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د .مايكل راسكا
استاذ مساعد ،مدرسة س .راجاراتنام للدراسات الدولية
في العشرينيات من القرن الحالي ،تركز نقاشات القوة الجوية بشكل متزايد على تأثير التقنيات الناشئة على
االبتكار في مجال الدفاع والطابع المستقبلي للحرب .إنّ تقارب التقنيات الجديدة المتقدمة مثل أنظمة الذكاء
االصطناعي ) ،(AIوالروبوتات ،والتصنيع اإلضافي )أو الطباعة ثالثية األبعاد( ،وحوسبة الكم ،والطاقة
الموجھة ،وغيرھا من التقنيات "التخريبية" ،المحددة تحت المظلة التجارية للثورة الصناعية الرابعة ) ،(4IRت ِعد
بفرص جديدة ويحتمل أن تكون مھمة للتطبيقات الدفاعية ،وبالتالي لرفع مستوى التفوق العسكري للفرد على
المنافسين المحتملين.
يمكن القول إن الكثير من الجدل الحالي يصوّ ر تقنيات "الحدود التالية" على أنھا مرادف لالبتكار العسكري
"المتقطع" أو "التخريبي" في طبيعة الحرب وسلوكھا -من "العصر الصناعي" إلى "حرب عصر المعلومات" و
اآلن بشكل متزايد نحو "حرب األتمتة" )راسكا  .(2021 ،على سبيل المثال ،تھدف تقنيات المستشعرات المتقدمة
مثل الصور الفائقة الطيفية والتصوير الحسابي وتصميم المستشعرات المدمجة إلى تحسين قدرات اكتشاف الھدف
والتعرف عليه وتتبعه والتغلب على تداخل خط البصر التقليدي )فريتاس وال .(2018 ،.إنّ المواد المتقدمة مثل
المركبات والسيراميك والمواد النانوية ذات الخصائص التكيفية ستجعل المعدات العسكرية أخف وزنا ولكن أكثر
مقاومة للبيئة )بورنيت وال .(2018 ،.قد توفر تقنيات الضوئيات الناشئة ،بما في ذلك الليزر عالي الطاقة
واألجھزة اإللكترونية الضوئية ،مستويات جديدة من االتصاالت اآلمنة القائمة على الحوسبة الكمية والتشفير
الكمي )اي اي اس اس.(2019 ،
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ويتم النظر على نطاق واسع إلى تقارب التقنيات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء االصطناعي وآالت التعلم
والمنصات المعيارية مع تقنيات االستشعار المتقدمة والمواد الجديدة وأنظمة الحماية والدفاعات والتقنيات
السيبرانية التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجاالت المادية والسيبرانية والبيولوجية على أنّ لھا آثار عميقة
على طبيعة الحرب في المستقبل .ففي سياق القوة الجوية ،يعد تطبيق خوارزميات التعلم اآللي الجديدة على
مشاكل متنوعة أيضًا بتوفير قدرات غير مسبوقة من حيث سرعة معالجة المعلومات ،واألتمتة لمزيج من منصات
األسلحة وأنظمة المراقبة المأھولة /غير المأھولة ،وفي النھاية ،القيادة والتحكم ) (C2في اتخاذ القرار )ھورويتز،
2018؛ كومينغز.(2017 ،

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺗﻐﻴري ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﺮب
اﻟﺮد اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ

ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺛﻮرة ﰲ اﻟﺸﺆون
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
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اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﺸﺆون
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
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لم تعد األعداد األولية الصناعية العسكرية ھي المحرك الوحيد لالبتكار التكنولوجي؛
ال بل يتم بدالً من ذلك تطوير التقنيات المتقدمة ذات االستخدام المزدوج في
القطاعات التجارية ثم يتم "نسجھا" للتطبيقات العسكرية.
على الرغم من السياقات اإلستراتيجية المتغيرة ،إال أن انتشار ھذه التقنيات الناشئة يثير أيضًا أسئلة نظرية
وتوجيھية للسياسة مماثلة لتلك التي تم طرحھا على مدى العقود األربعة الماضية :ھل يشير انتشار التقنيات
الناشئة ح ًقا إلى تحول " تخريبي'' في الحرب ،أو ھل ھو مجرد تغيير تطوري؟ إذا كانت التقنيات الناشئة تنص
على تغيير تخريبي في الحرب ،فما ھي ضرورات تخصيص الموارد الدفاعية ،بما في ذلك ھيكل القوة ومتطلبات
شراء األسلحة؟ كيف يمكن للمنظمات العسكرية ،بما في ذلك القوات الجوية ،استغالل التقنيات الناشئة لصالحھا؟
عالوة على ذلك ،ما مدى فعالية التقنيات الناشئة في مواجھة التھديدات والتحديات األمنية في القرن الحادي
والعشرين ،والتي تتميز بالتقلب والريبة والتعقيد والغموض؟

