراد جيــل األلفّيــة خــارج الكونغــرس هــم ناخبــو القــادة الحكومييــن والمحّلييــن والقبلييــن الذيــن تُتــاح لهــم 
أيضــًا الفــرص للتأثيــر علــى نشــاطات مجموعــة االســتخبارات. توّضــح حادثــة وقعــت فــي العــام 2014 فــي واليــة 
يوتــا طريقــًة غيــر متوّقعــة يمكــن أن يؤثّــر هــؤالء المســؤولون مــن خاللهــا علــى قــدرة مجموعــة االســتخبارات علــى 
االضطــالع بمهّمتهــا. كان المشــّرعون )صانعــو القــرارات( هنــاك يبحثــون فــي قانــون لقطــع إمــداد الميــاه عــن مركــز 
بيانــات تابــٍع لوكالــة أمــن قومــي )]National Security Agency [NSA( رئيســية كان قــد تــّم اقتراحــه اســتجابًة 

الفصل الثاني

الرأي العام: التصّور أمٌر رئيسيٌّ



12    جيل األلفّية: التداعيات على مجموعات االستخبارات والسياسات

 The( لنشــر معلومــات ُمصّنفــة حــول نشــاطات وكالــة األمــن القومــي.1 بحســب مــا أفــادت ذا ســولت ليــك تريبيــون
إبــداء أي معارضــة  القانــون دون  بشــأن  المخــاوف  بعــض  اللجنــة عــن  Salt Lake Tribune(، “عّبــر أعضــاٌء 
 Davis( وهــو نائــب رئيــس الحــزب الجمهــوري فــي مقاطعــة ديفيــس ،)Joe Levi( واضحــة”.2 بحســب جــو ليفــي
حقــوق  بشــأن  قانــون  إّنــه  بيانــات،  مركــز  بشــأن  قانــون  مجــّرد  ليــس  “هــذا   ،)County Republican Party
بشــأن  عــن مخــاوف  القانــون  مناقشــة  لــدى  عّبــروا  قــد  القــرارات(  المشــّرعين )صانعــي  أّن  ذلــك  أظهــر  مدنّيــة”.3 
نشــاطات المراقبــة الخاصــة بوكالــة األمــن القومــي أكبــر مــن مخاوفهــم بشــأن التأثيــرات علــى األمــن القومــي فــي 
حــال إقــرار هــذا القانــون. وفــي نهايــة المطــاف، تــم رفــض هــذا القانــون مــع مســتوى أدنــى بكثيــر مــن الشــغب وعــدد 

أقــل مــن العناويــن الرئيســية بالمقارنــة مــع مــا حــدث لــدى اقتراحــه. 
والمنّظمــات  الشــركات  أعمــال  علــى  المّتحــدة  الواليــات  فــي  األلفّيــة  جيــل  أفــراد  يؤثّــر  الحكومــة،  خــارج 
األخــرى، مســاعدين علــى ســبيل المثــال فــي تحديــد مــا إذا كانــت هــذه الشــركات ستتشــارك أو ســتتعاون مــع وكاالت 
االســتخبارات. بعــد التســريبات األخيــرة بشــأن برامــج الجمــع المحــّددة الخاصــة بوكالــة األمــن القومــي، بــدأت شــركات 
تكنولوجيــا متعــّددة بتعزيــز تشــفيرها والحــّد مــن عالقاتهــا مــع مجموعــة االســتخبارات. فــي النســخة التاليــة لنظــام 
تشــغيل هاتــف آيفــون مــن أبــل )Apple iPhone( بعــد التســريبات، عملــت شــركة أبــل )Apple( علــى تثبيــت 
تشــفيٍر تعجــز الشــركة نفســها عــن كســره فــي حــال طلبــت منهــا وكاالت إنفــاذ القانــون ذلــك. وقــد أشــاد عنــوان رئيســي 

ن كانــت الشــرطة تكرهــه”.4   بذلــك: “تشــفير هاتــف آيفــون مــن أبــل هــو هبــة مــن الســماء، حتّــى واإ
بغــّض النظــر عّمــا إذا حدثــت هــذه التغيــرات — القانــون فــي واليــة يوتــا وتشــفير آيفــون الجديــد — بدافــع 
مــن أفــراٍد مــن جيــل األلفّيــة فــي الــرأي العــام األمريكــي أو مــن ِقَبــل مجموعــٍة مــن األجيــال كّلهــا فــي الــرأي العــام 
كبيــر.  حــّد  إلــى  نطاقهــا  وّســعت  قــد  الحكومــة  بــأّن  عــاٍم  تصــّوٍر  ِقَبــل  مــن  مدفوعــة  الواقــع  فــي  إّنهــا  األمريكــي، 

قــدرة مجموعــة االســتخبارات علــى االضطــالع بمهّمتهــا.  العــام علــى  وبالتالــي، يؤثّــر التصــّور 
إذن كيــف ينظــر أفــراد جيــل األلفّيــة فــي الــرأي العــام األمريكــي إلــى مجموعــة االســتخبارات؟ ثّمــة نقــٌص علــى 
مســتوى بيانــات الدراســات االســتقصائية الخاّصــة بمجموعــة االســتخبارات، ولكّننــا نعلــم بالفعــل كيــف ينظــر أفــراد 
جيــل األلفّيــة إلــى الحكومــة الفيدراليــة عمومــًا. يلّخــص مؤلّــٌف تصّوراتهــم علــى النحــو اآلتــي: “نحــن ال نثــق بهــذه 
المؤسســات ثقــًة عميــاء، نحــن نفهــم قيودهــا ونعلــم أّنــه ال مفــّر مــن الجشــع والفســاد، وبالتالــي ال تفاجئنــا الفضائــح 
واألزمــات”.5 وبحســب معهــد هارفــارد للسياســات )Harvard Institute of Politics(، تراجعــت ثقــة أفــراد جيــل 
األلفّيــة فــي الواليــات المتحــدة بالحكومــة الفيدراليــة أكثــر فأكثــر عامــًا بعــد عــام علــى مــدى األعــوام الخمســة الماضيــة؛ 
وبحلــول العــام 2014، ذكــر 20 فــي المئــة فقــط مــن أفــراد جيــل األلفّيــة أّنهــم يثقــون بالحكومــة الفيدراليــة.6 فــي هــذه 

 Utah( ”واليــة يوتــا تبحــث فــي قطــع الميــاه عــن مركــز بيانــات مونســتر التابــع لوكالــة األمــن القومــي“ ،)Robert McMillan( روبــرت ماكميــالن  1
Considers Cutting off Water to the NSA’s Monster Data Center(، وايــرد )Wired(، 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014.

 Shutting off( ”قطــع الميــاه عــن وكالــة األمــن القومــي يكتســب دعمــًا فــي الهيئــة التشــريعية فــي واليــة يوتــا“ ،)Nate Carlisle( نايــت كاراليــل  2
NSA’s Water Gains Support in Utah Legislature(، سولت ليك تريبيون )Salt Lake Tribune(، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

.2014 ،)Carlisle( كاراليل  3

 Apple’s iPhone( ”ن كانــت الشــرطة تكرهــه كيفــن بولســن )Kevin Poulsen(، “تشــفير هاتــف آيفــون مــن أبــل هــو هبــة مــن الســماء، حتّــى واإ  4
Encryption Is a Godsend, Even if Cops Hate It(، وايــرد )Wired(، 8 تشــرين األّول/أكتوبــر 2014.

 Fast Future: How the Millennial( ”مســتقبٌل ســريع: كيــف يشــّكل جيــل األلفّيــة عالمنــا“ ،)David D. Burstein( ديفيــد د. بورســتاين  5
بــرس )Beacon Press(، 2013، ص. 6.  بيكــون  Generation Is Shaping Our World(، بوســطن: 

 Survey of( ”دراســة اســتقصائية حول مواقف األمريكيين الشــباب تجاه السياســة والخدمة العامة“ ،)Institute of Politics( معهد السياســات  6
Young Americans’ Attitudes Toward Politics and Public Service(، النســخة 25، كامبريــدج، ماساتشوســتس: جامعــة هارفــارد 

)Harvard University(، 29 نيســان/أبريل 2014b، ص. 18.
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 )World Economic Forum( األثنــاء، فــي دراســٍة اســتقصائيٍة منفصلــٍة أجراهــا المنتــدى االقتصــادي العالمــي
فــي العــام 2015، 11 فــي المئــة فقــط مــن أفــراد جيــل األلفّيــة الذيــن شــملتهم الدراســة االســتقصائية وافقــوا علــى العبــارة 
ــة فــي  اآلتيــة: “أنــا أِثــق أّن الحكومــة الفيدراليــة صادقــة ونزيهــة.”7 يبّيــن الشــكل رقــم 2.1 مقــدار ثقــة أفــراد جيــل األلفّي

الــرأي العــام األمريكــي بالمؤسســات المختلفــة.8
للتواصــل مــع هــذا الجيــل مــن األمريكييــن، تحتــاج مجموعــة االســتخبارات إلــى القيــام بذلــك حيــث يصغــي 
أفــراد جيــل األلفّيــة. َوَصــَف أفــراد جيــل األلفّيــة فــي الــرأي العــام األمريكــي المواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة علــى أنهــا 
مصادرهــم األوليــة لألخبــار )30 فــي المئــة مــن المشــاركين(، ووســائل التواصــل االجتماعــي )21 فــي المئــة(، 
قــال  المئــة(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك  فــي  المئــة(، وأخــرى )18  فــي  المئــة(، والمشــافهة )13  فــي  والتلفــاز )18 
قــد يحصــل أفــراد جيــل األلفّيــة علــى  66 فــي المئــة إّنهــم غيــر واثقيــن أّن األخبــار التــي يحصلــون عليهــا دقيقــة.9 
الكثيــر مــن معلوماتهــم بشــأن مجموعــة االســتخبارات مــن وســائل اإلعــالم التقليديــة )المواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة 
والتلفــاز( ولكــّن ثقتهــم محــدودة جــّدًا فــي هــذه الوســائل اإلعالميــة.10 علــى غــرار المحّلليــن الجّيديــن، ال يثــق أفــراد 

المنتدى االقتصادي العالمي )World Economic Forum(، “نتائج دراسة استقصائية ُأجِرَيت في العام 2015: جلوبال شيبرز كوميونيتي”   7
)Survey Results 2015: Global Shapers Community(، 2015، ص. 8. 

معهد السياسات )2014b ،)Institute of Politics، ص. 18-17.  8

“أفــراد جيــل األلفّيــة واألخبــار، وقائــع تــم التحقّــق منهــا” )Millennials and News, Fact-Checked(، الموقــع اإللكترونــي واي بالــس   9
.2013 أيار/مايــو   29  ،)YPulse(

كيلــي رايــن )Kellie Ryan(، “ِعَبــر مســتخلصة مــن الدراســة االســتقصائية: أفــراد جيــل األلفّيــة يــزدادون تحّيــزًا، ويعتقــدون أّن واشــنطن مكســورة”   10

)Lessons from the Survey: Millennials Grow More Partisan, Think Washington Is Broken(، كامبريدج، ماساتشوستس: 
معهــد السياســات )Institute of Politics(، جامعــة هارفــارد )Harvard University(، 7 أيار/مايــو 2013. 

الشكل رقم 2.1
ثقة أفراد جيل األلفّية األمريكيين بمؤسسات متعّددة 
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لدينــا  بــأّن  الشــّك  يمكــن  أّنــه “ال   )David Burstein( ديفيــد بورســتاين كتَــَب  يســمعون.  مــا  بــكّل  األلفّيــة  جيــل 
حاليــًا مصــادر أخبــار غيــر موثوقــة أكثــر مّمــا كان لدينــا فــي الســابق، كمــا نمتلــك المزيــد مــن المصــادر التــي 
ُتعَتَبــر موثوقيتهــا غامضــة”.11 شــرح بورســتاين أّن أفــراد جيــل األلفّيــة يعلمــون أّنــه ال يمكــن الثقــة تلقائيــًا بمصــادر 
عــادة التحقّــق دائمــًا مــن معلوماتهــم. وبالتالــي، قــد يكــون مــن  المعلومــات وأّنهــم قــد نشــأوا وهــم يتعّلمــون التحقّــق واإ
المهــّم بالنســبة لمجموعــة االســتخبارات نقــل رســائلها دون تباينــات أو مؤشــرات أخــرى علــى أّن محتــوى مجموعــة 

االســتخبارات التحليلــي قــد يكــون غيــر موثــوق. 
قــدم إدوارد ســنودن )Edward Snowden( نوعــًا مــن االختبــار الحاســم للتصــّور العــام: يمكــن أن ينقســم 
الذيــن يعتقــدون أّن الوثائــق التــي أصدرهــا صادقــة بيــن مــا إذا كان مبــررًا بأعمالــه ألّن األســرار التــي كشــف عنهــا 
يجــب أن تكــون متاحــة للــرأي العــام أو مــا إذا لــم يكــن مبــررًا ألّنــه عــّرض األمــن القومــي للخطــر. فعلــى ســبيل 
المثــال، عندما طــرح اســتطالع للــرأي أجــراه معهــد هارفــارد للسياســات )Harvard Institute of Politics( الســؤال 
حــول “مــا إذا اعتبــر ]أفــراد جيــل األلفّيــة[ إدوارد ســنودن وطنّيــًا أو خائنــًا — أشــار أكثــر مــن النصــف )52 فــي 
المئــة( إلــى أّنهــم كانــوا غيــر متأّكديــن بعــد حوالــي خمســة أشــهر علــى خــروج قّصتــه إلــى العلــن.”12 تــّم بعدئــٍذ طــرح 
افتراضيــة علــى المشــاركين فــي االســتطالع: “إن َوَجــْدَت نفســَك فــي موقــٍف مماثــٍل لموقــف إدوارد ســنودن، هــل كنــت 
لتصــدر الوثائــق الســّرّية لوســائل اإلعــالم أم لــم تكــن لتصدرهــا؟” مــن بيــن أفــراد جيــل األلفّيــة الذيــن أجابــوا، 50 فــي 
المئــة كانــوا غيــر متأّكديــن، و15 فــي المئــة قالــوا إّنهــم كانــوا ســيصدروا المســتندات. ضمــن هــذا الجيــل، 22 فــي 

المئــة فقــط متأّكــدون أّن إدوارد ســنودن عــّرض األمــن القومــي للخطــر بأعمالــه. )راجــع الشــكل رقــم 2.2.(.

بورستاين )Burstein(، 2013، ص. 63.  11

فــإّن جمــع  أفــراد جيــل األلفّيــة،  بيــن  قــد يكــون إرث إدوارد ســنودن ســؤااًل مفتوحــًا  السياســات )Institute of Politics(، “فــي حيــن  معهــد   12

 While Edward Snowden’s Legacy May Be An Open Question Among( ”المعلومــات الشــخصّية لألمــن القومــي ليــس كذلــك
هارفــارد  ماساتشوســتس، جامعــة  كامبريــدج،   ،)Millennials, Collecting Personal Information for National Security Is Not

مــؤّرخ.  غيــر   ،)Harvard University(

الشكل رقم 2.2
)Edward Snowden( تصّورات أفراد جيل األلفّية بشأن إدوارد سنودن
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 Pew( مــاذا لــو تــّم طــرح الســؤال بشــكٍل مختلــف، للتطــّرق إلــى برامــج محــّددة؟ قــام مركــز بيــو لألبحــاث
Research Center( بذلــك، فطــرح الســؤال حــول برنامــج اســتجواب وكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة 
)CIA(: “الشــباب ]بيــن 18 و29 عامــًا[ ينقســمون حــول أســاليب وكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة بعــد 
عمليــات 11 أيلول/ســبتمبر: 44 فــي المئــة مــن الذيــن هــم دون ســّن الثالثيــن يقولــون إّنهــا كانــت مبــّررة فــي حيــن 
ال يوافــق 36 فــي المئــة. مــن بيــن الذيــن يبلغــون 50 عامــًا مــن العمــر وأكثــر، تعتقــد األغلبيــة )60 فــي المئــة( 
أّن األســاليب كانــت مبــررة.”13 وبالتالــي مــن المرّجــح أكثــر أن يدعــم األمريكيــون األكبــر ســّنًا برنامــج االســتجواب 

الخــاص بوكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة بالمقارنــة مــع أفــراد جيــل األلفّيــة. 
جيــل  أفــراد  يعتقــد  بشــأنها،  اليقيــن  وانعــدام  االســتخبارات  بمجموعــة  الثقــة  انعــدام  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن 
ــة فــي الــرأي العــام األمريكــي أّن للحكومــة المســؤولية والقــدرة علــى االســتجابة للحــرب واإلرهــاب واالضطــراب  األلفّي
االجتماعــي واألمــن اإللكترونــّي وانعــدام االســتقرار السياســي.14 قــد يبــدو مــن غيــر البديهــي أاّل يثــق أفــراد جيــل 
األلفّيــة بالحكومــة ولكــن أن يعتقــدوا فــي الوقــت عينــه أّن الحكومــة وحدهــا فــي الموقــع المناســب لالســتجابة لهــذه 
التهديــدات. يوّفــر هــذا االنقســام فرصــًة لمجموعــة االســتخبارات لتبرهــن علــى قدرتهــا علــى مواجهــة تحّديــات الوطــن 