أربعة عقود من الروايات التخريبية
مدفوعة إلى حد كبير بالقفزات الكمية في تقنيات المعلومات ،تم تحديد مسار روايات وناقشات االبتكار العسكري
"التخريبية" في سياق ثورة الشؤون العسكرية التي تحركھا تكنولوجيا المعلومات ) ،(IT-RMAوالتي تقدمت
عبر خمس مراحل على األقل (1) :االكتشاف المفاھيمي األولي للثورة العسكرية التقنية من قبل المفكرين
االستراتيجيين السوفييت في أوائل الثمانينيات (2) ،التكيف المفاھيمي والتعديل والتكامل في الفكر االستراتيجي
األمريكي خالل أوائل التسعينيات (3) ،نقاش ثورة الشؤون العسكرية المحبة للتكنولوجيا خالل منتصف
التسعينيات إلى أواخره (4) ،االنتقال إلى "التحوّ ل الدفاعي" األوسع نطا ًقا والتحقيق التجريبي الجزئي في أوائل
العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،و) (5االنعكاس النقدي الذي يشكك في السرد التخريبي من عام 2005
فصاع ًدا )جراي . (2006 ،منذ منتصف عام  ،2010ومع االنتشار السريع للتقنيات الجديدة مثل الذكاء
االصطناعي واألنظمة المستقلة ،يمكن للمرء أن يجادل في ظھور ثورة الشؤون العسكرية التي يحركھا الذكاء
االصطناعي ) (AI-RMAالجديدة  -أو الموجة السادسة من ثورة الشؤون العسكرية )راسكا.(2021 ،
ومع ذلك  ،وبالعودة إلى الوراء  ،فإن تنفيذ ثورة الشؤون العسكرية التي تحركھا تكنولوجيا المعلومات )IT-
(RMAعلى مدى العقود األربعة الماضية قد اتبع أيضًا مسارً ا ذي مستوى ثوري أو تخريبي أقل بشكل واضح،
ويتألف من تحسينات تدريجية وشبه مستمرة في القدرات الحالية )روس  .(2010 ،في حين أن االبتكارات
العسكرية الكبيرة والواسعة النطاق والمتزامنة في تقنيات الدفاع والمؤسسات والعقائد كانت ظاھرة نادرة ،فقد
تقدمت المنظمات العسكرية إلى حد كبير من خالل مجموعة مستدامة من االبتكارات العسكرية التي تتراوح من
االبتكارات الصغيرة إلى االبتكارات واسعة النطاق التي شكلت سلوك الحرب )جولدمان  .(1999 ،في حين أن
العديد من االبتكارات العسكرية خالل ھذه الحقبة ،مثل مفاھيم الحرب المتمركزة على الشبكة قد نضجت ،إال أن
الروايات الطموحة لـ "التحول العسكري التخريبي" الوشيك قد تجاوزت دائمًا اإلمكانات التكنولوجية والتنظيمية
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والمتاحة المتعلقة بالميزانية .باإلضافة إلى ذلك ،فقد ركزت االبتكارات المفاھيمية والتكنولوجية والتنظيمية
والتشغيلية المتنوعة في المقام األول على دمج تقنيات المعلومات الرقمية في األنظمة األساسية واألنظمة التقليدية
القائمة )راسكا.(2016 ،

قد تستخدم كل من الجھات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ما يسمى بالتعلم اآللي
العدائي لخداع األطراف المتعارضة باستخدام بيانات غير صحيحة لتوليد
استنتاجات خاطئة ،فيتم بذلك تغيير عمليات صنع القرار.
فعلى سبيل المثال ،تضاءلت روايات االبتكار العسكري التخريبي تدريجيا ً من عام  2005فصاع ًدا في الفكر
االستراتيجي للواليات المتحدة مع التحديات والتجارب العملياتية في الحروب في العراق وأفغانستان .أشارت
األصوات األكثر انتقا ًدا إلى وعود لم يتم الوفاء بھا بتحوالت دفاعية "تخريبية" .إن األساس المنطقي لـ"طريقة
جديدة في التفكير وطريقة جديدة للقتال" يبرر فعليًا كل مبادرة أو اقتراح دفاعي ،يشير إلى االرتباك بدالً من
استراتيجية واضحة )فريدمان .(2006 ،لقد حذر المشككون في التحوّ ل الدفاعي أيضًا من المنطق الخاطئ في
حل التحديات اإلستراتيجية المعقدة من خالل التكنولوجيا ،مع تجاھل القدرة التكيفية لألعداء أو المنافسين
المحتملين .باختصار فقد تحولت الروايات التخريبية للتحوالت الدفاعية الوشيكة إلى فكرة غامضة مدفوعة
بمتطلبات الميزانية ومجموعات القدرات غير الواقعية بدالً من المنطق االستراتيجي والتشغيلي الفعلي )رينولدز،
.(2006

لماذا تختلف موجات الذكاء االصطناعي؟
تختلف موجة االبتكار الدفاعي الجديدة "المدعومة بالذكاء االصطناعي" عن الموجات السابقة التي قادتھا
نواح عديدة .أوالً ،يتم نشر االبتكارات العسكرية المدعومة بالذكاء االصطناعي بوتيرة
تكنولوجيا المعلومات من
ٍ
أسرع بكثير ،من خالل أبعاد متعددة ،ال سيما من خالل المنافسة الجيوستراتيجية المتسارعة بين القوى العظمى،
أي الواليات المتحدة والصين وبدرجة أقل روسيا .إنّ المنافسات االستراتيجية بين القوى العظمى ليست جديدة،
فقد كانت متجذرة بعمق في التاريخ من االستراتيجيات األثينية واإلسبرطية الكبرى خالل الحرب البيلوبونيسية
في القرن الثالث قبل الميالد ،إلى االنقسام ثنائي القطب في الحرب الباردة خالل النصف الثاني من القرن
العشرين .ومع ذلك ،فإن طبيعة المنافسة االستراتيجية الناشئة تختلف عن مقارنات المنافسات االستراتيجية
السابقة .لقد أصبحت مسارات وأنماط المنافسة االستراتيجية في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقي ًدا وتنوعًا ،ما
يعكس منافسات متعددة في إطار مجموعات مختلفة أو متداخلة من القواعد التي تتعايش فيھا الترابطات االقتصادية
طويلة األجل مع التحديات االستراتيجية األساسية )لي .(2017 ،ومع ذلك ،في التنافس على السيادة المستقبلية،
يُصوَّ ر االبتكار التكنولوجي على أنه مصدر مركزي للتأثير الدولي والقوة الوطنية حيث يولّد القدرة التنافسية
االقتصادية والشرعية السياسية والقوة العسكرية )ماھنكن .(2012 ،على وجه التحديد وألول مرة منذ عقود،
تواجه الواليات المتحدة منافسًا استراتيجيًا نظيرً ا وھو الصين ،القدرة على متابعة وتنفيذ ثورة الشؤون العسكرية
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التي يحركھا الذكاء االصطناعي ) (AI-RMAالخاص بھا .وعليه ،فإنّ السؤال الرئيسي ليس ما إذا كانت موجة
ثورة الشؤون العسكرية التي يحركھا الذكاء االصطناعي ) (AI-RMAھي "الموجة" التي ستؤدي إلى انقطاع
جوھري في الحرب ،وإذا كان األمر كذلك ،فكيف ولماذا؟ بدالً من ذلك ،فإنّ األمر يتعلّق بما إذا كان يمكن إبطال
ثورة الشؤون العسكرية التي يحركھا الذكاء االصطناعي ) (AI-RMAاألمريكي ،أو على األقل إضعافه ،بواسطة
ثورة الشؤون العسكرية التي يحركھا الذكاء االصطناعي ) (AI-RMAالصينية أو الروسية المقابلة؟ بعبارة
أخرى ،تقل ھوامش التفوق التكنولوجي بشكل فعال ،مما يسرع بشكل فعال أيضا الضرورة االستراتيجية للتقنيات
الجديدة كمصدر للميزة العسكرية.

ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ

اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة

ﺑﻨﺎء

ﺗﻮﺟﻴﻪ
وﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﺑﺮاﻣﺞ

ﻣﻬﺎرات

أداء

ﻗﺪرات

ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﴍاﻛﺎت

ﺗﺤﻮﻳﻞ

رأس اﳌﺎل اﻟﺒﴩي
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ثانيًا ،على عكس العقود السابقة التي تم خاللھا باعتراف الجميع استعمال بعض التقنيات ذات االستخدام المزدوج
لتطوير منصات وأنظمة أسلحة رئيسية ،تختلف الموجة الحالية المدعومة بالذكاء االصطناعي من حيث حجم
االبتكار التكنولوجي التجاري كمصدر لالبتكار العسكري وتأثيره )راسكا .(2020 ،لم تعد األعداد األولية
الصناعية العسكرية ھي المحرك الوحيد لالبتكار التكنولوجي؛ ال بل يتم بدالً من ذلك تطوير التقنيات المتقدمة
ذات االستخدام المزدوج في القطاعات التجارية ثم يتم "نسجھا" للتطبيقات العسكرية .في ھذا السياق ،فإنّ انتشار
التقنيات الناشئة ،بما في ذلك التصنيع اإلضافي )الطباعة ثالثية األبعاد( وتكنولوجيا النانو والقدرات الفضائية
والشبيھة بالفضاء والذكاء االصطناعي والطائرات دون طيار ال يقتصر على القوى العظمى فحسب )ھاميس،
 .(2016ينعكس انتشار أجھزة االستشعار التي تدعم الذكاء االصطناعي وأنظمة األسلحة المستقلة أيضًا في
المسارات الدفاعية لدول صغيرة متقدمة مختارة وقوى وسطى مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وإسرائيل وغيرھا.
تمتلك ھذه الشركات اآلن القدرة على تطوير تقنيات ناشئة متخصصة لتعزيز قدراتھا الدفاعية وقدرتھا التنافسية
االقتصادية وتأثيرھا السياسي ومكانتھا على الساحة الدولية )بارساد وھورويتز.(2018 ،