األمنيــة. َمــن غيــر مجموعــة االســتخبارات يكــون فــي الموقــع المناســب لتحديــد هــذه التهديــدات والحــّد منهــا؟ 
يمكــن أن تزيــد مجموعــة االســتخبارات فهــم الــرأي العــام لمهامهــا مــن خــالل زيــادة وتيــرة المناقشــات وعمقهــا 
فــي المنتديــات المفتوحــة. مــن خــالل التواصــل فــي المنتديــات حيــث يصغــي أفــراد جيــل األلفّيــة، يمكــن أن تشــرح 
مجموعــة االســتخبارات مهامهــا ومــا الــذي تقــوم بــه إلنجــاز هــذه المهــام. تــؤدي المناقشــات حــول القــدرات والقيمــة 

التــي توّفرهــا فهمــًا مشــتركًا، واتفاقــًا معّينــًا بشــكٍل محتمــٍل علــى أّن هــذه القــدرات حيوّيــة لألمــن القومــي. 
أوضــح ألدوار  االســتخبارات توصيفــات وظيفيــة  توفّــر وكاالت  قــد  المحــّددة،  والقــدرات  المهــام  ســياق  فــي 
جامــع  أدوار  بيــن  الفــرق  هــو  مــا  وكالــة،  كّل  فــي  المثــال،  ســبيل  فعلــى  لهــا.  وشــروحات  الحكومييــن  الموظفيــن 
المعلومــات ومحّلــل المعلومــات؟ مــا هــي وظائــف العمــل الرئيســية فــي وكالــة األمــن القومــي )NSA(؟ أي نــوع مــن 
جمــع المعلومــات تجريــه وكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة، وكيــف يختلــف ذلــك عّمــا تقــوم بــه وكالــة األمــن 
القومي والوكالة الوطنيــة لالســتخبارات الجغرافيــة المكانيــة )National Geospatial-Intelligence Agency(؟ 
التحقيقــات  فــي مكتــب  المســؤولون االســتخباراتيون  يســاهم  كيــف  الــوكاالت؟  المحّلليــن عبــر  أدوار  كيــف تختلــف 
الفيدرالــي )Federal Bureau of Investigation( فــي إنفــاذ القانــون والمالحقــات الجنائيــة؟ كيــف تســتخدم وزارة 
األمــن الداخلــي )فــي الواليــات المتحــدة( المعلومــات االســتخباراتية لتعزيــز حــدود أمريــكا ومنــع المخــّدرات واالتجــار 
بالبشــر؟ يمكــن أن تقضــي زيــادة الوعــي لــدى أفــراد جيــل األلفّيــة بشــأن العمــل الــذي يقــوم بــه المواطنــون الزمــالء 
لــوكاالت االســتخبارات علــى الوصمــة والغمــوض اللذيــن يربطهمــا بعــض األمريكييــن بالعمــل فــي االســتخبارات. قــد 

يرفــع ذلــك مــن شــأن عالمــة المجموعــة االســتخباراتية الفارقــة ويســّهل نشــاطات التوظيــف علــى حــّد ســواء. 
قبــل تســريبات ســنودن، اســتقت أغلبيــة أفــراد جيــل األلفّيــة معلوماتهــا حــول مجموعــة االســتخبارات مــن البرامــج 
 )Hollywood( التلفزيونيــة، واألفــالم وغيرهــا مــن وســائل الثقافــة العامــة األخــرى. يتــم تصميــم تصويــرات هوليــوود
لالســتخبارات لتكــون دراميــة، وغيــر دقيقــة، ولتتيــح لالســتديوهات إنشــاء قصــص تكــون فيهــا وكاالت االســتخبارات 

مركــز بيــو لألبحــاث )Pew Research Center(، “يعتبــر حوالــي النصــف أســاليب االســتجواب الخاصــة بوكالــة االســتخبارات المركزّيــة   13

األمريكيــة مبــررة” )About Half See CIA Interrogation Methods as Justified(، الصفحــة اإللكترونيــة، 15 كانــون األول/ديســمبر 
 .2014b

.2014 ،)Deloitte( ديلويت  14
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 Department of( عالمــة بــكّل شــيء، ودائمــة المراقبــة وتملــك قــدرات خيالّيــة. فــي المقابــل، عملــت وزارة الدفــاع
Defense( لعقــوٍد مــع اســتديوهات أفــالم لتؤســس، بمســتوياٍت مختلفــٍة مــن النجــاح، تصويــرات واقعيــة للحيــاة فــي 
الجيــش لتوضيــح التناقضــات. تســتفيد االســتديوهات مــن إمكانيــة الوصــول إلــى حامــالت طائــرات، وطائــرات مقاتلــة 
عــدادات حصريــة أخــرى فــي حيــن تكتســب الــوزارة الســيطرة علــى النــّص والتفاصيــل ذات الصلــة. ســاعد توفيــر  واإ
الــرأي العــام. تبقــى وكاالت االســتخبارات مــن  تصويــرات دقيقــة للحيــاة فــي الجيــش جهــود التوظيــف وأثّــر علــى 
جهــٍة أخــرى ُمغلقــَة بالغالــب فــي وجــه التعــاون الكبيــر مــع هوليــوود. وفــي الحــاالت القليلــة التــي عملــت فيهــا مكاتــب 
العالقــات اإلعالميــة التابعــة لمجموعــة االســتخبارات مــع منتجيــن تلفزيونييــن وســينمائيين، فقــد قامــت بذلــك لــكل 
وكالــة علــى حــدة. وبمــا أّن السياســات والممارســات وثقافــات الــوكاالت تختلــف إلــى حــدٍّ كبيــٍر بيــن وكالــة وأخــرى، 

تكــون الرســائل بشــأن مهــام الــوكاالت وتركيزهــا وقدراتهــا غالبــًا متناقضــة وُمرِبكــة بالنســبة للعاّمــة. 
ثّمــة فرصــٌة ذات صلــة ُمتاحــة لمجموعــة االســتخبارات إلشــراك أفــراد جيــل األلفّيــة هــي مســاعدتهم علــى 
ــل الهــدف فــي  فهــم موازنــة مجموعــة االســتخبارات وقــرارات المحفظــة وكيفيــة ارتبــاط تلــك األمــور بالقــدرات. قــد يتمّث
مســاعدة الــرأي العــام األمريكــي علــى فهــم ســبب كــون موازنــات االســتخبارات كبيــرة إلــى هــذا الحــّد والمــوارد التــي 
يتــّم إنفاقهــا عليهــا، ولكــن دون تقديــم تفاصيــل حّساســة ضمــن برامــج محــددة. عندمــا أصــدر مديــر االســتخبارات 
 National( قيمــة طلــب موازنــة برنامــج االســتخبارات القوميــة )Director of National Intelligence( القوميــة
Intelligence Program( فــي العــام 2007، كانــت هــذه المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا رفــع الســّرّية عــن بيانــات 
تــم  التــي  الموازنــة  مــن  األجــزاء  لشــرح  إضافيــة  تفاصيــل  االســتخبارات  توفّــر مجموعــة  قــد  االســتخبارات.  موازنــة 
إنفاقهــا علــى األقمــار االصطناعيــة، ورأس المــال البشــري، وتطويــر القــوى العاملــة ومعالجــة مواضيــع مماثلــة لتوفيــر 

الشــفافية فــي أنــواع النشــاطات التــي تحــدث فــي مجموعــة االســتخبارات. 

أفراد جيل األلفّية األجانب 

يختلــف أفــراد جيــل األلفّيــة األمريكيــون عــن أفــراد جيــل األلفّيــة األجانــب وذلــك ألّنهــم نشــأوا فــي بلــداٍن وثقافــاٍت 
مختلفــة، مــع ِقَيــٍم وتعليــٍم وفــرٍص اقتصاديــٍة مختلفــٍة وألّن مجموعــة االســتخبارات )IC( تحتــاج إلــى أمــور مختلفــة 
مــن كل واحــدة مــن هاتيــن الفئتيــن. قــد يكــون أفــراد جيــل األلفّيــة فــي الــرأي العــام األجنبــي إّمــا حلفــاء للواليــات 
المتحــدة أو خصــوم لهــا، ويمكــن أن يكــون األفــراد فــي البلــد نفســه أحدهمــا. بوصفهــم حلفــاء، قــد يؤثــر أفــراد جيــل 
األلفّيــة علــى عالقــة الحكومــة لتبــادل معلومــات اســتخباراتية مــع الواليــات المتحــدة؛ وأمــا بوصفهــم خصومــًا، قــد 
للحلفــاء  بالنســبة  االســتخباراتية.  المعلومــات  جمــع  علــى  المتحــدة  الواليــات  قــدرة  علــى  األلفيــة  جيــل  أفــراد  يؤثــر 
والخصــوم علــى حــّد ســواء، تريــد الواليــات المّتحــدة بنــاء شــبكة مصــادر واتصــاالت خاصــة بهــا عبــر قنــوات تبــادل 
معلومــات اســتخباراتية رســمية وغيــر رســمية علــى حــّد ســواء. قــد تؤثّــر تصــّورات أفــراد جيــل األلفّيــة فــي هــذه البلــدان 
بشــأن الواليــات المتحــدة واالســتخبارات األمريكيــة علــى اســتعدادهم لتبــادل المعلومــات وعلــى نــوع المعلومــات التــي 
أفــراد جيــل األلفّيــة األجانــب الســتخدام تقنيــات اإلنــكار  بــداًل عــن ذلــك،  قــد تلهــم هــذه التصــّورات  ســيتبادلونها. 

والخــداع ضــّد الجمــع والتحليــل األمريكييــن. 
تختلــف خصائــص أفــراد جيــل األلفّيــة عبــر المناطــق والبلــدان. ففــي بعــض البلــدان، تحــّد الرقابــة الحكومّيــة 
مــن إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات، مســتخدمة الدعايــة المصممــة لخدمــة أغــراض النظــام بــداًل مــن الشــفافية. 
بمــا أّن أفــراد جيــل األلفّيــة فــي هــذه البلــدان غيــر قادريــن علــى اســتخالص اســتنتاجات غيــر منحرفــة، فقــد يكــون 
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لهــم تصــّورات مختلفــة جــّدًا بشــأن قــّوة بلدهــم الخــاص وتحــّركات الواليــات المّتحــدة. تــوازي الحقائــق االقتصاديــة فــي 
ّنمــا فــي بلــدان  بعــض البلــدان تلــك فــي الواليــات المّتحــدة، علــى غــرار إنشــاء أســواق عمــل للشــباب المتعّلميــن. واإ
أخــرى، بالتحديــد فــي الشــرق األوســط، ُتعتبــر بطالــة الشــباب شــديدًة، مــا يــؤدي إلــى ظهــور جيــٍل كامــٍل يعتمــد علــى 

اإلعانــات الحكوميــة ويفتقــر إلــى الخبــرة المهنيــة. 
وفــي مثــاٍل آخــر، لطالمــا عــاش أفــراد جيــل األلفّيــة أينمــا كان فــي عالــٍم توجــد فيــه منّظمــة حلــف شــمال 
األطلســي )الناتــو( )NATO( وحيــث ُتعتبــر روســيا تهديــدًا غيــر حركــي أكثــر منــه تهديــدًا نوويــًا. بالــكاد يتذّكــر هــذا 
الجيــل — بالنســبة حتّــى للذيــن كانــوا مولوديــن بذلــك التاريــخ — ســقوط جــدار برليــن )Berlin Wall( وانهيــار 
االتحــاد الســوفييتي )Soviet Union(. وبالتالــي، قــد يكــون أفــراد جيــل األلفّيــة فــي أّي بلــد مقتنعيــن بشــكٍل أقــّل مــن 

أجيــال أخــرى بقيمــة منّظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( ومّهمتهــا. 
يقــّدم هــذا القســم جولــًة عالميــًة موجــزًة حــول أفــراد جيــل األلفّيــة عبــر القــاّرات، مســّلطًا الضــوء علــى مواضيــع 
قــد تؤّثــر علــى كيفيــة نظــر هــذه المجموعــات إلــى شــراكات االســتخبارات األمريكيــة. قــد تؤّثــر بشــكٍل مرّجــٍح عوامــل 
محليــة إضافيــة، علــى غــرار التوتّــرات العرقيــة أو الدينيــة أو التجّســس الداخلــي علــى تصــورات أفــراد جيــل األلفّيــة في 

كّل منطقــة ويتوّجــب دراســتها بشــكٍل إضافــيٍّ إلنــارة قــرارات مجموعــة االســتخبارات بشــأن التواصــل فــي كل بلــد. 

آسيا 
بحلــول العــام 2020، ســيعيش أكثــر مــن 60 فــي المئــة مــن أفــراد جيــل األلفيــة علــى الصعيــد العالمــي فــي آســيا. 
فــي هــذه البلــدان، نجــد أّن أفــراد متعّدديــن مــن جيــل األلفّيــة “قــد حصلــوا علــى تعليــٍم أفضــل ويملكــون قــدرة ربحّيــة 
أعلــى بالمقارنــة مــع أجيــال أكبــر ســّنًا.”15 فــي آســيا، إّن أكبــر دولتيــن تمتلــكان أكبــر عــدد مــن أفــراد جيــل األلفّيــة 
همــا الصيــن بتعــداد يبلــغ 382 مليــون فــرد والهنــد بتعــداد يبلــغ 306 مليــون فــرد.16 يمكــن مقارنــة الســّكان مــن جيــل 
األلفيــة فــي كال البلديــن بمجمــوع الســّكان األمريكييــن مــن مختلــف األعمــار. ولكــّن األمــر األكثــر أهميــًة بالنســبة 
لمجموعــة االســتخبارات )IC( هــو أّن هــذا الجيــل مــن اآلســيويين يتشــارك ســمة رئيســية مــع نظرائهــم األمريكييــن. 

يريــد أفــراد جيــل األلفيــة هــؤالء رؤيــة الشــركات تتشــارك مــع الحكومــة لتحقيــق أهــداٍف كبيــرة: 

األراضــي  فــي  اســتقصائية  دراســة  شــملتهم  الذيــن  األلفّيــة  جيــل  أفــراد  مــن  المئــة  فــي   86 مــن  أكثــر   يتوقّــع 
الصينيــة، وهونــغ كونــغ، والهنــد، واليابــان، وســنغافورة أن تشــارك شــركات األعمــال بنشــاط فــي حــّل قضايــا 
مهّمــة علــى غــرار االقتصــاد والبيئــة والرعايــة الصحّيــة؛ فــي الصيــن التــي تضــّم المجموعــة األكبــر مــن أفــراد 
جيــل األلفّيــة، يطالــب مــا يســاوي 92 فــي المئــة مــن أفــراد جيــل األلفّيــة بمشــاركة شــركات األعمــال. وُيعتبــر 

النجــاح.17  لتحقيــق  القضايــا االجتماعيــة عامــاًل رئيســيًا  فــي  المتزايــد لشــركات األعمــال  االنخــراط 

علــى الرغــم مــن ذلــك، ليــس التفــاؤل بيــن أفــراد جيــل األلفّيــة متجانســًا بيــن بلــٍد آســيوي وآخــر. أفــراد جيــل 
ــأّن بإمكانهــم  األلفّيــة اليابانيــون هــم “األقــل تفــاؤاًل علــى الصعيــد العالمــي”؛ “أكثــر مــن 70 فــي المئــة ال يشــعرون ب

 What Do( ”مــا الــذي يــراه أفــراد جيــل األلفيــة فــي آســيا فــي األفــق؟“ ،)Kathryn Sloane( وكاثريــن ســلوان )Craig Briggs( كريــج بريجــز  15 

?Asia’s Millennials See Ahead(، ماركتنج دايلي )Marketing Daily(، 20 آب/أغسطس 2013.

أم أس أل جــروب )MSLGroup(، “أفــراد جيــل األلفّيــة اآلســيويون يتوّقعــون مــن شــركات األعمــال حــل القضايــا االجتماعيــة الرئيســية وتمكيــن   16

 Asian Millennials Expect Business to Solve Important Social Issues and Empower( ”جيــل واي مــن الدفــع بالتغييــر معــًا
Gen Y to Drive Change Together(، الصفحــة اإللكترونيــة، 17 أيلول/ســبتمبر 2014.

.2014 ،)MSLGroup( أم أس أل جروب  17
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التأثيــر بشــكٍل إيجابــي علــى العالــم”.18 لتتشــارك الحكومــات مــع مجموعــة االســتخبارات، يجــب أن يؤمــن أعضاؤهــا 
أن بلدانهــم ســتكون المســتفيد مــن هــذه العالقــة. وبمــا أّن التصــّورات والتفــاؤل تختلــف عبــر البلــدان، بمــا فــي ذلــك 
فــي آســيا، ســتحتاج مجموعــة االســتخبارات إلــى اّتخــاذ مقاربــٍة مختلفــٍة تتمّيــز بفروقــاٍت دقيقــٍة لالنخــراط مــع أفــراد 

جيــل األلفّيــة وتحفيزهــم علــى التشــارك مــع الواليــات المّتحــدة. 