أنظمة الذكاء االصطناعي ستكون قادرة بشكل متزايد على تبسيط القيادة والتحكم
وعمليات صنع القرار في كل خطوة من حلقة نموذج راقب ،وجّ ه ،قرّ ر ،تصرّ ف
) (OODAالتابع لجون بويد
ً
ثالثا ،يتحدى انتشار أنظمة األسلحة المستقلة وذاتية التشغيل المدعومة بالذكاء االصطناعي ،إلى جانب الھياكل
التشغيلية الجديدة وھياكل القوة ،اتجاه وطابع المشاركة البشرية في الحروب المستقبلية ،حيث قد تشكل
الخوارزميات عملية صنع القرار البشري ويتم تصور القتال في المستقبل في استخدام أنظمة األسلحة الفتاكة
ذاتية التشغيل ) .(LAWSتقوم الجيوش المتقدمة ،بما في ذلك القوات الجوية باختبار تقنيات مختلفة تعتمد على
تحليالت البيانات واألتمتة في الحرب .تتغلغل ھذه التقنيات بشكل متزايد في تجارب الحرب المستقبلية وبرامج
تطوير القدرات )جينسين وباشكويتز .(2019 ،تركز مجاالت البحث والتطوير المحددة ذات األولوية في
الواليات المتحدة ً
مثال على تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي واألسلحة المستقلة في مختلف أنواع التعاون بين
اإلنسان واآللة ،مثل أنظمة اإلنذار المبكر التي تدعم الذكاء االصطناعي وشبكات القيادة والتحكم وأنظمة الحرب
الفضائية واإللكترونية والقدرات السيبرانية وأنظمة األسلحة الفتاكة المستقلة وغيرھا.
إن التقارب بين الدوافع الثالثة  -المنافسة االستراتيجية واالبتكار التكنولوجي الناشئ ثنائي االستخدام والطابع
المتغير للتفاعالت بين اإلنسان واآللة في الحرب ،يدفع مجموعة جديدة من الشروط التي تحدد موجة ثورة
الشؤون العسكرية التي يحركھا الذكاء االصطناعي ) .(AI-RMAكما يطرح مسار انتشارھا بطبيعته تحديات
وأسئلة جديدة تتعلق باالستقرار االستراتيجي وعالقات التحالف ومراقبة التسلح واألخالق والحوكمة ،وفي نھاية
المطاف ،إدارة العمليات القتالية )ستانلي لوكمان  2021 ،أ( .إنّ المناقشات المعيارية الدولية حول دور أنظمة
الذكاء االصطناعي في استخدام القوة على سبيل المثال تركز بشكل متزايد على نشر نظم األسلحة الفتاكة ذاتية
التشغيل وقدرة الدول على االمتثال لمبادئ القانون الدولي اإلنساني .مع انتقال التقدم التكنولوجي من عالم الخيال
العلمي إلى الواقع التقني ،فإن للدول أيضًا وجھات نظر مختلفة حول ما إذا كان إدخال أنظمة األسلحة الفتاكة
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ذاتية التشغيل سيتحدى المبادئ القانونية الدولية أو سيعززھا .في إطار مواجھة اآلثار القانونية واألخالقية
المتضاربة لتطبيقات الذكاء االصطناعي العسكرية ،تدرك المؤسسات العسكرية بشكل متزايد الحاجة إلى معالجة
األسئلة المتعلقة بالسالمة واألخالق والحوكمة والتي تعد ضرورية لبناء الثقة في القدرات الجديدة ،وإدارة تصعيد
المخاطر ،وتنشيط السيطرة على األسلحة .ومع ذلك فإ ّنه ال يزال ھناك توتر بين مدى تركيز وزارات الدفاع
والجيش لجھودھم األخالقية بشكل ضيق على أنظمة األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل أو على نطاق أوسع على
سلسلة األنظمة التي تدعم الذكاء االصطناعي .ومن ثم فإن الجيوش ،بما في ذلك القوات الجوية ،بحاجة إلى تتبع
وجھات النظر المتطورة حول الذكاء االصطناعي واالستقاللية والمناقشات حول اآلثار المترتبة على البيئة
االستراتيجية والتشغيلية في العقد األول من القرن الحادي والعشرين وما بعده )ستانلي لوكمان 2021 ،ب(.

ويتم النظر على نطاق واسع إلى تقارب التقنيات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء
االصطناعي وآالت التعلم والمنصات المعيارية مع تقنيات االستشعار المتقدمة
والمواد الجديدة وأنظمة الحماية والدفاعات والتقنيات السيبرانية التي تطمس
الخطوط الفاصلة بين المجاالت المادية والسيبرانية والبيولوجية على أنّ لھا آثار
عميقة على طبيعة الحرب في المستقبل.