أمريكا الالتينية
تختلــف التحدّيــات التــي يتصّورهــا أفــراد جيــل األلفّيــة فــي أمريــكا الالتينيــة بوضــوح عــن تلــك التــي يتصّورهــا نظراؤهــم 
اآلســيويون واألمريكيــون: “يعتبــر أفــراد جيــل األلفيــة الالتينيــون أّن الفســاد والنظــام التعليمــي المتخّلــف بمثابــة عوائــق 
ضخمــة فــي وجــه النمــو والنجــاح، مــع قيــام 75 فــي المئــة بتصنيــف الفســاد فــي المرتبــة األولــى بيــن القضايــا التــي 
تعيــق نمــو بلدهــم، يليــه النظــام التعليمــي )51 فــي المئــة( والقيــادة السياســية )42 فــي المئــة(.”19 ولكــن علــى الرغــم 
مــن هــذه العوائــق، ُيعــد أفــراد جيــل األلفيــة فــي أمريــكا الالتينيــة مــن بيــن األكثــر تفــاؤاًل مــع اعتقــاد 72 فــي المئــة 
أّن بانتظــار بلدانهــم أفضــل األيــام واعتقــاد 82 فــي المئــة أّن بإمكانهــم تحقيــق فــرق علــى الصعيــد المحلــّي )راجــع 

الشــكل رقــم 2.3(.20

.2014 ،)MSLGroup( أم أس أل جروب  18

تريســا ميــك )Teresa Meek(، “دراســة اســتقصائية عالميــة: أفــراد جيــل األلفّيــة اليــوم يتمتعــون بدرايــة تكنولوجيــة، ويمتلكــون الطالقــة، وواثقــون   19

الموقــع   ،)Global Survey: Today’s Millennials Are Tech-Savvy, Footloose, Confident and Practical( وعمليــون” 
اإللكترونــي لكــوكا كــوال جيرنــي )Coca-Cola Journey(، 13 تشــرين األول/أكتوبــر 2014.

 Telefónica Global( ”دراســة تيليفونيــكا االســتقصائية حــول جيــل األلفيــة العالمــي: التركيــز علــى مــا هــو عالمــي“ ،)Telefónica( تيليفونيــكا  20

Millennial Survey: Focus on Global(، صحيفــة الوقائــع، غيــر مؤرخــة، تيليفونيــكا )2013a ،)Telefónica، ص. 42.
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معتقدات أفراد جيل األلفّية حول قدرتهم على تحقيق فرق



الرأي العام: التصّور أمٌر رئيسيٌّ    19

 Oscar( أحــد أفــراد جيــل األلفّيــة الــذي حّقــق فرقــًا علــى الصعيــد المحلــي كان الكولومبــي أوســكار موراليــس
المســّلحة  القــّوات  علــى  للضغــط  الكولومبييــن  األلفّيــة  جيــل  أفــراد  بنجــاح  نّظــم   ،2008 العــام  فــي   .)Morales
الثورّيــة الكولومبيــة )]Revolutionary Armed Forces of Colombia [FARC( إلطــالق ســراح الرهائــن 
الثورّيــة  المســّلحة  القــّوات  “مليــون صــوت ضــّد  باســم   )Facebook( فيســبوك  علــى  إنشــاء صفحــة  خــالل  مــن 
علــى  حصــل  قــد  كان  أســبوع،  غضــون  وفــي   .)One Million Voices Against FARC( الكولومبيــة” 
100,000 تابــع وخّطــط الحتجــاٍج للمطالبــة بإطــالق ســراح مئــات الرهائــن، بمــا فيهــم ســّيدة سياســّية بــارزة، ومديــرة 
ــاٍم قليلــٍة مــن االحتجــاج، تــم إطــالق  حملتهــا والطفــل الــذي أنجبتــه مديــرة حملتهــا وهــي فــي األســر. وفــي غضــون أّي
ســراح األّم والطفــل ورهينــة ثالثــة. وبعــد شــهر، نّظــم موراليــس احتجاجــًا أكبــر، جمــع أكثــر مــن 100,000 شــخص. 
أّدى فــي نهايــة المطــاف الزخــم الــذي أنشــأه إلــى إنجــاز مهّمــة إنقــاذ ناجحــٍة فــي وقــٍت الحــٍق مــن ذلــك الصيــف.21 
لــدى أفــراد جيــل األلفّيــة الذيــن يعتقــدون أّن باســتطاعتهم تحقيــق فــرق فــرٌص لالســتفادة مــن التكنولوجيــا، مثــل وســائل 

التواصــل االجتماعــي، لبنــاء الزخــم لقضاياهــم. 
إّن أفــراد جيــل األلفّيــة مــن أمريــكا الالتينيــة يعــدون أكثــر تفــاؤاًل بشــأن ســيناريوهات بلدانهــم المســتقبلية مــن 
أقرانهــم فــي أماكــن أخــرى )راجــع الشــكل رقــم 2.3(؛ ونتيجــًة لذلــك، قــد يبحثــون عــن منافــع مختلفــة عــن تلــك التــي 
يتطلّــع إليهــا أفــراد جيــل األلفّيــة فــي مناطــق أخــرى لــدى النظــر فــي الشــراكات مــع الواليــات المتحــدة. قــد تنظــر 
مجموعــة االســتخبارات )IC( فــي كيــف ســتعود شــراكة مــع الواليــات المّتحــدة بالفائــدة علــى جمهــور كّل بلــد فيمــا 

يتعلّــق بقضايــا تهــّم هــذه المجموعــة العمريــة ثــّم تصّمــم مقاربتهــا ورســائلها انطالقــًا مــن هــذه المنافــع. 

الشرق األوسط وأفريقيا 
القضيتيــن  باعتبارهمــا  السياســية  الشــرق األوســط وأفريقيــا اإلرهــاب واالضطرابــات  فــي  أفــراد جيــل األلفّيــة  يذكــر 
فــي  قبيــل الصدفــة موضوعيــن ذا أولوّيــة  التوالــي.22 يشــّكل االثنــان مــن  اللتيــن تواجههمــا، علــى  األكثــر أهميــة 
مجموعــة االســتخبارات )IC(، مــا يوّفــر توافقــًا بيــن أهــداف جيــل األلفّيــة فــي هــذه البلــدان ومجموعــة االســتخبارات. 
يضــّم الشــرق األوســط مجموعــًة ضخمــًة مــن أفــراد جيــل األلفّيــة ومعــّدالت مرتفعــة جــدًا مــن بطالــة الشــباب. 
بحســب خــوان كــول )Juan Cole(، وهــو أســتاذ فــي جامعــة ميشــيغان )Michigan University(، يتأّلــف أفــراد 
ــم البالــغ عددهــم 400 مليــون عربــي. هــذا جيــٌل ُيعتبــر أفضــل تعليمــًا  ــة مــن أكثــر مــن ثلــث عــرب العال جيــل األلفّي
بشــكٍل عــاٍم مــن أهلــه. فــي العــام 1980، كان باســتطاعة حوالــي نصــف مواطنــي البلــدان الناطقــة بالعربّيــة فقــط 
القــراءة والكتابــة. فــي العــام 2000، بلــغ معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة لألشــخاص بيــن 15 و24 عامــًا حوالــي 

80 فــي المئــة، وتجــاوز فــي ثالثــة بلــدان — هــي تونــس وليبيــا والبحريــن — 90 فــي المئــة. 
ُيعتبــر اإللمــام بالقــراءة والكتابــة مهّمــًا ألّن أفــراد جيــل األلفّيــة فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا يملكــون هواتــف 
ذكّيــة بمعــّدالت أعلــى مــن أفــراد جيــل األلفّيــة فــي أمريــكا الشــمالية، وأمريــكا الالتينيــة وأوروبــا الوســطى والشــرقية 
)راجــع الشــكل رقــم 2.4(، ويوّفــر لهــم اإللمــام بالقــراءة والكتابــة المهــارات لالتصــال خــارج حدودهــم بطــرٍق لــم تكــن 
األجيــال الســابقة قــادرة عليهــا البتــة. فــي مصــر، أّدت المعــدالت األعلــى لإللمــام بالقــراءة والكتابــة إلــى ارتفــاٍع فــي 

بورســتاين )Burstein(، 2013؛ ديفيــد د. بورســتاين )David D. Burstein(، “عمــالء االبتــكار: أوســكار موراليــس ومليــون صــوت ضــّد   21

القــّوات المســّلحة الثورّيــة الكولومبيــة” )Innovation Agents: Oscar Morales and One Million Voices Against FARC(، فاســت 
كومبانــي )Fast Company(، 21 أيار/مايــو 2012.

 Middle East & Africa: What Makes( ”الشــرق األوســط وأفريقيــا: مــا الــذي يحفّــز أفــراد جيــل األلفّيــة؟“ ،)Telefónica( تيليفونيــكا  22 

 .2013b 28 تشرين الثاني/نوفمبر ،)Millennials Tick?



20    جيل األلفّية: التداعيات على مجموعات االستخبارات والسياسات

عــدد الصحــف التــي “علــى الرغــم مــن نظــام الرقابــة فــي البلــد، أظهــرت غالبــًا خّطــًا مــن االســتقالل.”23 يوّفــر اإللمــام 
ــم مــن نظرائــه خــارج قراهــم الخاصــة والتواصــل والتنظيــم معهــم.  بالقــراءة والكتابــة لهــذا الجيــل قــدرة التعّل

في إيــران، حيــث 70 فــي المئــة مــن الســّكان هــم دون ســّن الثالثيــن، كان 4.5 مليــون طالــب يرتــاد الجامعات 
فــي العــام 2014، موّفريــن فائضــًا مــن الرجــال والنســاء المتعلميــن تعليمــًا عاليــًا مــن ذوي الفكــر الليبرالــي.24 عندمــا 
يحصــل أفــراد جيــل األلفّيــة فــي إيــران علــى اإلمكانيــات االقتصاديــة للمغــادرة، يغــادرون بالفعــل، مــا يــؤدي إلــى هجــرة 

العقــول إلــى أوروبــا بحثــًا عــن فــرص عمــل ومنافــع أخــرى. 

أوروبا 
ــة فــي أوروبــا بيئــًة مختلفــًة عــن البيئــات التــي يواجههــا نظراؤهــم فــي أمريــكا الالتينيــة وآســيا  يواجــه أفــراد جيــل األلفّي
الــذي تتجــاوز فيــه األجيــال األصغــر ســّنًا  فــي الوقــت  والواليــات المّتحــدة، حيــث تتحّســن الحقائــق االقتصاديــة. 
أحجــام األجيــال األكبــر ســّنًا منهــا فــي أغلبيــة القــارات، تبــرز أوروبــا بوصفهــا منطقــة يبلــغ فيهــا 47 فــي المئــة مــن 
الســّكان ســنًا فــوق ســن الخمســين فــي العــام 25.2015 بالمقارنــة، كان 33 فــي المئــة فقــط مــن الســّكان فــي الواليــات 

كول )Cole(، 2014، ص. 14.   23

بورســتاين )Burstein(، 2013؛ أفشــين روحانــي )Afshin Rohani(، “حالــة مــن االضطــراب: شــباب إيــران يواجهــون بطالــة والمبــاالة متزايــدة”   24

)A State of Unrest: Iran’s Youth Face Unemployment and Rising Apathy(، أوربان تايمز )Urban Times(، 19 حزيران/
يونيو 2014.

بروس ســتوكس )Bruce Stokes(، “َمن هم أفراد جيل األلفّية في أوروبا؟” )?Who Are Europe’s Millennials(، واشــنطن العاصمة،   25

مركــز بيــو لألبحــاث )Pew Research Center(، 9 شــباط/فبراير 2015.
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الشكل رقم 2.4
أفــراد جيــل األلفيــة حــول العالــم الذيــن ُيْبِلغــون عــن امتالكهــم هاتــف ذكــي أو حاســوب محمــول أو حاســوب مكتبــي أو حاســوب 

لوحــي. 
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المّتحــدة فــوق ســّن الخمســين فــي العــام 2012. 26 فــي حيــن قــد يكــون أفــراد جيــل األلفّيــة األمريكيــون شــاهدوا 
مؤشــرات إيجابيــة تشــير إلــى نهايــة الركــود االقتصــادي — علــى غــرار فــرص عمــل وفــرص جديــدة — ال يــزال 
أفــراد جيــل األلفّيــة األوروبيــون فــي اقتصــادات تعانــي مــن الركــود. علــى الرغــم مــن ذلــك، وعلــى غــرار أفــراد جيــل 
ــة فــي أوروبــا عبــر البلــدان. ُيعتبــر بعــض أفــراد جيــل  ــة فــي قــارات أخــرى، تختلــف تصــّورات أفــراد جيــل األلفّي األلفّي
األلفيــة األوروبييــن، علــى غــرار هــؤالء الذيــن فــي ألمانيــا والمملكــة المتحــدة )UK(، أكثــر رضــا بكثيــر إزاء التقــّدم 

ســبانيا واليونــان.27 )راجــع الشــكل رقــم 2.5(.  فــي بلديهمــا مــن أفــراد جيــل األلفّيــة فــي إيطاليــا واإ
مــن حيــث أهدافهــم وأولوياتهــم، يعتقــد أفــراد جيــل األلفّيــة فــي أوروبــا أّن “القضــاء علــى الفقــر هــو إحــدى 
ــة فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا،  الطــرق األكثــر أهميــًة لتحقيــق فــرٍق فــي العالــم.”28 قــاِرن ذلــك مــع أفــراد جيــل األلفّي
الذيــن يعتقــدون أّن اإلرهــاب واالضطرابــات السياســّية هــي القضايــا األكثــر أهميــة، فيّتضــح أن أولويــات أفــراد جيــل 

األلفّيــة ُتشــكُِّلها بيئتهــم المحليــة. 
 Vladimir( فــي روســيا، َتَشــكَّل أفــراد جيــل األلفّيــة بســقوط االتحــاد الســوفييتي ووصــول فالديميــر بوتيــن

إلــى الحكــم:   )Putin

 بحســب مركــز ليفــادا )Levada Center(، وهــي منّظمــة اســتطالع مســتقّلة فــي موســكو، إّن معــّدل الموافقــة 
علــى بوتيــن المرتفــع بيــن الشــباب يفــوق حتّــى أعدادهــم ضمــن جيــل أكبــر ســّنًا يتذّكــر أّيــام اإلمبراطورّيــة وهــم 

يــرون أّن شــبه جزيــرة الِقــرم — وحتّــى أوكرانيــا — روســّيتان بشــكٍل أساســي. 

الذيــن  بيــن األشــخاص  بيــن 18 و24 عامــًا — وهــم المجموعــة األصغــر ســّنًا  البالغــون مــن العمــر   دعــم 
شــملتهم الدراســة االســتقصائية فــي أواخــر أيار/مايــو والبالــغ عددهــم 1,600 شــخص — بوتيــن أكثــر مــن أّي 
شــريحٍة عمريــٍة أخــرى، بمعــّدل 86 فــي المئــة، بحســب كارينــا بيبيــا )Karina Pipiya(، المتحّدثــة باســم مركــز 

االســتطالع. قالــت إّن 82 فــي المئــة مــن الــروس بيــن 40 و54 عامــًا قالــوا إّنهــم يدعمــون بوتيــن.29 

ُنســبت أرقــام الموافقــة علــى بوتيــن المرتفعــة إلــى الحنيــن إلــى قــوة عالميــة ســوفييتية كبيــرة لــم تعــد موجــودة 
ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  اإلخباريــة.  والتقاريــر  المدرســية  الُكتُــب  تُــَزوِّر  التــي  للدولــة  الراعيــة  الدعائيــة  والحمــالت 
يعتــرض بعــض أفــراد جيــل األلفّيــة علــى أفعــال بوتيــن القمعيــة، وُيرمــز إلــى قضيتهــم بمجموعــة موســيقى بانــك 

30.)Pussy Riot( رايــوت  بوســي  ُتســّمى  مشــهورة 
وحــول العالــم، يملــك أفــراد جيــل األلفّيــة بشــكل عــام إمكانيــة وصــول أكبــر إلــى المعلومــات وتعليــم أعلــى ممــا 
كان لــدى أهلهــم. قــد يكــون مــن الممكــن بالنســبة لمجموعــة االســتخبارات الوصــول بشــكٍل أكبــر إلــى وجهــات نظرهــم 

 Table 1.( ”2012 :الجــدول رقــم 1. عــدد الســّكان بحســب العمــر والجنــس“ ،)U.S. Census Bureau( مكتــب اإلحصــاء األمريكــي  26

 Age and Sex Composition in the United( التركيب العمري والجنسي في الواليات المتحدة ،)Population by Age and Sex: 2012
.2012  ،)States

.2015 ،)Stokes( ستوكس  27

تيليفونيــكا )Telefónica(، “أفــراد جيــل األلفيــة األوروبيــون” )European Millennials(، دراســة تيليفونيــكا االســتقصائية حــول أفــراد جيــل   28

.2014 ،)Telefónica Global Millennial Survey( العالــم األلفيــة حــول 

أبيجيل هوســلونر )Abigail Hauslohner(، “الروس الشــباب لم يعرفوا االتحاد الســوفييتي البتة، ولكّنهم يأملون في اســتعادة أّيام إمبراطوريته”   29

)Young Russians Never Knew the Soviet Union, but They Hope to Recapture Days of Its Empire(، واشنطن بوست 
)Washington Post(، 10 حزيران/يونيو 2014.

 Millennial Must-Read: Defining Pussy( ”العمــل األلفــي الواجــب قراءتــه: تعريــف بوســي رايــوت“ ،)Brendan Kent( برينــدان كينــت  30

.2014 ،)Harvard University( جامعــة هارفــارد ،)Institute of Politics( كامبريــدج، مساتشوســتس: معهــد السياســات ،)Riot
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الشــخصّية إذ إنهــم يصلــون باســتمرار إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وينشــرون عليهــا. ولكــن تعتمــد كيفيــة تطبيــق 
ــة لفوائــد المعلومــات والتعليــم — مــا إذا كانــوا يفــّرون إلــى اقتصــادات أفضــل أو يبقــون ويحّســنون  أفــراد جيــل األلفّي
أوطانهــم — علــى مصالحهــم الذاتيــة ومعتقداتهــم بمــا إذا كانــوا يســتطيعون تحقيــق فــرق. يعالــج أفــراد جيــل األلفيــة 
مــن بلــٍد إلــى آخــر المعلومــات بشــكٍل مختلــٍف ولديهــم أهــداف مختلفــة. تملــك مجموعــة االســتخبارات القــدرة نفســها 
علــى التأثيــر علــى عالمتهــا الفارقــة الخاصــة بهــا وتصّوراتهــا علــى الصعيــد الدولــي كمــا فــي الواليــات المّتحــدة، 
ولكــّن مقاســًا واحــدًا ال يناســب الجميــع. ســتؤثر قــدرة مجموعــة االســتخبارات علــى االتصــال بأفــراد جيــل األلفّيــة فــي 
الــرأي العــام األجنبــي علــى عالقاتهــا الحليفــة والخصوميــة، وتبــادل المعلومــات، وقــدرات جمــع المعلومــات وتحليلهــا. 
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المصدر: ستوكس (Stokes)،        . البيانات مأخوذة من دراسة مركز بيو االستقصائية حول المواقف العالمية في ربيع 
2014 (Pew Global Attitudes survey 2014). تّم االستخدام بعد أخذ التصريح.

2015
النسبة المئوية للذين يشعرون بالرضا إزاء الطريقة التي تسير بها األمور في بالدهم

الشكل رقم 2.5
رضا أفراد جيل األلفية األوروبيين إزاء اّتجاه بلدهم، بالمقارنة مع أجيال أكبر سّنًا
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الذيــن  مــن  الحــرب والمشــّرعون وغيرهــم  فــي  القتــال  وقــادة  السياســات،  القــرارات وصانعــو  هــم صانعــو  العمــالء 
 )IC( يســتفيدون مباشــرًة مــن تحليــالت االســتخبارات وتحديثاتهــا ودعمهــا ومشــورتها مــن مجموعــة االســتخبارات
ويحصلــون عليهــا. يفــرض العمــالء باســتمرار متطّلبــات االســتخبارات علــى المجتمــع وغالبــًا مــا يطرحــون أســئلة 
صعبــة وحّساســة مــن حيــث الوقــت علــى الــوكاالت األعضــاء فــي مجموعــة االســتخبارات. قــد يتوّقعــون الحصــول 
علــى دعــٍم مســتمرٍّ مــن االســتخبارات ومــن المرّجــح أن يعتمــدوا علــى مســاعدة مجموعــة االســتخبارات فــي ممارســة 
االســتخبارات  مجموعــة  علــى  يعتمــدون  عمــالء،  هــم  والــوزراء  المتحــدة  الواليــات  رئيــس  إّن  المهنيــة.  مهامهــم 
لتقديــم الدعــم اليومــي علــى المســتوى االســتراتيجي لصنــع القــرارات والدعــم المســتمّر علــى المــدى الطويــل لصنــع 
السياســات. يعتمــد العســكريون المنتشــرون؛ ووكاالت إنفــاذ القانــون الحكوميــة والمحليــة والقبليــة؛ والمســؤولون عــن 
األمــن الداخلــي؛ وعمــالء هيئــات حكوميــة أخــرى متعــّددة علــى المعلومــات االســتخباراتية لالســتهداف، والتخطيــط، 
وتطويــر الحــاالت، وحمايــة القــّوات وصنــع القــرارات التشــغيلي والتكتيكــي. يبــدأ أفــراد جيــل األلفّيــة بشــغل مناصــب 

فــي هــذه األدوار جميعهــا وسيســتمرون فــي الترقــي فــي مراتــب الحكومــة مــع تقــّدم مســيراتهم المهنيــة. 
تــم االعتــراف لفتــرٍة طويلــٍة باالرتبــاط بصانعــي السياســات والتواصــل معهــم علــى أّنهمــا مهّمتيــن رئيســيتين 
وفــي بعــض األحيــان نقطتــي ضعــف لمجموعــة االســتخبارات. قــد يختلــف اعتمــاد العمــالء علــى دعــم مجموعــة 
مجموعــة  بيــن  العالقــات  بالمثــل  تختلــف  وقــد  وآخــر،  فــرٍد  بيــن  كبيــر  حــدٍّ  إلــى  القــرارات  لصنــع  االســتخبارات 
مجموعــة  طــّورت  الوقــت  ومــع  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى  لذلــك.  وفقــًا  الفردييــن  السياســات  وصانعــي  االســتخبارات 
االســتخبارات إجــراءات روتينيــة ونّظمــت تدّفقــات للمعلومــات لألغلبيــة الشاســعة مــن عمالئهــا. قــد يعقّــد التغّيــر 
الجــدد  لفهــم عمالئهــا  االســتخبارات خطــوات  تتخــذ مجموعــة  لــم  مــا  التواصــل  العالقــات وعمليــات  هــذه  الجيلــي 
واستكشــاف تفضيــالت جديــدة إلجــراء تعديــالت علــى االتصــاالت الشــخصية بيــن األفــراد والنمــاذج التكنولوجيــة. قــد 
يختلــف صانعــو السياســات فــي أي جيــل فــي الطريقــة التــي يفّضلــون الحصــول بهــا علــى المعلومــات، وفــي الطــرق 
التــي يعالجــون ويســتخدمون بهــا المعلومــات، وفــي العالقــة )العالقــات( التــي تربطهــم بأصحــاب الشــأن المعنييــن 

بالمعلومــات. وال يشــّكل أفــراد جيــل األلفّيــة أي اســتثناء. 

كيف يعالج أفراد جيل األلفية المعلومات ويستخدمونها 

ســوف ينشــأ عمــالء مجموعــة االســتخبارات مــن جيــل األلفيــة وهــم يرتبطــون بالمعلومــات مــن خــالل التكنولوجيــا 
التــي تتوفــر علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم، 7 أيــام فــي األســبوع. قــد يضيفــون ذلــك التفضيــل لإلبــالغ المســتمّر 

الفصل الثالث

العمالء من جيل األلفية: صانعو السياسات وصانعو القرارات 
لعقوٍد قادمٍة
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إلــى أدوارهــم بوصفهــم صانعــي قــرارات وصانعــي سياســات )راجــع الشــكل رقــم 3.1(. يشــير بحــث مركــز بيــو 
)Pew( إلــى أّن أفــراد جيــل األلفّيــة “يتعاملــون مــع أجهزتهــم المحمولــة والمتعــددة الوظائــف كمــا يتعاملــون تقريبــًا مــع 
عضــو فــي جســمهم — فــي الســّراء والضــّراء. يقــول أكثــر مــن ثمانيــة مــن كل عشــرة ّإنهــم ينامــون والهاتــف الجــّوال 
يومــض فــي الســرير.”1 علــى عكــس صانعــي السياســات فــي أجيــال ســابقة، الذيــن كان الهاتــف إلــى جانــب ســريرهم 
رمــزًا الحترافهــم واســتعدادهم للتعامــل مــع األزمــات علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم، كمــا هــو مطلــوب، يســتخدم 
الهاتفيــة،  النصــوص، واالتصــاالت  “تفريــغ  أجــل  مــن  الليــل  مــدار  الواقــع هواتفهــم علــى  فــي  األلفّيــة  أفــراد جيــل 

والرســائل اإللكترونيــة، واألغانــي، ومقاطــع الفيديــو، واأللعــاب ورّنــات اإليقــاظ.”2  
عبــر التاريــخ، كان دور مجموعــة االســتخبارات )IC( هــو توفيــر المعلومــات االســتخباراتية ألغلبيــة صانعــي 
السياســات فــي إحاطــات كتابيــة وجهــًا لوجــه فــي الصبــاح الباكــر خمســة أيــام أســبوعيًا وفــي تحديثــات بعــد الظهــر 
وكّلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك عندمــا تتوّفــر معلومــات جديــدة أو حّساســة. مــع ذلــك، بحلــول وقــت اســتيقاظ أفــراد 
جيــل األلفّيــة فــي الصبــاح، قــد يكونــون بالفعــل علــى اســتعداد لإلســراع فــي االّطــالع علــى األحــداث التــي جــرت فــي 
الليــل والمرتبطــة بالمواضيــع التــي تهّمهــم وقــد ال ُيقــدِّرون إذا كانــت إحاطاتهــم االســتخباراتية الصباحيــة تحتــوي علــى 
معلومــات اســتخباراتية تعــود بالزمــن إلــى ثمانــي ســاعات مضــت. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يفّضــل أفــراد جيــل األلفّيــة 
يكــون  المعلومــات االســتخباراتية وخبــراء االســتخبارات وقــد  إلــى  المباشــر  الروتينــي  المســتمّر والوصــول  اإلبــالغ 
لهــم تفضيــالت محــّددة بالنســبة لطريقــة وأســلوب توفيــر هــذه المعلومــات وتبادلهــا واســتخدامها. أفــراد جيــل األلفّيــة 
هــم “ُمســتخدمون رقميــون ُمخضرمــون” — يميلــون إلــى تفضيــل التراســل علــى االتصــاالت الهاتفيــة؛ والرســائل 
ــا والمــرن علــى اإلنترنــت إلــى المعلومــات علــى  اإللكترونيــة علــى االجتماعــات وجهــًا لوجــه؛ والوصــول الموّجــه ذاتًي

.2010 ،)Pew Research Center( مركز بيو لألبحاث  1

 .2010 ،)Pew Research Center( مركز بيو لألبحاث  2
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جــداول اإلحاطــة التقليديــة التــي يتــم ملؤهــا بكتــٍل كبيــرٍة مــن النصــوص. قــد يؤثّــر تفضيلهــم للحصــول علــى معلومــات 
اســتخباراتية مــن أشــخاص يثقــون بهــم فــي شــبكتهم االجتماعيــة علــى كيفيــة بنائهــم الثقــة بالمســؤولين عــن اإلحاطــة 
االســتخباراتية التابعيــن لهــم والذيــن يريــدون الحصــول علــى المعلومــات االســتخباراتية منهــم وعلــى الكيفيــة التــي 

يرغبــون فــي الحصــول علــى المعلومــات بهــا. 
قــد يجــد العمــالء مــن جيــل األلفيــة الذيــن يحصلــون علــى تحديثــاٍت مســتّمرٍة حــول قضايــا ذات أهمّيــة بالنســبة 
لهــم أّن مجموعــة االســتخبارات توفّــر إحاطــًة صباحيــًة روتينيــًة أو تحديثــًا َعَرضّيــًا مرتبطــًا باألزمــات بشــكٍل قليــٍل 
ــل لديهــم وتدّفــق المعلومــات مــن مصــادر خارجّيــة  ــع األخبــار الرقمــي الُمَفضَّ جــّدًا ومتأّخــٍر جــدًا. قــد يجــدون أّن ُمَجمِّ
أكثــر آنّيــًة وأكثــر قابليــة للوصــول. بســبب تفضيالتهــم مــن حيــث االتصــاالت، قــد يكــون مــن المرّجــح بشــكٍل متزايــٍد 
أن يســعى صانعــو السياســات مــن جيــل األلفيــة إلــى حــواٍر إلكترونــيٍّ جــاٍر مــع محاوريهــم االســتخباراتيين، بــداًل عــن 
كتــاب تحديثــات أو مذّكــرة رّد، وهــو أمــر ليســت أغلبيــة وكاالت مجموعــة االســتخبارات ُمنّظمــًة أو مــزّودًة بالمــوارد 

الالزمــة لتوفيــره. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، توّجــب علــى مجموعــة االســتخبارات علــى مــدى عقــود أن تتعامــل مــع آثــار وضــع 
جــدول األعمــال الخاصــة بوســائل اإلعــالم التقليديــة، وهــي تقضــي أغلبيــة وقتهــا وطاقتهــا محاولــًة توفيــر تحديثــات 
ســّرّية لصانعــي السياســات بشــأن أخبــاٍر عاجلــٍة غيــر ســّرّية. ومــع ذلــك، كانــت مجموعــة االســتخبارات قــادرة، كمــا 
ُيزعــم، علــى اّتبــاع التدّفقــات اإلعالميــة الرئيســية جميعهــا واالســتعداد بنــاًء علــى ذلــك. فــي وجــه مصــادر غيــر 
زاء حــاالت مــن القصــص اليوميــة التــي “تنتشــر علــى اإلنترنــت” علــى موجــاٍت  محــدودة تقريبــًا مــن المعلومــات، واإ
مــن اهتمــام وســائل التواصــل االجتماعــي، ســيتوّجب علــى مجموعــة االســتخبارات معرفــة أكثــر مــن الحكمــة )أي 
أســلوب العمــل( الجماعيــة )الجماعــي( الخاصــة باإلنترنــت وســتحتاج إلــى إيجــاد طــرٍق جديــدٍة للفــت انتبــاه صانعــي 
السياســات والمحافظــة عليــه. ومــع اســتمرار تراجــع متوّســط فتــرة االنتبــاه البشــري، وباألخــّص بيــن هــؤالء الذيــن 

يعيشــون نمــط عيــش رقمــي،3 قــد تكــون المحافظــة علــى انتبــاه صانعــي السياســات صعبــًة بشــكٍل متزايــد. 

عالقات المحّللين-صانعي السياسات من جيل األلفية 

علــى  السياســات  صانعــو  يعتمــد  السياســات.  وصانعــي  المحّلليــن  بيــن  الطبيعّيــة  التوتّــرات  حــول  الكثيــر  ُكِتــب 
ــًا مــا ينتقــدون مــا يرونــه  المحّلليــن للحصــول علــى أحــكاٍم تقديريــٍة بشــأن مجموعــٍة واســعٍة مــن القضايــا ولكنهــم غالب
لجــداول أعمــال  ُتعتبــر مركزيــة  التــي  القضايــا  اســتخبارات مناســبة حــول  توفيــر  المحّلليــن عــن  أّنــه عجــز  علــى 
سياســات خاّصــة. يعمــل المحّللــون جاهديــن لتوفيــر أحــكاٍم خبيــرٍة مــن أجــل دعــم حاجــات صانعــي السياســات ولكــن 
ــًا، إن لــم يكــن منعهــم، مــن الدخــول فــي محادثــات تقتــرب مــن انتقــاد السياســات أو وضعهــا.4  يتــم تحذيرهــم احترافي
قــد يبــّدل التغّيــر الجيلــي هــذا النمــوذج أيضــًا. ُيقــدِّر أفــراد جيــل األلفّيــة العمــل الجماعــي واعتــادوا علــى التعــاون. 

عّرفــت دراســة أجرتهــا مايكروســوفت )Microsoft( فــي العــام 2015 نمــط العيــش الرقمــي علــى أّنــه ذلــك الــذي يعتمــده “هــؤالء الذيــن يســتخدمون   3
الســابقون”  التكنولوجيــا  متبنــو  أو  التواصــل االجتماعــي  لوســائل  المتحّمســين  أو  مــن وســائل اإلعــالم، وهــم مســتخدمو شاشــات متعــددة،  المزيــد 
)مايكروسوفت كندا ]Microsoft Canada[، “فترات االنتباه: رؤى المستهلكين” ]Attention Spans: Consumer Insights[، ربيع 2015، 

ص. 24(. 

Tensions in Analyst-( ”التوتــرات فــي عالقــات المحللين-صانعــي السياســات: آراء، وحقائــق وأدلّــة“ ،)Jack Davis( جــاك ديفيــس  4
 Sherman Kent Center( مركز شيرمان كنت للتحليل االستخباراتي ،)Policymaker Relations: Opinions, Facts, and Evidence

for Intelligence Analysis(، الموقــع اإللكترونــي لوكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة )CIA(، كانــون الثاني/ينايــر 2003.
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ــل اآلخريــن بنــاًء علــى ذلــك.  ــع التبــادل مــن ِقَب لــى توّق لديهــم ميــل إلــى تبــادل المعلومــات بســرعٍة ضمــن شــبكاتهم واإ
إّنهــم أيضــًا ُيِعــّدون التقاريــر ألنفســهم بمــا أّن لديهــم توّجــه جماعــي ويريــدون تحقيــق فــرق فــي العالــم.5 

فــي حيــن كان محّللــو االســتخبارات فــي الماضــي حريصيــن علــى عــدم تجــاوز الخــّط فــي صنــع السياســات، 
لمحّلليــن  بالنســبة  الفاصــل  الخــّط  بمحــو  الماضــي  العقــد  مــدى  علــى  الفــرص”  بـ“تحليــل  المطالبــات  زيــادة  بــدأت 
التحليلــي  الموقــف  وهــي  تحليليــة”،  “خطوطــًا  االســتخبارات  مجموعــة  وكاالت  مــن  عــدٌد  اليــوم  يضــع  متعّدديــن. 
الرســمي لكيــاٍن تابــٍع لمجموعــة االســتخبارات بشــأن موضــوٍع محــّدد، ويبحــث فــي المطالبــات جميعهــا مــن صانعــي 

السياســات بشــأن هــذا الموضــوع فــي ضــوء موقــف الوكالــة الرســمي. 
فــي المســتقبل، قــد يــرى صانــع السياســات مــن جيــل األلفيــة ومســؤول االســتخبارات مــن الجيــل نفســه علــى 
حــد ســواء نفســيهما علــى أّنهمــا بشــكٍل متزايــٍد عضويــن فــي الفريــق األكبــر نفســه، متبادَليــن المعلومــات باســتمرار 
بيــن صانــع  الجماعــي  العمــل  هــذا  يتجــاوز  قــد  األمريكــي.  القومــي  األمــن  لمصالــح  دعمــًا  بالسياســات  وداِفَعْيــن 
السياسات-مســؤول االســتخبارات قــدرات وكاالت مجموعــة االســتخبارات علــى ضبــط الخطــوط التحليليــة رســميًا وقــد 

يتطلّــب نمــاذج جديــدة لضمــان الجــودة بشــأن تحليــل المعلومــات االســتخباراتية ونشــرها. 
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ُوِلــد عــدٌد متنــاٍم مــن موّظفــي مجموعــة االســتخبارات )IC( الحالييــن بعــد العــام 1980. إن أبنــاء جيــل األلفيــة هــم 
مــن المدنيــن والعســكريين النظامييــن واالحتياطييــن. لقــد تمــت العديــد مــن النقاشــات والحــوارات واالســتنتاجات حــول 
هــذا الجيــل مــن الجواســيس، ولكــن القليــل تــم دراســته وتوثيقــه وتحليلــه. ســتبدو دورة توظيــف فــرد مــن جيــل األلفّيــة فــي 
مجموعــة االســتخبارات، بالظاهــر، مماثلــة لتلــك الخاصــة بــأي جيــٍل ســابق — التوظيــف واإللحــاق بالخدمــة والتطويــر 
واالحتفــاظ — ولكــّن توّقعــات هــؤالء الموّظفيــن بشــأن مهنهــم تختلــف إلــى حــدٍّ كبيــٍر عــن توّقعــات األجيــال الســابقة. 