اآلثار المترتبة على القوة الجوية
على المستوى التشغيلي ،تھدف القوات الجوية إلى تسريع تكامل األنظمة والتقنيات المختلفة المتعلقة بالذكاء
االصطناعي مثل أنظمة السحابة القتالية متعددة المجاالت والتي تجمع البيانات الضخمة من مجموعة متنوعة من
المصادر بھدف خلق صورة تشغيلية في الوقت الفعلي ،وبشكل أساسي أتمتة عمليات القيادة والتحكم وتسريعھا
)روبنسون .(2021 ،عند القيام بذلك ،يتم وضع السحب القتالية المدعومة بالذكاء االصطناعي لتحديد األھداف
وتخصيصھا بالنسبة إلى "الرماة" األكثر صلة في أي مجال ،سواء كانت محمولة جواً أو فوق سطح الماء أو
تحت الماء  -والتي تصوّ رھا بعض القوات الجوية على أنھا مشتركة للقيادة والتحكم في جميع المجاالت
) .(JADC2تقوم القوات الجوية المختارة أيضًا بتجربة خوارزميات الذكاء االصطناعي باعتبارھا "مقاعد خلفية
افتراضية" ،والتي تتحكم بشكل فعال في أجھزة االستشعار التابعة للطائرة وبالمالحة وبالعثور على أھداف
معادية ،ومن خالل القيام بذلك ،تقليل عبء العمل على طاقم الطائرة )ايفيرستين .(2020 ،في ھذا السياق،
تتمحور الحجة الرئيسية حول أنّ التطورات على مستوى أنظمة الذكاء االصطناعي ،أو على نطاق واسع البرامج
التي يمكن أن تستشعر وتسبب وتتصرف وتتكيف ،بما في ذلك أنظمة التعلم اآللي ) (MLوالخوارزميات التي
يتحسن أداؤھا مع زيادة تفاعالت البيانات بمرور الوقت ،والتعلم العميق ) ،(DLالتي تتعلم فيھا الشبكات العصبية
متعددة الطبقات من كميات ھائلة من البيانات  -تتمتع بالقدرة على "تحويل عمليات القتال الجوي والطريقة التي
يتم بھا تصور واستخدام القوة الجوية" )دايفيس.(2021 ،
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ووف ًقا لدراسة حديثة أجرتھا مؤسسة راند )) (RANDلينجل وال ،(2020 ،.ثمة حاليًا على وجه التحديد ست
فئات من البحث والتطوير التطبيقي للذكاء االصطناعي /التعلم اآللي التي لھا آثار على الحرب المستقبلية ،بما
في ذلك القوة الجوية:
) (1رؤية الكمبيوتر -التعرف على الصور -اكتشاف األشياء في العالم المرئي التي يمكن استخدامھا لمعالجة
الذكاء متعدد المصادر ودمج البيانات وتصنيفھا ؛
) (2معالجة اللغة الطبيعية ) - (NLPالقدرة على فھم أنماط التعرف على الكالم والنص البشري بنجاح ،بما في
ذلك الترجمة ،التي يمكن استخدامھا الستخراج االستخبارات من الكالم والنص ،ولكن أيضًا مراقبة االتصاالت
الودية والمعلومات المباشرة ذات الصلة لتنبيه األفراد أو الوحدات التي ھي بحاجة؛
) (3األنظمة الخبيرة أو األنظمة المستندة إلى القواعد -جمع كميات كبيرة من البيانات للتوصية بإجراءات معينة
لتحقيق األھداف التشغيلية والتكتيكية؛
) (4أنظمة التخطيط -استخدام البيانات لحل مشاكل الجدولة وتخصيص الموارد ،والتي يمكن أن تنسق مجموعة
مختارة من األصول الجوية والفضائية واإللكترونية مقابل األھداف وأصدار إجراءات مرحلية زمنية موصى
بھا؛
) (5أنظمة التعلم اآللي -اكتساب المعرفة من تفاعالت البيانات مع البيئة ،والتي يمكن استخدامھا باالقتران مع
فئات أخرى من الذكاء االصطناعي ،أي لتمكين أنظمة القيادة والتحكم من تعلم كيفية أداء المھام عندما ال تتوفر
معرفة الخبراء أو عندما تكون التكتيكات والتقنيات واإلجراءات ) (TTPsالمثلى غير معروفة؛
) (6الروبوتات واألنظمة المستقلة -الجمع بين أساليب الذكاء االصطناعي /التعلم اآللي من جميع الفئات السابقة