راجــع المرّبــع رقــم 1.
هــل ســينظر جيــل األلفّيــة إلــى مجموعــة االســتخبارات علــى أّنهــا جهــة عمــل مرغــوب فيهــا؟ هــل ســيرغب 
مســؤولو االســتخبارات مــن أبنــاء جيــل األلفيــة بمســار توظيــف دّوار، وهــو مســار يتيــح لهــم االنضمــام إلــى مجموعــة 
االســتخبارات وتركهــا بســهولة؟ مــا هــي المهــارات الممّيــزة التــي يمكــن أن يضيفهــا أفــراد جيــل األلفّيــة إلــى مجموعــة 

االســتخبارات، وكيــف ستســتثمر الــوكاالت فــي تطويــر مهاراتهــم أو ســتعيقها؟ 
قاعــدة  تنويــع  أجــل  مــن  للــوكاالت  األلفّيــة فرصــًا  أفــراد جيــل  يقــّدم  التوظيــف،  مــن دورة  عنــد كّل مرحلــة 
دخــال تصــورات جديــدة، مــع طــرح تحّديــات جديــدة فــي الوقــت عينــه مــن حيــث  مواهبهــا، ودمــج مهــارات جديــدة واإ
المحافظــة علــى انخــراط هــؤالء العّمــال وتحفيزهــم وســط البيروقراطيــة. علــى غــرار عّمــال آخريــن، ســيفتخر أفــراد 
جيــل األلفّيــة بعملهــم، وســيقّيمون مســاهماتهم المهنّيــة وسيســعون وراء فــرٍص مهنّيــٍة تتماشــى مــع أهــداف معّينــة. 

الفصل الرابع

موّظفو مجموعة االستخبارات: قوى االستخبارات العاملة 

المرّبع رقم 1
)IC( أسئلة لقادة مجموعة االستخبارات

التوظيف
هل ُتَضيِّق سياسات مجموعة االستخبارات )IC( وممارساتها الحالّية مجموعة المرّشحين من جيل األلفية اصطناعيًا؟ 

اإللحاق بالخدمة
كيف تؤّثر الخبرات األوّلية على اإلشراك في التوظيف وطول فترته في مجموعة االستخبارات )IC(؟ 

تطوير المهارات 
كيف يستوعب أفراد جيل األلفّية التعّلم والمعرفة، وهل يتماشى ذلك مع كيفية توفير مجموعة االستخبارات )IC( للتعليم 

والمعرفة؟ 

االحتفاظ بالمواهب
كيف يخطط أفراد جيل األلفّية لمساراتهم المهنّية وهل تتماشى مجاالت االستخبارات المهنّية مع هذه األهداف؟
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ولكــن، ستشــمل هــذه األهــداف، أكثــر مــن األجيــال األخــرى، أهدافــًا شــخصية، بمــا فــي ذلــك التــوازن بيــن العمــل 
والحيــاة الشــخصية؛ إذ قــد ال يتبــع أفــراد جيــل األلفّيــة بالتالــي مســارات مهنيــة تقليديــة.

إن الخدمــة العاّمــة مهمــٌة بالنســبة ألفــراد جيــل األلفّيــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــد يكونــون أقــّل ميــاًل للثقــة 
بالحكومــة، ومجموعــة االســتخبارات، والجيــش ممــا كانــت عليــه األجيــال الســابقة. اختــار أفــراد جيــل األلفّيــة الموّظفــون 
بالفعــل مــن ِقَبــل مجموعــة االســتخبارات أو خــالل عمليــة التوظيــف هــذا المســار المهنــي ذاتيــًا، وبالتالــي، فإنهــم 
أكثــر ثقــًة إجمــااًل بمهــام مجموعــة االســتخبارات بالمقارنــة مــع أفــراد آخريــن مــن جيــل األلفّيــة. عندمــا كّنــا نجــري 
اإلحاطــات لبحثنــا، أشــار بعــض القــادة والمديريــن الحالييــن عبــر وكاالت مجموعــة االســتخبارات إلــى أّن مجموعــة 
االســتخبارات ال تحتــاج إلــى إقنــاع أحــد للعمــل لديهــا. إاّل أنــه لــم تتــم بعــد تلبيــة الحاجــات فــي مســارات مجــاالت 
 مهنيــة حساســة — وباألخــّص ضمــن المجــاالت اإللكترونيــة ومجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات

أساســية  لغويــة  مهــارات  وفــي   )Science, Technology, Engineering and Mathematics [STEM[(
— عبــر الــوكاالت. ستســتمّر قــدرة مجموعــة االســتخبارات علــى جــذب المواهــب التــي تحتــاج إليهــا بطــرح التحّديــات 
بالنســبة للوكاالت مــع تقاعد الموّظفيــن األكثــر خبرًة ومــع عــدم التمّكن من إيجــاد المهــارات المطلوبة للمســتقبل ضمن 
كــوادر الــوكاالت الحاليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعنــي رغبــة أفــراد جيــل األلفّيــة فــي التنقّــل بيــن الوظائــف1 — بمــا 
فــي ذلــك التنقــل بيــن القطاعيــن العــام والخــاص — أّن الــوكاالت ســتحتاج إلــى آليــات توظيــف قوّيــة أثنــاء الخدمة من 

عــادة توظيفهــم واالســتمرار فــي تطويرهــم علــى مــدى العقــود القادمــة.  أجــل إعــادة جــذب أفــراد جيــل األلفّيــة واإ

ُمعضالت التوظيف 

يلّبــي مقــّدم طلــب العمــل مــن جيــل األلفيــة علــى األرجــح عــددًا مــن متطلبــات مجموعــة االســتخبارات )IC( مــن 
االنفتــاح علــى  تنّوعــه  التاريــخ األمريكــي، ويوفّــر  فــي  تعليمــًا  الجيــل األكثــر  هــو  هــذا  المهــارات والتعليــم.  حيــث 
العمــل مــع فئــاٍت مختلفــٍة مــن النــاس الذيــن يمكــن أن يضيفــوا تصــورات مختلفــة إلــى مشــكلة أو مشــروع مــا. بفضــل 
الموظفــون  هــؤالء  يملــك  الثقافيــة،  بالهويــات  مــن مناطــق مختلفــة، واالحتفــاظ  المتحّولــة، والهجــرة  الديموغرافيــات 
المســتقبليون فهمــًا أعمــق للمناطــق والثقافــات التــي ســيعملون علــى تحليلهــا ممــا يملكــه زمالؤهــم األكثــر خبــرًة.2 قــد 
يتكّلمــون أو يفهمــون لغــات أجنبيــة مثــل الفيتناميــة أو الفارســية أو التــوي.3 ونتيجــًة للخدمــة العســكرية، والتعليــم فــي 
الخــارج والروابــط العائليــة فــي الخــارج، يفهمــون غالبــًا أّن الســلوكيات واألفعــال التــي ُتعتبــر “عاديــة” فــي الواليــات 
المّتحــدة قــد يكــون لهــا معــاٍن مختلفــٍة فــي ســياقات مختلفــٍة فــي أماكــن أخــرى. هــذه معرفــة ال يمكــن تدريســها فــي 
ــة الذيــن يمارســون أدوار تحليــل المعلومــات االســتخباراتية وجمعهــا فهمــًا  الكتــب المدرســّية وتوّفــر ألفــراد جيــل األلفّي

بديهيــًا للتصويــر المعكــوس وانحرافــات شــائعة أخــرى.  

 Millennials at( ”أفــراد جيــل األلفيــة فــي العمــل: إعــادة تشــكيل مــكان العمــل“ ،)PricewaterhouseCoopers( برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز  1
Work: Reshaping the Workplace(، نيويــورك، 2011، ص. 7. 
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مــن بيــن الراشــدين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و34 عامــًا، يتكلّــم 25 فــي المئــة لغــة أخــرى غيــر اإلنجليزيــة فــي منازلهــم اليــوم، بالمقارنــة مــع   3
11 فــي المئــة فــي العــام 1980 )مكتــب اإلحصــاء األمريكــي ]U.S. Census Bureau[، “لغــة غيــر اإلنجليزيــة يتــم التحــدث بهــا فــي المنــزل، 
العمــر بيــن 18 و34 عامــًا” ]Language Other than English Spoken at Home, Age 18 to 34[، رســم بيانــي، غيــر مــؤّرخ(. هــذا 
ال يشــمل أفــراد جيــل األلفيــة الذيــن يتحدثــون اإلنجليزيــة فحســب داخــل منازلهــم، ولكنهــم يســتخدمون لغــات أخــرى فــي الخــارج، مثــال، متكّلمــو لغــة 

تراثيــة الذيــن يســتخدمون اإلنجليزيــة مــع الذيــن يتشــاركون معهــم الســكن ألّنهــا اللغــة المشــتركة الوحيــدة. 
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يصبــح عــدٌد مــن منافــع توظيــف أفــراد جيــل األلفّيــة تحّديــات فــي ســياق عمليــة التوظيــف الحالّيــة الخاصــة 
بمجموعــة االســتخبارات: قــد يكــون مــن األصعــب منــح التصريــح لهــذه المجموعــة مــن مقّدمــي طلبــات العمــل مــن 
أّي وقــٍت مضــى. قــد توّفــر خبرتهــم الواســعة فــي الخــارج مهــارات لغوّيــة مهّمــة ووعيــًا ثقافيــًا أجنبيــًا، ولكنهــا قــد ُتعقِّــد 

أيضــًا أو ُتعيــق عمليــة التصريــح األمنــّي. 
لــدى التوظيــف فــي مناصــب قابلــة للنشــر، سيســعد مديــرو التوظيــف ســماع أّن “لــدى أفــراد جيــل األلفّيــة 
رغبــًة قوّيــًة للعمــل فــي الخــارج وأّن 71 فــي المئــة يتوّقعــون ويريــدون تنفيــذ مهّمــة فــي الخــارج خــالل مســيرتهم 
ــة الســفر للعمــل وهــم يريــدون اســتخدام حياتهــم المهنيــة مــن أجــل رؤيــة  ــع عــدٌد مــن أفــراد جيــل األلفّي ــة.” يتوّق المهنّي
العالــم؛ علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد يكــون لديهــم توّقعــات محــدودة بشــأن هــذا الســفر، وبالتحديــد القــدرة علــى اختيــار 
 )UK( المتحــدة  المملكــة  أّنهــا  األولــى علــى  إنهــم يصّنفــون وجهــات عملهــم  أّنهــا مرغوبــة.  يــرون  التــي  المواقــع 
ّن “11 فــي المئــة فقــط علــى اســتعداد للعمــل فــي الهنــد و2 فــي المئــة فــي األراضــي الصينيــة. وعلــى  وأســتراليا، واإ
ــٍد أقــّل تطــّورًا مــن أجــل  الرغــم مــن هــذا، فقــد قــال أكثــر مــن النصــف إّنهــم قــد يكونــون علــى اســتعداد للعمــل فــي بل
تعزيــز حياتهــم المهنيــة.”4 ونتيجــًة لذلــك، قــد ال يــزال مــن الصعــب شــغل المناصــب الشــاّقة — أي تلــك التــي تقــع 

فــي أماكــن تطــرح التحّدّيــات، أو بعيــدة أو خطيــرة. 
يبلــغ  ديــن  كاهــل أعضائــه  يثقــل  االقتصــادي.  االنكمــاش  مــن  فتــرٍة  فــي  الرشــد  ســّن  الجيــل  هــذا  بلــغ  لقــد 
متوّســطه 45,000 دوالر أمريكــي،5 وهــو قــدر مــن ديــون دراســّية وشــخصّية أكثــر ممــا كان لــدى أجيــال ســابقة 
فــي المرحلــة العمريــة نفســها. فــي حيــن يــؤدي هــذا إلــى رغبــٍة فــي الحصــول علــى وظيفــٍة موثوقــة، األمــر الــذي يعــد 
جيــدًا بالنســبة لــوكاالت االســتخبارات، فهــو يــؤدي أيضــًا إلــى رغبــٍة فــي الحصــول علــى رواتــب أعلــى، مــا قــد يطــرح 
أمــام الــوكاالت نقطــة ضعــف تنافســية بالمقارنــة مــع أصحــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص. تشــّكل ديــون أفــراد جيــل 
األلفّيــة عوائــق فــي وجــه عمليــات التصريــح األمنــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ُيعتبــر هــؤالء العّمــال أكثــر حــذرًا بشــكٍل 
عــاٍم فيمــا يتعلّــق بشــؤونهم الماليــة مــن األجيــال األكبــر ســّنًا،6 مــا يعّرضهــم لمخاطــر أقــّل مــن منظــور التصريــح 
األمنــي. إّنهــم يميلــون إلــى عــدم تســجيل مبالــغ كبيــرة علــى حســاب ديــن بطاقــات االئتمــان بالقــدر الــذي كانــت عليــه 

ــاة.7  األجيــال األكبــر ســّنًا، وهــم يشــترون باإلجمــال منــازل فــي فتــراٍت الحقــٍة مــن الحي
مــن الناحيــة التاريخيــة، كان الجيــش ســاحة تدريــٍب مهّيــأة لمســؤولي االســتخبارات المدنييــن المســتقبليين، 
مــع توفيــر الخدمــة العســكرية فهمــًا بشــأن قــدرات االســتخبارات وتأميــن المهــارات التــي ترغــب بهــا الــوكاالت. علــى 
الرغــم مــن ذلــك، فــإّن المحظــورات التــي يفرضهــا الجيــش علــى األوشــام وثقــوب الجســم تســتبعد مجموعــة واســعة 
مــن الســّكان مــن جيــل األلفيــة باعتبارهــم غيــر مؤّهليــن للخدمــة العســكرية. ولــدى أكثــر مــن ثلــث أفــراد جيــل األلفّيــة 
أوشــام، نصفهــم تقريبــًا لديهــم بيــن وشــمين وخمســة أوشــام؛ فــي حيــن أّن لــدى 18 فــي المئــة منهــم ســتة أوشــام 
أو أكثــر. تختلــف القيــود بحســب الخدمــة العســكرية، ولّكــن األوشــام محظــورة عمومــًا بشــكٍل واضــٍح علــى الوجــه 
والعنــق واليديــن والمعصميــن. وتشــمل قيــود الخدمــة الفرديــة اإلضافيــة متطّلبــات توثيــق األوشــام ســنويًا، وحظــر 

برايس ووتر هاوس كوبرز )PricewaterhouseCoopers(، 2011، ص. 5.  4

بــي أن ســي )PNC(، “دراســة بــي أن ســي االســتقصائية حــول االســتقالل المالــي — الجــزء II دراســة قومّيــة حــول الســلوكيات المالّيــة لألشــخاص   5
PNC Financial Independence Survey—Part II A National Study of the Financial Behav- )فــي العشــرينات مــن العمــر” 

iors of 20-Somethings(، آذار/مــارس 2012.

 UBS( يــو بــي إس إنفســتور ووتــش ،)Think You Know the Next Gen Investor?( ”أتعتقــد أّنــك تعــرف المســتثمر مــن الجيــل التالــي؟“  6
Investor Watch(، كانــون الثاني/ينايــر 2014، ص. 7.

.2010 ،)Pew Research Center( مركز بيو لألبحاث  7
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األوشــام “التــي تغطــي الــذراع بالكامــل”، وحظــر وضــع أربعــة أوشــام أو أكثــر تحــت الركبــة أو الكــوع، ومنــع األفــراد 
المدرجيــن الذيــن يضعــون بعــض األوشــام القائمــة مــن التقــّدم للعمــل فــي لجنــة والقيــود المفروضــة علــى الحجــم 

والموضــوع.8
باإلضافــة إلــى ذلــك، لــدى ربــع أفــراد جيــل األلفّيــة ثقــب فــي مــكان آخــر غيــر شــحمة األذن، والــذي، فــي 
حــال كان فــي مــكاٍن ظاهــٍر مــن الجســم )اللســان، األنــف، الشــفتين، الوجــه، إلــخ.(، قــد يجعلهــم غيــر مؤّهليــن 
تجــد  قــد  العيــش،  لنمــط  كخيــار  متناميــٍة  شــعبيٍة  فــي حشــد  والثقــوب  األوشــام  اســتمرار  مــع  العســكرية.9  للخدمــة 
مكّونــات االســتخبارات التابعــة لألجهــزة العســكرية أّن مجموعاتهــم مــن المرّشــحين المؤّهليــن تنكمــش. هــل ســيكون 

علــى جيــش المســتقبل تعديــل تعريفــه لألقــراط “المعقولــة” مــن أجــل توســيع مجموعــة مرّشــحيه؟
يتماشــى تشــريع الماريجوانــا مؤخــرًا فــي واليــات متعــّددة مــع موقــف 69 فــي المئــة مــن أفــراد جيــل األلفّيــة 
الذيــن يعتقــدون أّن الماريجوانــا يجــب أن تكــون شــرعية.10 هــل ستســتبعد مجموعــة االســتخبارات مجّنديــن مــن جيــل 
األلفيــة بالنظــر إلــى تعاطيهــم للماريجوانــا، حّتــى بالنســبة للمجّنديــن الذيــن يتمّتعــون بمهــارات متخّصصــة فــي مجــال 

العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات )STEM( أو بمهــارات لغويــة؟
ســتواجه مجموعــة االســتخبارات قــرارًا إّمــا بتوظيــف أفضــل المواهــب فــي الســوق أو تعتمــد فــي التوظيــف 
التــي تملــك خبــرة دوليــة محــدودة فحســب؛ وليــس لديهــا ديــون؛ وبالنســبة  علــى المجموعــة الفرعيــة مــن الســّكان 
االمتثــال  المرّشــحين  علــى  ســيتوّجب  بهــا.  مســموح  غيــر  أوشــام  أو  ثقــوب  لديهــا  ليــس  العســكرية،  لالســتخبارات 
ن ترعرعــوا فــي الواليــات التــي أصبحــت الماريجوانــا الُمشــّرعة  للقانــون الفيدرالــي بشــأن تعاطــي المخــّدرات حتّــى واإ
فيهــا معيــارًا ثقافيــًا. وبالتالــي، يتوجــب علــى مجموعــة االســتخبارات إقنــاع األفــراد بأّنهــا جهــة عمــل أفضــل مــن 
القطــاع الخــاص، حيــث ال ُيطلــب منهــم التخّلــي عــن ثقوبهــم، أو إخفــاء أوشــامهم أو االمتنــاع عــن الماريجوانــا 
وال ُيمنعــون مــن الســفر إلــى بعــض البلــدان. فــي حيــن مــا زال التوظيــف الحكومــي يقــّدم منافــع ماليــة مماثلــة لتلــك 
المتوّفــرة فــي القطــاع الخــاص،11 قــد يشــّكل انتظــار التصريــح وأعبــاء التوظيــف زاجــرًا بالنســبة لعــدٍد مــن الموظفيــن 

المحتمليــن.  المجّنديــن  أو 

فيما يتعّلق ببعض لوائح الخدمة العســكرية بشــأن األوشــام، والتشــويهات وثقوب الجســم، راجع الئحة الجيش رقم 670-1، “ارتداء الزي الرســمي   8
للجيش ومظهره وشاراته” )Army Regulation 670-1, Wear and Appearance of Army Uniforms and Insignia(، 10 نيسان/أبريل 
2015، ص. 10؛ إرشــادات قــوات البحريــة اإلداريــة رقــم Navy Administrative Instruction 110/06( 06/110( )توســيع سياســات قــوات 
البحريــة حــول األوشــام، وفــّن تزييــن الجســد، والعالمــات الفارقــة، والتشــويهات وزينــة األســنان(، 1 تشــرين األول/أكتوبــر 2003؛ إرشــادات القــوات 
 Dress and Personal( ”لبــاس موظفــي القــوات الجويــة ومظهرهــم الشــخصي“ ،)Air Force Instruction 36-2903( 2903-36 الجوّيــة رقــم
 Marine Admin( 07/198 18 تموز/يوليو 2011، ص. 22؛ ورسالة مشاة البحرية اإلدارية رقم ،)Appearance of Air Force Personnel
 15 ،)Amplification to the Marine Corps Tattoo Policy( ”توســيع سياســات مشــاة البحريــة بشــأن األوشــام“ ،)Message 198/07

كانــون الثاني/ينايــر 2010.

مركز بيو لألبحاث )Pew Research Center(، 2010، ص. 57.   9

مركز بيو لألبحاث )Pew Research Center(، “األجيال والقضايا” )Generations and Issues(، في مركز بيو لألبحاث، “أفراد جيل   10

 Millennials in Adulthood: Detached from Institutions,( ”األلفّيــة فــي ســّن الرشــد: منفصلــون عــن المؤسســات، متشــابكون مــع األصدقــاء
 .2014a 7 آذار/مــارس ،)Networked with Friends

الخــاص”  القطــاع  وموظفــي  الفيدرالييــن  الموظفيــن  تعويــض  “مقارنــة   ،)Congressional Budget Office( الكونغــرس  موازنــة  مكتــب   11

)Comparing the Compensation of Federal and Private-Sector Employees(، واشــنطن العاصمــة، المنشــور رقــم 4403، 
الثاني/ينايــر 2012. كانــون 
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حكاية عمليتي إلحاق بالخدمة 

عنــد  الجديــد  مديرهــا  ويســتقبلها  المكتــب،  إلــى  الجديــدة  الموّظفــة  تصــل  جديــدة.  وظيفــة  فــي  األّول  اليــوم  َتَخيَّــْل 
مكتــب االســتقبال، وتتــم مرافقتهــا علــى الفــور إلــى مكتبهــا الجديــد. يتــم توفيــر تصاريــح مرورهــا بمجــّرد دخولهــا مــن 
البــاب. تــم ضبــط حاســوبها بالفعــل، وقــد ســؤِلت عــن منّصتهــا المفّضلــة — حاســوب شــخصي )PC( مقابــل أبــل 
)Apple( — وتّمــت تهيئتهــا مســبقًا. يتواجــد ممثــٌل عــن قســم تكنولوجيــا المعلومــات هنــاك مــن أجــل المســاعدة 
فــي تحديــد كلمــات المــرور، وشــرح حســابات الشــركة المختلفــة وضبــط الهاتــف والبريــد الصوتــي. تُقابــل الموّظفــة 
المعلومــات،  عــن  الكشــف  عــدم  حــول  واالتفاقّيــات  المنافــع،  مراجعــة  أجــل  مــن  البشــرية  المــوارد  قســم  الجديــدة 
فــي  فــي جولــٍة  المنشــآت  المرتبــات. يرافقهــا أخصائيــون مســؤولون عــن  المطلــوب، ومعلومــات كشــف  والتدريــب 
المبنــى ويقّدمــون لهــا كــوب الشــركة وســترتها. تعقــد بعدئــٍذ اجتماعــات مــع زمالئهــا ومديرهــا الجــدد. يجتمــع موّظفــون 
جــدد آخــرون مــن جميــع األقســام األخــرى مــن الشــركة معــًا بعــد ظهــر ذلــك اليــوم لحضــور جلســة إرشــادية بشــأن 
ثقافــة الشــركة، يقدمهــا موّظــف كبيــر تطــّوع لهــذه المســؤولية. فــي اليــوم التالــي، تبــدأ الموّظفــة الجديــدة العمــل علــى 
مشــاريعها الجديــدة وتتنــاول الغــداء مــع فريقهــا الجديــد. يتــم وضــع دورات تدريبيــة مختلفــة للموّظفــة الجديــدة علــى 
جــدول أعمالهــا فــي زيــادات علــى مــدى يوميــن طــوال األشــهر الســّتة المقبلــة، متيحــًة لهــا التأقلــم مــع بيئــة عملهــا 

الجديــدة مــع تطبيــق التدريــب الجديــد الــذي تتعّلمــه. 
يبــدأ موّظــٌف جديــٌد آخــر العمــل اليــوم لحســاب صاحــب عمــٍل مختلــف. فــي هــذا الموقــع، ينتظــر الموّظــف 
الجديــد 30 دقيقــًة ليتــم اســتقباله عنــد مكتــب االســتقبال مــن ِقَبــل شــخٍص لــن يــراه مجــددًا فــي المســتقبل، والــذي 
يرافقــه إلــى غرفــة صــّف َتُعــّج بموّظفيــن جــدد مــن أقســام ومجــاالت عمــل مختلفــة. يحصــل كل واحــد منهــم علــى 
كــوب وقلــم يحمــالن شــعار الشــركة. ال يســتطيع علــى مــدى الســاعات األربــع إلــى الســت األولــى، إلــى حيــن وصــول 
السياســات واإلجــراءات  متعــددة حــول  فيديــو  يشــاهد مقاطــع  ُمراِفــق.  مــن دون  الغرفــة  مغــادرة  التعريفيــة،  شــارته 
األمنّيــة ويوقّــع أوراق عمــل قانونّيــة. ســيحصل علــى تدريــب متكــّرر يقّدمــه مســؤولون عــن اإلحاطــة ال يســتثمرون 
يقابــل مديــره أو  لــن  الجديــد.  الموّظــف  أقــّل بكثيــر مــن  الشــركة، وحتّــى  مــع  الخاصــة  المســتقبلية  فــي مســيراتهم 
زمــالءه الجــدد ولــن يحصــل علــى معلومــات بشــأن وظيفتــه أو مشــاريعه الجديــدة. ال يملــك أي إمكانيــة وصــول 
علــى اإلنترنــت أو ارتبــاط مــع فريقــه المســتقبلي أو مشــاريعه المســتقبلية. بعــد أســابيع، يصــل إلــى مكتبــه الجديــد مــن 

دون فهــم لــدوره الجديــد أو كيــف ستتناســب هــذه الــدورات التدريبيــة مــع مســؤولياته الجديــدة. 
الَفــْرق بيــن هذيــن الســيناريوهين هــو الَفــْرق بيــن شــركة تريــد أن يشــعر موّظفوهــا الجــدد بأّنــه مرّحــب بهــم، 
ومرغوبيــن وّأنهــم أصبحــوا علــى الفــور جــزءًا مــن الفريــق وأخــرى ترســل عــن غيــر قصــد رســالة بأّنهــا تــرى أّن أي 
شــخص جديــد يشــّكل إزعاجــًا. تبّيــن األبحــاث أّن “86 فــي المئــة مــن الموّظفيــن الجــدد يقــّررون البقــاء فــي شــركة أو 
ــه مــن المرّجــح أن يبقــى 69 فــي المئــة مــن الموّظفيــن الجــدد لمــّدة  مغادرتهــا خــالل أشــهرهم الســتة األولــى فيهــا وأّن
أطــول مــن ثــالث ســنوات فــي حــال اختبــروا عمليــة منّظمــة جيــدًا لإللحــاق بالخدمــة”.12 إن االنطباعــات األولــى 
تــدوم. يتوجــب علــى شــركة تحــرم الموظفيــن الجــدد مــن وســائل التكنولوجيــا وارتباطهــم بالعالــم الخارجــي وتفــرض 
عليهــم فــي الوقــت عينــه قيــود متعلقــة بالســفر ونمــط العيــش أن تنظــر فــي النتائــج المتشــّعبة عــن إبعــاد الموّظفيــن 

قبــل إشــراكهم فــي المهّمــة. 

 Social Tools Can Improve( ”األدوات االجتماعيــة قــد تحّســن عمليــة إلحــاق الموظفيــن بالخدمــة“ ،)Karie Willyerd( كاري ويلييــرد  12

Employee Onboarding(، هارفــارد بيزنــس ريفيــو )Harvard Business Review(، 21 كانــون األّول/ديســمبر 2012.
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تطوير المهارات 

لقــد تلقــي الموظفــون مــن جيــل األلفيــة تعليمــًا عاليــًا بشــكٍل عــام وهــم يثمنــون تعّلــم مهــارات جديــدة،13 ولكــّن مقاربتهــم 
للتعلّــم قــد ال تتوافــق مــع مقاربــات التعليــم التــي تعتمدهــا وكالــة اســتخبارات. اعتــاد الكثيــرون علــى التعلّــم ذاتيــًا 

والتعــاون فــي فــرٍق لتعلّــم مواضيــع جديــدة. 
تشــير إحــدى الدراســات إلــى أّن أفــراد جيــل األلفّيــة يتعّلمــون بشــكٍل أفضــل فــي فتــرات قصيــرة، بــداًل مــن 
المحــاكاة  علــى  اعتــادوا  فقــد  المهــام،  متعــددي  كونهــم  علــى  نشــأوا  قــد  كانــوا  ولمــا  الطويلــة.14  التدريبيــة  الــدورات 
التفاعلّيــة بــداًل مــن المحاضــرات، األمــر الــذي قــد ال يتــالءم مــع برامــج توجيــه الموّظفيــن الجــدد علــى طــول األســبوع 
والــدورات التدريبّيــة األخــرى. ُيســعد الموّظــف مــن جيــل األلفيــة التعــاون مــع الزمــالء، وتبــادل المعلومــات والتدريــب 
المتعــّدد التخّصصــات فــي مجموعــٍة مــن االختصاصــات.15 إّنهــم يريــدون الحصــول علــى الفرصــة للنمــّو والتعّلــم. أي 
فــرص توّفرهــا الوكالــة للحيــاة المهنيــة ونمــو المهــارات؟ هــل ُيســمح للموّظفيــن بالتوّجــه ذاتيــًا نحــو تخصصــات، أو 
هــل ُيطلــب منهــم العمــل فحســب حيــث تعّينهــم اإلدارة؟ كيــف ســيتجاوب الموّظفــون مــع العوائــق المســتمّرة فــي طريــق 
الوصــول إلــى المعلومــات؟ هــل ســتعيق القواعــد والهيكليــات الجديــدة االبتــكار واإلبــداع؟ كيــف سيســاعدهم أصحــاب 

رســالهم إلــى العمــل كافيــًا.  العمــل علــى النمــو وعلــى المحافظــة علــى إنتاجيتهــم؟ لــن يكــون إصــدار التعليمــات واإ
قــد تكــون أســاليب التواصــل مصــدر احتــكاك؛ يفّضــل عــدد مــن أفــراد جيــل األلفّيــة الرســائل الفوريــة، والرســائل 
لقســم  أّول  نائــب رئيــس  ســأل  الشــركات.  الهاتفيــة واجتماعــات  االتصــاالت  علــى  النصّيــة  والرســائل  اإللكترونيــة 
المــوارد البشــرية فــي شــركة تضــّم 7,000 شــخص الموّظفيــن مــا إذا كانــوا يشــعرون بأّنــه يتــم إطالعهــم بشــكٍل 
ــِل  ــِل اإلدارة. أراد المولــودون فــي فتــرة طفــرة اإلنجــاب أن يتــم توفيــر المزيــد مــن المعلومــات لهــم مــن ِقَب ــٍد مــن ِقَب جّي
مديريهــم، فــي حيــن شــعر أفــراد جيــل األلفّيــة أّنــه يتــم إطالعهــم بشــكٍل جّيــٍد عــن طريــق موقــع الشــركة اإللكترونــي 

ولــم يكونــوا بحاجــة إلــى مناقشــات إدارّيــة إضافّيــة.16

إعادة تعريف االحتفاظ بالموّظفين 

ال يتوقّــع فــرد جيــل األلفّيــة العــادي البقــاء فــي وظيفــٍة واحــدٍة علــى مــدى حياتــه المهنّيــة كلهــا )راجــع الشــكل رقــم 
4.1(، ولذلــك يمكــن أن تتوّقــع وكاالت االســتخبارات أن يكــون لموّظفيهــا مســارات مهنّيــة تمــّر عبــر الــوكاالت 
ــة، ويــكاد يكــون أفــراد جيــل  والقطــاع الخــاّص. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ليــس هــذا االتجــاه خاّصــًا بأفــراد جيــل األلفّي

األلفّيــة الجيــل الــذي يتمتّــع بأعلــى معــّدالت االســتنزاف الوظيفــي: 

 خالفــًا للتصــّورات الشــعبية، يبقــى أفــراد جيــل األلفّيــة بالفعــل مــع أصحــاب عملهــم لمــدة أطــول ممــا كان يبقــى 
عّمــال الجيــل إكــس )Generation X( باألعمــار نفســها. يعكــس ذلــك واقــع أّن أفــراد جيــل األلفّيــة يواجهــون 
ســوق عمــل تتمّيــز بمــّدة خدمــة أطــول فــي الوظيفــة، وانتقــاالت أقــّل بيــن أصحــاب العمــل وأنــواع أخــرى مــن 

مركز بيو لألبحاث )Pew Research Center(، 2010، ص. 41.  13

ســوزان ميليجــان )Susan Milligan(، “التقــاط الحكمــة مــن أربعــة أجيــال” )Capturing the Wisdom of Four Generations(، إتــش   14

آر مجازيــن )HR Magazine(، المجلّــد 59، العــدد 11، تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014.