أو بعضھا والتي من شأنھا تمكين تفاعل األنظمة غير المأھولة مع بيئتھا؛
إنّ ھذه الفئات المتعلقة بالذكاء االصطناعي قابلة للتطبيق في كل جانب من جوانب القوة الجوية تقريبًا ،األمر
ً
أشكاال جديدة من الحرب اآللية :بدءًا بدعم قرار القيادة والتحكم والتخطيط ،حيث
الذي من المحتمل أن يطرح
يمكن للذكاء االصطناعي /التعلم اآللي تقديم الخيارات أو المقترحات الموصى بھا في األوقات الصعبة بشكل
متزايد؛ ودعم قدرات االستخبارات والمراقبة واالستطالع ) (ISRمن خالل قدرات التنقيب عن البيانات؛
والخدمات اللوجستية والصيانة التنبؤية لضمان سالمة القوات وتوافر المنصات والوحدات؛ والتدريب والمحاكاة؛
وعمليات الفضاء اإللكتروني الكتشاف الھجمات اإللكترونية المتقدمة ومكافحتھا؛ والروبوتات واألنظمة المستقلة
مثل الطائرات دون طيار التي يتم استخدامھا عبر مھام مختلفة بدءًا باالستخبارات والمراقبة واالستطالع )(ISR
ووصو ًال إلى المھام القصوى مثل قمع الدفاعات الجوية للعدو والقتال التعاوني الذي يدمج مختلف المنصات
المأھولة وغير المأھولة في عمليات الضربات الجوية والبرية .بعبارة أخرى ،فإنّ الحجة ھنا ھي أن أنظمة الذكاء
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االصطناعي ستكون قادرة بشكل متزايد على تبسيط القيادة والتحكم وعمليات صنع القرار في كل خطوة من حلقة
نموذج راقب ،وجّ ه ،قرّ ر ،تص ّرف ) (OODAالتابع لجون بويد :جمع البيانات ومعالجتھا وترجمتھا إلى وجھة
نظر موحدة إلدراك بالحالة ،مع توفير خيارات لمسار اإلجراءات الموصى به ،وفي النھاية ،مساعدة البشر على
التصرف )فوكس ومنزل.(2018 ،
ومع ذلك  ،فإن دمج أنظمة الذكاء االصطناعي في منصات القوة الجوية واألنظمة والمؤسسات لتحويل أجھزة
الكمبيوتر من أدوات إلى آالت "تفكير" لحل المشكالت سيستمر في تقديم مجموعة من التحديات التكنولوجية
والتنظيمية والتشغيلية المعقدة )راسكا وال .(2021 ،.قد يشمل ذلك تطوير خوارزميات تم ّكن ھذه األنظمة من
التك ّيف بشكل أفضل مع التغييرات في بيئتھا ،والتعلم من التكتيكات غير المتوقعة وتطبيقھا في ساحة المعركة.
كما سيتطلب أيضًا تصميم قوانين أخالقية وضمانات آلالت التفكير ھذه .أما التحدي اآلخر فيتمحور حول أنّ
التقدم التكنولوجي ،وخاصة في األنظمة العسكرية ،ھو عملية مستمرة وديناميكية .فالخروقات تحدث دائمًا ،وقد
يكون تأثيرھا على الفعالية العسكرية والميزة النسبية كبيرً ا ويصعب التنبؤ به في مراحله األولى.
لكن األھم من ذلك يبقى أن السؤال المھم ھو إلى أي مدى يمكننا الوثوق بأنظمة الذكاء االصطناعي ال سيما في
مجاالت أنظمة السالمة الحساسة؟ كما يحذر ميسي كامينغز فإنّ "التاريخ مليء بأمثلة عن كيفية انتھاء الوعود
المماثلة لالستعداد التشغيلي بإخفاقات مكلفة على مستوى النظام ويجب أن تكون ھذه الحاالت بمثابة قصة
متنام على كيفية خداع أنظمة الذكاء
تحذيرية" )كامينغز .(2021 ،عالوة على ذلك ،يركز مجال بحثي
ٍ
االصطناعي لتقديم تنبؤات خاطئة عن طريق توليد بيانات خاطئة .قد تستخدم كل من الجھات الفاعلة الحكومية
وغير الحكومية ما يسمى بالتعلم اآللي العدائي لخداع األطراف المتعارضة باستخدام بيانات غير صحيحة لتوليد
استنتاجات خاطئة ،فيتم بذلك تغيير عمليات صنع القرار .قد يكون التأثير االستراتيجي العام للتعلم اآللي العدائي
أكثر اضطرابًا من التكنولوجيا نفسھا )ناي -2019 ،دانكس.(2020 ،