.2014 ،)Milligan( ميليجان  15

.2014 ،)Milligan( ميليجان  16
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العمليــات االنتقاليــة المهنيــة، ومســتوى أدنــى مــن الميوعــة اإلجماليــة فــي ســوق العمــل. . . . مــن المرّجــح 
بشــكل أقــّل أن يكــون أفــراد جيــل األلفّيــة قــد أمضــوا مــع صاحــب العمــل أقــّل مــن عــام بالمقارنــة مــع عّمــال جيــل 
إكــس بالعمــر نفســه، ومــن المرّجــح أكثــر أن يكونــوا قــد أمضــوا مــع صاحــب عملهــم فتــرة طويلــة إلــى حــّد مــا 

تتــراوح بيــن 3 و6 ســنوات.17

علــى  االســتخبارات.  لحاجــات عمــالء  وتقديــرات مختلفــة  بتصــورات  الموّظفيــن  متنّوعــة  تجــارب  تــزّود  قــد 
الرغــم مــن ذلــك، تتطّلــب هــذه المســارات المهنّيــة مــن الــوكاالت توفيــر ممــّرات ألفــراد جيــل األلفّيــة لدخــول مجموعــة 
ــة أو العــودة إليهــا بعــد جولــٍة قصيــرٍة فــي مــكاٍن آخــر. هــل  االســتخبارات )IC( فــي وقــٍت الحــٍق مــن حياتهــم المهنّي
للقــوى  المســتقبلّية  الحاجــات  األمنــي  والتصريــح  بالموّظفيــن  واالحتفــاظ  التوظيــف  وعمليــات  ممارســات  تســتوعب 
العاملــة فــي الــوكاالت؟ هــل جمعّيــات قدامــى الــوكاالت مصّممــة للمحافظــة علــى انخــراط الموّظفيــن الســابقين، وهــل 
توفّــر ممــّرات للعــودة إلــى القــوى العاملــة؟ وهــل تســتفيد مــن الروابــط التــي قــد تكــون لــدى الموّظفيــن الحالييــن مــع 

أماكــن عملهــم الســابقة؟ 
ــة فــي مــكان للعمــل، فإنهــم يرغبــون فــي العمــل لــدى أصحــاب عمــل يكافئــون  عندمــا يفكــر أفــراد جيــل األلفّي
العامــل مــن خــالل الكفــاءة بــداًل مــن مــّدة الخدمــة. هــل تتماشــى التعيينــات للمشــاريع والترقيــات والرواتــب مــع ســنوات 

الخبــرة أو األداء فــي مجموعــة االســتخبارات؟ 
منافــع  تقــّدم  هــل  بالموّظفيــن،  االحتفــاظ  أجــل  مــن  التنافــس  االســتخبارات  وكاالت  علــى  يتوّجــب  عندمــا 
ومكافــآت ُتعتبــر تنافســّية بالمقارنــة مــع تلــك التــي يقّدمهــا أصحــاب عمــل آخــرون؟ يرغــب حوالــي 50 فــي المئــة 

 Economic( ”15 حقيقة اقتصادية بشأن أفراد جيل األلفّية“ ،)Council of Economic Advisors( مجلس المستشارين االقتصاديين  17

Facts About Millennials(، واشــنطن العاصمــة، المكتــب التنفيــذي للرئيــس )Executive Office of the President(، تشــرين األول/
أكتوبــر 2014، ص. 29.
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الشكل رقم 4.1
عدد أصحاب العمل الذي يتوّقع أفراد جيل األلفّية العمل لحسابهم، باالعتماد على دراسة استقصائية عالمية 
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ــة فــي العمــل مــن أّي مــكاٍن فــي أّي وقــت، دون أن يكونــوا مرغميــن علــى إمضــاء يــوم عمــل  مــن أفــراد جيــل األلفّي
يمتــّد علــى مــدى ثمانــي ســاعات؛ ويريــد حوالــي 25 فــي المئــة مــن أفــراد جيــل األلفّيــة العمــل مــن المنــزل لجــزٍء مــن 
الوقــت؛ وال يســتقّل 14 فــي المئــة مــن أفــراد جيــل األلفّيــة ســيارة للذهــاب إلــى العمــل )راجــع المرّبــع رقــم 2(. هــل 
توفّــر وكاالت االســتخبارات أنــواع مرنــة وعــن ُبْعــد يمكــن الوصــول إليهــا بوســائل النقــل العــام مــن أماكــن العمــل 

والتــي يرغــب فيهــا أفــراد جيــل األلفّيــة؟
فــي  االســتخبارات  مجموعــة  مــن  الُمْســَتقيلين  الموّظفيــن  خدمــة  انتهــاء  حــول  االســتقصائية  الدراســات  فــي 
الســنة الماليــة 2013 )وهــي الســنة االخيــرة التــي تتوفــر بشــأنها البيانــات(، كان الســببان األّوالن اللــذان ذكرهمــا 
الموّظفــون المدنيــون للمغــادرة النقــص فــي فــرص الترقيــة )اإلجابــة األولــى( وتوفّــر الزيــادات فــي األجــور )اإلجابــة 
الثانيــة(.18 فــي الوقــت عينــه، لــم تشــمل األســباب الخمســة األولــى لالســتقالة التــوازن بيــن العمــل والحيــاة الشــخصّية، 
وموقــع مــكان العمــل، والفرصــة للعمــل علــى مهــام تطــرح تحّديــات. وبالتالــي، تلّبــي مجموعــة االســتخبارات حاجــات 

الموّظفيــن مــن جيــل األلفيــة فــي بعــض المجــاالت ولكــن ليــس فــي جميعهــا. 

مكتــب مديــر االســتخبارات القوميــة )Office of the Director of National Intelligence(، “الدراســة االســتقصائية حــول انتهــاء خدمــة   18

موّظفــي مجموعــة االســتخبارات: تقريــر بنتائــج الســنة الماليــة IC Employee Exit Survey: FY13 Results Report( ”2013(، ماكليــن، 
فرجينيــا، أيار/مايــو 2014، ص. 19. 

المرّبع رقم 2
وجهات نظر أفراد جيل األلفية حول أمكان العمل المرنة 

�يفّضل 47 في المئة من أفراد جيل األلفّية األمريكيين حّرّية العمل واللعب من أي مكان، في أّي وقت، دون قيود،  �•
على يوم عمل تقليدي يمتّد على ثماني ساعات، وعلى أسبوع عمل من االثنين إلى الجمعة. 

�يسمح أصحاب عمل حوالي ربع أفراد جيل األلفّية لهم بالعمل من المنزل، ويفّضل 28 في المئة من أفراد جيل  �•
األلفّية العمل في المكتب. 

�بداًل من قيادة السيارات، يذهب 14 في المئة من أفراد جيل األلفّية إلى العمل في الحافالت، أو قطار األنفاق، أو  �•
القطار أو سيرًا على األقدام. 

يتوّقع 55 في المئة من أفراد جيل األلفّية األمريكيين الحصول على راتب أعلى مقابل فترة انتقال أطول.  �•
�يعتقد ثلثا أفراد جيل األلفّية أن منّظمة قد اعتمدت نموذج عمل مرن ومتنّقل وعن ُبْعد تتمّتع بميزة تنافسية بالمقارنة  �•

مع منّظمة تتطّلب من موظفيها التواجد في المكتب لمدة 8 ساعات كّل يوم من األسبوع. 
�قد يقبل 37 في المئة من أفراد جيل األلفّية األمريكيين بخفض األجور مقابل الحصول على مرونة أكبر؛ ومن  �•

ضمن تلك المجموعة، قد يقبل 25 في المئة بخفض بنسبة أكبر من 20 في المئة من راتبهم.

المصدر: أنظمة سيسكو )Cisco Systems(، “التقرير النهائي لتكنولوجيا العالم المترابط للعام 2014” )2014 
Connected World Technology Final Report(، سان خوسيه، كاليفورنيا، 2014. 
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يشــمل المجمــع الجينــي التابــع لمجموعــة االســتخبارات )IC( موّظفيــن محتمليــن قــد تتمّنــى مجموعــة االســتخبارات 
اســتخدامهم فــي الوقــت الحالــي أو فــي المســتقبل وأكاديمييــن ورجــال أعمــال ومقاوليــن مــن جيــل األلفيــة وآخريــن تجعل 
منهــم مهاراتهــم أو إمكانيــة وصولهــم الشــخصي أو معلوماتهــم مرّشــحين ذوي قيمــة عاليــة ليكونــوا مصــادر معلومــات 
وخبــراء متخّصصيــن فــي موضــوع مــا، ومستشــارين ومراجعيــن خارجييــن لقضايــا ذات أهميــة لمجموعــة االســتخبارات. 
ينضــوي شــركاء أعمــال مجموعــة االســتخبارات المحلييــن واألجانــب تحــت هــذه المجموعــة ألّنهــم يوفّــرون فرصــًا 
مســتمّرًة للتحســين التكنولوجــي والجوهــري والكيفــي )الوصفــي(، وهــي عوامــل قــد تزيــد من عمــق المجمــع الجينــي التابع 

لمجموعــة االســتخبارات.
يصــف المرّبــع رقــم 3 ثالثــة شــرائح فرعيــة مــن مجمــع الجينــات التابــع لمجموعــة االســتخبارات. وتشــمل 
هــذه المجموعــات أفــراد جيــل األلفيــة الذيــن يعملــون فــي مجموعــة االســتخبارات مقاوليــن، وأفــراد جيــل األلفيــة مــن 
ــة فــي البلــدان  مؤسســات علميــة وبحثيــة والذيــن يوّفــرون معلومــات قّيمــة لمجموعــة االســتخبارات، وأفــراد جيــل األلفّي

الفصل الخامس

المجمع الجيني التابع لمجموعة االستخبارات: المقاولون، 
والباحثون، والمسؤولون عن االتصاالت الخارجية والمزيد 

المرّبع رقم 3
)IC( الشرائح الفرعية من مجمع الجينات التابع لمجموعة االستخبارات

أفراد جيل األلفية أصحاب الشارات الخضراء 
 )IC( االســتخبارات  مجموعــة  فــي  الخضــراء  الشــارات  أصحــاب  مــن  مقاوليــن  يعملــون  الذيــن  األلفيــة  جيــل  أفــراد  يتبــادل 
العالقــات مــع وكاالت مشــابهة لــوكاالت نظرائهــم الفيدرالييــن المدنييــن والعســكريين أصحــاب الشــارات الزرقــاء، ولكــّن مجموعــة 
بــأّن  العمــل. وتــؤّدي التصــّورات  الشــارات الخضــراء وسياســات مــكان  المهنــي ألصحــاب  االســتخبارات ال تتحّكــم بالتطويــر 
الموّظفيــن مــن أصحــاب الشــارات الخضــراء هــم مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة إلــى مخاطــر أخالقّيــة، ومخاطــر مــن حيــث 
االحتفــاظ بالموّظفيــن ومخاطــر أمنيــة، يتــرّدد صداهــا َعْبــر الــوكاالت. ويتوّجــب علــى الــوكاالت النظــر فــي كيفيــة االنخــراط مــع 

هــؤالء األفــراد. 

العلماء واألكاديميون 
يوّفــر الباحثــون لمجموعــة االســتخبارات )IC( رؤى حــول االكتشــافات العلميــة والتكنولوجيــة المبتكــرة التــي تحــدث فــي الواليــات 
المتحــدة والخــارج، ولكــّن بعــض العلمــاء يشــعرون بالقلــق مــن كيفيــة اســتخدام الحكومــة للمعلومــات التــي يقّدمونهــا. ويوفّــر 

االنخــراط مــع هــذه المجموعــة فرصــًا لتبــادل المعلومــات حــول كيفيــة تطبيــق االبتــكارات مــن أجــل تحســين األمــن القومــي. 

الشركاء األجانب والمسؤولون عن االتصاالت الخارجية 
تعمــل وكاالت مجموعــة االســتخبارات )IC( فــي بلــدان أجنبيــة، تكــون العالقــات مــع شــركات األعمــال واألفــراد فيهــا أساســّية. 
تّؤمــن بعــض الكيانــات األجنبيــة الغــذاء والنقــل والخدمــات اللوجســتية للموظفيــن ومقاولــي مجموعــة االســتخبارات فــي الخــارج؛ 

ويعمــل أفــراد وكيانــات أخــرى بوصفهــم مصــادر للمعلومــات االســتخباراتية وشــركاء خارجييــن ومســؤولين عــن االتصــاالت. 
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األجنبيــة الذيــن يقّدمــون معلومــات أو خدمــات لــوكاالت مجموعــة االســتخبارات. 
مجموعــة  وكاالت  إلــى  اليومــي  الوصــول  إمكانيــة  الخضــراء  الشــارات  أصحــاب  مــن  المقاولــون  يملــك 
هــذه  فــي  األلفّيــة  جيــل  أفــراد  يتنّقــل  قــد  ونشــاطاتها.1  االســتخبارات  مجموعــة  لمهــام  عميقــًا  وفهمــًا  االســتخبارات 
المجموعــة بيــن القــوى العاملــة ذات الشــارات الخضــراء وتلــك ذات الشــارات الزرقــاء خــالل حياتهــم المهنّيــة، مــا 
يجعــل تقّدمهــم المهنــّي غيــر خّطــي وذات صلــة إلــى حــدٍّ كبيــٍر بحاجــات مجموعــة االســتخبارات علــى حــدٍّ ســواء. 
بمــا أّن أفــراد جيــل األلفّيــة قــد برهنــوا علــى اســتعداد لمغــادرة وظيفــة مــع أجــٍر أعلــى وأكثــر أمنــًا مــن أجــل االلتحــاق 
بوظيفــة تقتــرن بالمزيــد مــن المرونــة، وموضــوع أكثــر تشــويقًا وعمــل أكثــر جــدوى، أصبــح مــن الشــائع بالنســبة ألفــراد 
جيــل األلفّيــة أصحــاب الشــارات الخضــراء التنّقــل بيــن دور المقــاول والــدور الحكومــي. وتتمثّــل المنفعــة التــي يوّفرهــا 
الــوكاالت وتملــك شــبكة  فــي مجموعــة مختلفــة مــن األدوار والوظائــف عبــر  ذلــك بقــوى عاملــة اكتســبت الخبــرة 

واســعة مــن االتصــاالت المهنيــة والزمــالء َعْبــر الــوكاالت. 
والتطويــر  التوظيــف،  وسياســات  التوظيــف،  بممارســات  تتحّكــم  ال  االســتخبارات  مجموعــة  أّن  بمــا  ولكــن 
المهنــي، والمراقبــة واإلشــراف علــى هــؤالء الموّظفيــن، تعتمــد مجموعــة االســتخبارات بشــكٍل كبيــٍر علــى الشــركات 
لتوظيــف القــوى العاملــة التــي ســتلّبي متطلبــات مهــام مجموعــة االســتخبارات وتدريبهــا واالحتفــاظ بهــا وتطويرهــا. 
فــي كثيــٍر مــن األحيــان، تتصــرف الــوكاالت كمــا لــو أّن المحافظــة علــى انخــراط هــذه القــوى العاملــة وتحفيزهــا 
هــو مســؤولية الشــركات البحتــة والتــي تقــع علــى عاتــق صاحــب العمــل، ومــع ذلــك، عندمــا يعمــل الموظفــون ذوو 
البرامــج  مديــري  إشــراف  تحــت  تكنولوجيــا حكومّيــة،  مــع  مكاتــب حكومّيــة،  فــي  كامــٍل  بــدواٍم  الخضــراء  الشــارات 
ِفــَرٍق تتألّــف مــن مزيــٍج مــن الموّظفيــن والمقاوليــن الحكومييــن، يصبــح مــن المســؤولية غيــر  الحكومّيــة، وضمــن 
مــع  التشــارك  علــى  القــدرة  ُتعتبــر  األســباب،  لهــذه  وأخالقهــا.  العاملــة  القــوى  هــذه  تديــر  أن  الرســمية  الحكوميــة 

االســتخبارات.  لمجموعــة  بالنســبة  نقــاط ضعــٍف  وانخراطهــم  تحفيزهــم  علــى  والمحافظــة  المقاوليــن 
ويتمثّــل وجــه تشــابٍه ملفــٍت َعْبــر الدراســات االســتقصائية حــول أفــراد جيــل األلفّيــة حــول العالــم برغبــة شــركات 
األعمــال فــي التشــارك مــع الحكومــة لتحقيــق األهــداف معــًا. وال يعتقــد أفــراد جيــل األلفّيــة أن باســتطاعة الحكومــة 
حــّل المشــاكل بنفســها ويعتقــدون أن تلــك الشــراكات مفيــدة مــن أجــل تحقيــق األهــداف علــى مســتوى الدولــة. قــد 
ُيلهــم هــذا التصــّور أفــراد جيــل األلفّيــة فــي األوســاط العلمّيــة واألكاديمّيــة مــن أجــل المشــاركة وتبــادل المعلومــات مــع 

مجموعــة االســتخبارات: 

 فــي حيــن يعتقــد معظــم أفــراد جيــل األلفّيــة أن لشــركات األعمــال تأثيــر إيجابــي علــى المجتمــع مــن خــالل توفيــر 
فــرص العمــل )46 فــي المئــة( وزيــادة االزدهــار )71 فــي المئــة(، يــرون أن باســتطاعة شــركات األعمــال القيــام 
بالمزيــد لمعالجــة تحّديــات المجتمــع فــي المجــاالت األكثــر إثــارًة للقلــق: ُنــدرة المــوارد )56 فــي المئــة(، تغّيــر 
المنــاخ )55 فــي المئــة(، والمســاواة فــي الدخــل )49 فــي المئــة(. باإلضافــة إلــى ذلــك، يريــد 50 فــي المئــة 
مــن أفــراد جيــل األلفّيــة الذيــن شــملتهم الدراســة االســتقصائّية العمــل لصالــح شــركة أعمــال لديهــا ممارســات 

أخالقيــة.2 

ــة فــي الــرأي العــام عــن أّن عــددًا منهــم ال يثقــون بالحكومــة وال يوافقــون  كشــف بحثنــا حــول أفــراد جيــل األلفّي
هــو  االســتخبارات  لمجموعــة  التابــع  الجينــي  المجمــع  إّن  عنهــا.  الكشــف  لــدى  محــّددة  اســتخبارات  برامــج  علــى 

في مجموعة االستخبارات، يتم إصدار شارات زرقاء لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، في حين يتم إصدار شارات خضراء للمقاولين.  1
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مجموعــة فرعّيــة مــن الــرأي العــام؛ وبالتالــي، يتوّجــب الحــّد مــن تصــّورات تلــك المجموعــة وعــدم ثقتهــا ومخاوفهــا 
لتنميــة المجمــع الجينــي التابــع لمجموعــة االســتخبارات واالســتمرار فــي المحافظــة علــى انخــراط هــذه المجموعــة. 
تملــك مجموعــة االســتخبارات فرصــًا متعــّددًة للقيــام بذلــك، وقــد تكــون مقاربــة اســتباقّية عامــاًل لتحقيــق النجــاح. 