عند القيام بذلك ،يتم وضع السحب القتالية المدعومة بالذكاء االصطناعي لتحديد
األھداف وتخصيصھا بالنسبة إلى "الرماة" األكثر صلة في أي مجال ،سواء كانت
محمولة جواً أو فوق سطح الماء أو تحت الماء  -والتي تصوّ رھا بعض القوات
الجوية على أنھا مشتركة للقيادة والتحكم في جميع المجاالت ).(JADC2
فمن منظور تكتيكي وتشغيلي ،تحتاج العديد من أنظمة الذكاء االصطناعي المعقدة ھذه أيضًا إلى االرتباط معًا -
ليس من الناحية التكنولوجية فحسب بل على المستوى التنظيمي والتشغيلي أيضًا .بالنسبة للعديد من القوات
الجوية ،يعد ھذا تحديًا مستمرً ا ،حيث يجب أن يكونوا قادرين بشكل فعال )في الوقت الفعلي( على دمج حلقات
االستشعار إلى مطلق النار المدعومة بالذكاء االصطناعي وتدفق البيانات بين الخدمات واألنظمة األساسية
المختلفة .وھذا يعني الربط الفعال بين إدارة المعارك المتنوعة للقوات الجوية والجيش والقوات البحرية
والسيبرانية ؛ والقيادة والتحكم ،واالتصاالت والشبكات واالستخبارات و فالمراقبة واالستطالع ) (ISRوالحرب
اإللكترونية وتحديد المواقع والمالحة والتوقيت باستخدام ذخائر دقيقة .في حين أن أنظمة الذكاء االصطناعي/
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التعلم اآللي المختارة قد تخفف من بعض التحديات  ،فإن األنظمة نفسھا تخلق مجموعة أخرى من المشاكل
الجديدة المتعلقة بضمان الذكاء االصطناعي الموثوق به .وعليه ،قد يجادل المرء بأن اتجاه مسارات الذكاء
االصطناعي وطبيعتھا لدى القوة الجوية المستقبلية سيعتمدان على المرونة االستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية
المقابلة ،ال سيما كيفية تفاعل ھذه التقنيات مع الھياكل التشغيلية الحالية والناشئة وھياكل القوة.
وفي ھذا السياق ،فإن مستوى المشاركة البشرية في مستقبل الحرب ،والحاجة إلى تغيير ھياكل القوة التقليدية
وأنماط التجنيد وفي المجاالت التي ستستخدم فيھا القوة ،ھي جميعھا أمور تواجه تحديات من قبل التقنيات الجديدة.
تعمل القوات الجوية على تطوير حلول خاصة بھا وغالبًا ما تكون متنوعة لھذه القضايا .كما في الماضي ،ستعتمد
فعاليتھا على العديد من العوامل المرتبطة بالمبادئ الثابتة لالستراتيجية  -الغايات والطرق والوسائل "لتحويل"
الموارد الدفاعية المتاحة إلى قدرات عسكرية جديدة ،وإنشاء القوات الجوية ذات الكفاءات التشغيلية وتحقيق
استدامتھا من خالل القيام بذلك للتعامل مع مجموعة واسعة من حاالت الطوارئ .لن تكون العوامل الرئيسية
للتنفيذ الناجح ھي االبتكارات التكنولوجية في حد ذاتھا ،ولكن التأثير المشترك للتمويل المستدام والخبرة التنظيمية
)أي قواعد البحث والتطوير الكبيرة والفعالة  ،العسكرية والتجارية على حد سواء( والمرونة المؤسسية لتنفيذ
االبتكار الدفاعي )تشيونغ .(2021 ،بالنسبة لمستقبل القوة الجوية ،يعني ھذا امتالك األشخاص والعمليات
واألنظمة القادرة على تقديم حلول مبتكرة مع الحفاظ على القدرات األساسية الحالية التي من شأنھا توفير خيارات
سياسية قابلة للتطبيق في بيئة استراتيجية متزايدة التعقيد.
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