يعتقــد أفــراد جيــل األلفّيــة أّنــه يجــب أن تكــون شــركات األعمــال مدفوعــًة بمــا هــو أكثــر مــن األربــاح، ويســعى 
عــدٌد مــن أفــراد جيــل األلفّيــة فــي قطاعــات البحــث وراء أهــداٍف تتخطــى األربــاح. يتصــّرف العلمــاء واألكاديميــون 
وباحثــون آخــرون بوصفهــم خبــراء متخّصصيــن فــي موضــوع لمجموعــة االســتخبارات، موّفريــن معلومــات حــول 
أدوار  فــي  وينشــطون  األقــران،  ِقَبــل  مــن  االســتخبارات  مجموعــة  لتقييمــات  مراجعــة  ويقّدمــون  محــّددة،  مواضيــع 
استشــارية ضمــن المجالــس ومجموعــات العمــل التــي تدعــم مواضيــع اســتخباراتية محــددة. تتماشــى هــذه األدوار مــع 

تصــّورات أفــراد جيــل األلفّيــة بأّنــه يتوجــب قيــاس النجــاح بمعاييــر تتخطــى الحوافــز الماليــة: 

ــة أن قيــاس نجــاح أي شــركة تجاريــة ال يجــب أن يتوقــف علــى أدائهــا المالــي فحســب،   يعتقــد أفــراد جيــل األلفّي
مــع التركيــز علــى تحســين المجتمــع مــن بيــن جملــة األمــور األكثــر أهمّيــة التــي يجــب أن تســعى إلــى تحقيقهــا. 
أفــراد جيــل األلفّيــة هــم أيضــًا خيريــون وحريصــون علــى المشــاركة فــي “الحيــاة العامــة”: 63 فــي المئــة مــن 
أفــراد جيــل األلفّيــة تبّرعــوا لجمعيــات خيريــة، 43 فــي المئــة تطّوعــوا بشــكٍل ناشــٍط أو كانــوا أعضــاًء فــي منّظمــة 

مجتمعيــة و52 فــي المئــة وّقعــوا علــى عرائــض.3 

تتوّفــر لمجموعــة االســتخبارات فرصــة اإلقــرار بمنافــع الشــراكات واالحتفــاء بهــا، والترويــج للتأثيــرات اإليجابيــة 
ــة األمريكييــن،  للشــراكات مــع القطــاع التجــاري ومؤسســات البحــث علــى األمــن القومــي. بالنســبة ألفــراد جيــل األلفّي
يعنــي ذلــك منافــع هــذه العالقــات بالنســبة لألمــن األمريكــي؛ بالنســبة ألفــراد جيــل األلفيــة األجانــب، يشــمل ذلــك 

المناقشــات حــول كيفيــة مســاعدة الواليــات المتحــدة علــى تحقيــق اســتقرار األمــن المحلــّي واألمــن اإلقليمــي. 
تقــّدم مجموعــة االســتخبارات لشــركائها فــي مجــال األعمــال قــدرة الدفــع بالتقــّدم علــى مســتوى األمــن القومــي، 
وهــو هــدف هائــل وشــعور باإلنجــاز. يتوّجــب علــى مجموعــة االســتخبارات تشــكيل الســرد الــذي يصــف منافــع هــذه 
العالقــات، مســاعدًة بالتالــي الشــركات لتبرهــن لقواهــا العاملــة وعمالئهــا وشــركائها علــى مســاهمات الشــركات فــي 
األمــن األمريكــي. ودون هــذه الرســائل الصــادرة عــن مجموعــة االســتخبارات، تُتــرك الشــركات فــي كثيــٍر مــن األحيــان 
للدفــاع بشــكٍل نشــٍط عــن الشــراكات مــع مجموعــة االســتخبارات فــي أعقــاب الدعايــة الســيئة أو تســريبات المعلومــات 
ُتشــّكل  أّنهــا  علــى  االســتخبارات  مجموعــة  مــع  الشــراكات  يــرون  تجاريــون  شــركاء  هــي  والنتيجــة  االســتخباراتية. 

ــًا.  ــًا، بــداًل مــن أن تكــون مفيــدة كلي ــًا وأنهــا مفيــدًة جزئي مســؤوليًة جزئي
علــى الرغــم مــن عالقاتهــا جميعهــا مــع أفــراد جيــل األلفيــة فــي القطاعيــن التجــاري والبحثــي، قــد ال تتمّكــن 
المعلومــات  توفيــر  أجــل  مــن  أفــراد جيــل األلفيــة األجانــب  مــن دون  إنجــاز مهامهــا  مــن  مجموعــة االســتخبارات 
االســتخباراتية والدعــم اآلخــر علــى األرض حــول العالــم. يقــّدم المواطنــون األجانــب معلومــات اســتخباراتية قّيمــة 
لــوكاالت مجموعــة االســتخبارات، إّمــا بصفــة شــخصية أو مــن خــالل أدوارهــم الرســمية باعتبارهــم مســؤولين عــن 
داعميــن  محليــة  وظائــف  ويشــغلون  لغــات،  وأخصائيــي  مترجميــن  ويعملــون  أجنبيــة؛  حكومــات  فــي  االتصــاالت 
وظائــف االســتخبارات األمريكيــة مباشــرة. يقــّدم المواطنــون األجانــب فــي القطــاع التجــاري لمجموعــة االســتخبارات 
بيئــات  فــي  أخــرى  والغــذاء وضروريــات  اللوجســتية  والخدمــات  والنقــل  والتحليــل  االســتخباراتية  المعلومــات  جمــع 

المحليــة.  عملهــم 
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إن تطويــر العالقــات مــع أفــراد جيــل األلفيــة مــن المواطنيــن األجانــب فــي المجمــع الجينــي التابــع لمجموعــة 
الواليــات  فــي  بذلــك  كالقيــام  االســتخبارات  لمجموعــة  بالنســبة  نفســه  بالقــدر  أساســّي  أمــر  دارتهــا  واإ االســتخبارات 
المتحــدة. يرتقــي أفــراد جيــل األلفيــة فــي هيكليــات تنظيميــة فــي بعــض البلــدان بســرعٍة أكبــر مــن بلــداٍن أخــرى؛ 
وســيكون ألفــراد جيــل األلفيــة حــول العالــم أدوار أكبــر فــي كّل منّظمــة ستتشــارك معهــا مجموعــة االســتخبارات. 
فــي الفصــل الثانــي، تبّيــن لنــا أنــه ســيكون ألفــراد جيــل األلفيــة فــي مناطــق مختلفــة دوافــع مختلفــة للتشــارك مــع 
مجموعــة االســتخبارات. وبالتالــي، ســتحتاج مجموعــة االســتخبارات إلــى تصميــم عالقاتهــا واتصاالتهــا واتفاقياتهــا 

مــع المواطنيــن األجانــب بحســب دوافعهــم المحــددة وحاجــات الــوكاالت التــي يعملــون معهــا. 
تملــك كل واحــدة مــن الشــرائح المختلفــة ضمــن المجمــع الجينــي عالقــات مميــزة مــع مجموعــة االســتخبارات 
والتــي تتطّلــب معلومــات وأســاليب مشــاركة فريــدة. لــن تكــون مقاربــة المقــاس الواحــد يناســب الجميــع مفيــدًة عبــر 
المجمــع الجينــي التابــع لمجموعــة االســتخبارات. إذا تحتــاج الشــرائح المختلفــة إلــى معلومــات مختلفــة مــن مجموعــة 
االســتخبارات، وتحتــاج مجموعــة االســتخبارات إلــى معلومــات مختلفــة مــن كل شــريحة. ستتشــّكل عالقــات فريــدة 

ضمــن كل شــريحة وكل شــريحة فرعيــة. 
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يرّكــز الجــزء الكبيــر مــن البحــث الحالــي حــول جيــل األلفّيــة علــى المواقــف — بمــا يفّكــر أفــراد جيــل األلفّيــة؛ مــا هــي 
معتقداتهــم؛ ومــا هــي مطالبهــم وتفضيالتهــم ودوافعهــم بحســب قولهــم. ُأجــِري بحــث أقــّل حــول الســلوكيات — مــا 
الــذي يفعلــه أفــراد جيــل األلفيــة بالفعــل، كيــف يكــون أداؤهــم، أو مــا الــذي يدفعهــم لدخــول القــوى العاملــة أو الخــروج 
منهــا. وال ُيعــرف الكثيــر عــن مجموعــة أفــراد جيــل األلفّيــة الذيــن يختــارون ذاتيــًا العمــل فــي الحكومــة بشــكٍل عــاٍم أو 

فــي مجموعــة االســتخبارات )IC( بشــكٍل خــاص. 
الخاّصــة إجــراء  المهنيــة  المرتبطــة بحياتهــم  أفــراد جيــل األلفّيــة بشــأن الحكومــة واألهــداف  تبــّرر توّقعــات 
وكاالت االســتخبارات لبحــٍث إضافــّي. فــي حيــن يملــك أفــراد جيــل األلفيــة مســتوى منخفــض مــن الثقــة بالحكومــة 
أّن  العــام ويعتقــدون  القطــاع  لتحســين  أيضــًا بمســؤولية  يشــعرون  الحكومــة عاجــزة عــن حمايتهــم،  أّن  ويشــعرون 
الحكومــة وحدهــا فــي الموقــع المناســب لالســتجابة لإلرهــاب والحــرب وقضايــا مماثلــة. يعتقــد أفــراد جيــل األلفّيــة 
أنــه يترتــب علــى القطاعيــن العــام والخــاص مســؤولية التشــارك معــًا مــن أجــل إنجــاز مثــل هــذا الهــدف. قــد يشــعر 
ــة فــي القطاعيــن أّنهــم ُمحفَّزيــن لتحســين العالقــة بيــن هذيــن القطاعيــن بالنســبة لتبــادل المعلومــات  أفــراد جيــل األلفّي

والشــراكات.  االســتخباراتية 
التوظيــف  فــي  تعتمــد  أو  الســوق  فــي  المواهــب  أفضــل  بتوظيــف  إّمــا  قــرارًا  االســتخبارات  تواجــه مجموعــة 
فقــط علــى المجموعــة الفرعيــة مــن الســّكان التــي تريــد حاليــًا العمــل فــي االســتخبارات وقــد تســتطيع اجتيــاز العمليــة 
الحاليــة للفحــص الخاّصــة بالتصريــح األمنــي. قــد يكــون فهــم الدوافــع التــي قــد تجــذب أفــراد جيــل األلفيــة إلــى مهــٍن 
اســتخباراتيٍة أو تبعدهــم عنهــا أساســيًا بالنســبة لقــادة مجموعــة االســتخبارات والمحترفيــن المســؤولين عــن المــوارد 
البشــرية علــى حــّد ســواء. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تــدرس مجموعــة االســتخبارات عــن كثــب تصــورات أفــراد جيــل 
األلفيــة الذيــن اختــاروا ذاتيــًا العمــل فــي مجموعــة االســتخبارات ولــم تطــّور فهمــًا لجاذبيــة مجــاالت االســتخبارات 

المهنّيــة أو عــدم جاذبيتهــا بالنســبة لجيــل األلفيــة. 
إن البحــث والتحليــل حــول كيفيــة اختــالف تصــّورات أفــراد جيــل األلفّيــة بشــأن مجموعــة االســتخبارات عــن 
تصــّورات أجيــال أخــرى غيــر موجوَدْيــن تقريبــًا، وقــد وجدنــا بيانــات غيــر كافيــة للبحــث فــي كيفيــة إشــراك أفــراد جيــل 
األلفيــة عبــر الشــرائح األربعــة وفهمهــا بشــكٍل شــامل. تتوفــر لمجموعــة االســتخبارات فــرص للتأثيــر علــى نجــاح مهــام 
االســتخبارات ووظائفهــا فــي المســتقبل، مــن خــالل تأســيس مقاربــات شــاملة إلشــراك هــذه المجموعــة، ُتَوفِّــق بيــن 

أهــداف االســتخبارات وأهــداف أفــراد جيــل األلفيــة وِقَيمهــم. 

الفصل السادس

الخالصات
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لقــد استكشــفنا الدراســات الســابقة والبحــث الحالــي حــول جيــل األلفيــة فــي محاولــٍة لتحديــد القضايــا التــي تواجههــا 
مجموعــة االســتخبارات )IC( والقتــراح كيــف يتوجــب علــى مجموعــة االســتخبارات إشــراك أفــراد جيــل األلفّيــة عبــر 
الشــرائح المتعــددة مــن أجــل تحقيــق النجــاح معهــم فــي المســتقبل. قــد يمّكــن البحــث والتحليــل اإلضافيــان داخــل 
مجموعــة االســتخبارات القــادة مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة عندمــا يبــدأون بمحاولــة التغّلــب علــى مثــل هــذه المســائل، 

علــى الشــكل اآلتــي: 

�كيــف يمكــن للــوكاالت تأســيس أماكــن عمــل تجــذب المواهــب مــن جيــل األلفيــة فــي المجــاالت كلهــا؟ متــى  �•
اختــار أفــراد جيــل األلفيــة عــدم التقــّدم لمهــن االســتخبارات، ومــاذا كانــت أســبابهم؟ كيــف تؤثــر هــذه القــرارات 

علــى وكاالت االســتخبارات؟ 
�كيــف يمكــن أن تحتفــظ الــوكاالت بأفــراد جيــل األلفيــة علــى مــدى مســاراتهم المهنيــة؟ أو، بديــاًل عــن ذلــك،  �•
كيــف يمكــن أن توفــر الــوكاالت الفــرص ألفــراد جيــل األلفّيــة لدخــول مســارات مهنيــة اســتخباراتية أو الخــروج 

منهــا علــى مــدى حياتهــم المهنيــة؟ 
�كيــف تختلــف تصــورات أفــراد جيــل األلفيــة للتشــارك مــع وكاالت االســتخبارات واســتعدادهم لذلــك بحســب  �•

أخــرى؟ ديموغرافيــة  وعناصــر  األبــّوة  ووضــع  الجنســي،  والتوّجــه  والعــرق،  العنصــر، 
تعزيــز  أجــل  مــن  األلفيــة  جيــل  مــن  والباحثيــن  للمقاوليــن  اإلشــراك  اســتراتيجيات  الــوكاالت  تضــع  �كيــف  �•

التعــاون؟  هــذا  مثــل  تشــجع  التــي  الماليــة  غيــر  الحوافــز  أو  الدوافــع  هــي  مــا  التعــاون؟ 
�كيــف قــد يتغّيــر االنخــراط مــع المســؤولين عــن االتصــاالت الخارجيــة عندمــا يشــغل أفــراد جيــل األلفيــة هــذه  �•

األدوار فــي الخــارج؟ مــا هــي الدوافــع أو الحوافــز غيــر الماليــة التــي تشــجع مثــل هــذا التعــاون؟
صنــع  فــي  ودمجهــا  االســتخباراتية  المعلومــات  علــى  الحصــول  األلفيــة  جيــل  مــن  العمــالء  يتوّقــع  �كيــف  �•
قراراتهــم؟ كيــف تختلــف هــذه التوّقعــات عــن ممارســات إنتــاج المعلومــات االســتخباراتية ونشــرها الحاليــة، ومــا 

الــذي يمكــن أن تفعلــه مجموعــة االســتخبارات )IC( مــن أجــل ســّد الفجــوة؟
�كيــف سيســاهم مــزّودو معلومــات االســتخبارات فــي البيئــة الموّجهــة نحــو الفريــق التــي ســيقودها العمــالء مــن  �•

جيــل األلفيــة؟ 
•� كيــف يمكــن أن تنخــرط الــوكاالت مــع الــرأي العــام األمريكي مــن أجل بنــاء الثقــة بمهام مجموعــة االســتخبارات 

)IC( وقدراتهــا؟ كيــف يمكــن أن تقيــس الــوكاالت فعاليــة مثــل هــذه البرامــج؟ 
�كيــف تبنــي الــوكاالت الثقــة فــي الخــارج مــع أفــراد جيــل األلفيــة فــي المجتمعــات األجنبيــة وفــي الحكومــات  �•

األجنبيــة مــن أجــل تعزيــز تبــادل المعلومــات مــع هــذه الحكومــات؟

الفصل السابع
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CIA Central Intelligence Agency
وكالة االستخبارات المركزية األمريكية

FARC Revolutionary Armed Forces of Colombia 
القوات المسلحة الثورية الكولومبية 

IC intelligence community
مجموعة االستخبارات

IT information technology
تكنولوجيا المعلومات

NATO North Atlantic Treaty Organization 
منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو(

NSA National Security Agency
وكالة األمن القومي

STEM science, technology, engineering, and mathematics
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

UK United Kingdom
المملكة المتحدة

االختصارات
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