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جاستن برونك
زميل باحث في القوة الجوية،معھد رويال يونايتد للخدمات ) ،(RUSIلندن
مقدمة
تدرك القوات الجوية في جميع أنحاء العالم التي تركز على المنافسة العسكرية بين األقران أو شبه األقران بشكل
متزايد الحاجة إلى تبني تصاميم قيادة وتحكم ) (C2غير مركزية للمھمة .ولكن ،يجب التغلب على مستوى
المقاومة الثقافية والسياسية العالي للسماح بتحقيق ذلك .وستتطلب قدرات القيادة والتحكم ) (C2الالمركزية إعادة
إدخال المفاھيم التقليدية لقيادة المھمة حيث يتم تفويض سلطات صنع القرار واألذونات بشكل متزايد إلى قادة
القتال المتوسطي الرتب نسب ًيا على المستوى التكتيكي .ومع ذلك ،يتم تطوير معظم تصاميم القيادة والتحكم )(C2
المستقبلية بدرجة معينة على األقل من الالمركزية حتى يصبح من الصعب على القوى المعارضة العثور على
العقد الرئيسية المحمولة جواً واألرضية واستھدافھا وتحطيمھا .تستكشف دول القوة الجوية الرائدة مجموعات
األصول المدارية الموزعة والمركبات الجوية غير المأھولة ) (UAVلتحل محل عمليات المعالجة واالستغالل
والنشر) (PEDومنصات القيادة والتحكم ) (C2القديمة.
وفيما ال يزال الشكل المستقبلي للمجال المداري كجزء من ھندسات القيادة والتحكم ) (C2واالستخبارات والمراقبة
واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARالموزعة غير مؤكد ألن التقدم السريع على مستوى قدرات
أجھزة االستشعار الفضائية وعرض النطاق الترددي لالتصاالت والمتانة تشير إلى زيادة حادة في دورھا ،ومع
ذلك ،فإ ّنه من المحتمل أيضًا أن يكون استخدام ھذه األصول عملية متنازع عليھا بشدة أو حتى مرفوضة في
المستقبل .توفر الطائرات دون طيار إمكانية التحمل لفترة طويلة دون المسارات نفسھا التي يمكن التنبؤ بھا والتي
يحتمل أن تكون مع ّرضة للخطر مثل األقمار الصناعية في المدار .إنّ بقاء منصات الجيل الخامس مثل مقاتلة
اف (F-35) 35-والطائرات دون طيار التي تكون إمكانية مالحظتھا منخفضة ج ًدا مثل أحجار األساس في بنية
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ّ
الموزعة من
القيادة والتحكم ) (C2واالستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع )(ISTAR
الجيل التالي ال يتطلّب روابط بيانات وأجھزة استشعار آمنة وغير واضحة فحسب ،بل قدرة معالجة ديناميكية
أيضًا للحد من متطلبات النطاق الترددي وتحديد البيانات ذات الصلة ونقلھا تلقائيًا إلى األصول األخرى .لذلك،
قد تظل القوات الجوية في المستقبل المنظور معتمدة على قدرات القيادة والتحكم ) (C2المركزية على أساس
أنظمة قديمة كبيرة الحجم.

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻗﻴﺎدة وﺗﺤﻜﻢ

ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﺠﺎﻻت
ﻗﻴﺎدة وﺗﺤﻜﻢ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻹﻧﺸﺎءات

اﻟﻨﺎس

اﻟ ﻌ ﻤ ﻠ ﻴ ﺎ ت

بيئة المستقبل
تتميز بيئة القتال الجوية المستقبلية بالتطور المتزايد في كل مكان ألنظمة صواريخ سطح -جو بعيدة المدى
)برونك 2020 ،أ( ،وصواريخ جو -جو بعيدة المدى ) (VLRAAMsوالطائرات المقاتلة والاعتراضية
ذات مستوى المالحظة المنخفض جدًا )) (VLOبرونك  2020 ،ب( .يعمل ھذا الجيل الجديد من أنظمة التھديد
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على زيادة مستوى المخاطر بشكل مطرد للعمليات الجوية التقليدية التي تعتمد بشكل كبير على أصول القيادة
والتحكم المركزية مثل إي 3-أواكس ) .(E-3 AWACSستعمل أنظمة صواريخ السطح -جو بعيدة المدى
وصواريخ جو -جو بعيدة المدى ) (VLRAAMsوالطائرات المقاتلة واالعتراضية ذات مستوى المالحظة
المنخفض ج ًدا بشكل متزايد على إجبار طائرات القيادة والتحكم التقليدية ) (C2واالستخبارات والمراقبة
واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARعلى العمل بعي ًدا ج ًدا عن األراضي المعادية ،ستؤدي أجھزة
االستشعار الموجودة على متنھا وقدرات مركز االتصاالت إلى تقليل المنفعة التشغيلية بشكل كبير .في الوقت
نفسه ،يستمر توافر أنظمة الضربات الدقيقة بعيدة المدى واألدوات اإللكترونية الھجومية في زيادة التھديد الذي
يمكن أن تش ّكله الدول الحديثة على مرافق القيادة والسيطرة األرضية المركزية لبعضھا البعض مثل مراكز
العمليات الجوية المشتركة )كوشال ،مايسي وستيكينغز .(2019 ،وعليه ،تواجه اثنتان من الركائز األساسية
للقوة الجوية الغربية في أوائل القرن الحادي والعشرين تحديًا وجوديًا محتمالً.
منذ أواخر الثمانينيات ،اعتمدت القوات الجوية الغربية بشكل كبير على القوة الجوية لتمكين عمليات القوات
المشتركة من إجراء عمليات برية وبحرية أصغر بكثير مما كان يمكن أن يكون ضروريًا لوال ذلك .وقد أدى
النجاح المذھل لھذا النموذج في صراعات متعددة خالل التسعينيات والعقد األول من القرن الحادي والعشرين
إلى تصميم القوة عبر الجيوش والبحرية التي افترضت توفر الدعم الجوي وقدرات القيادة والتحكم التقليدية )(C2
االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARالمم ّكنين جواً .وبذلك ،فإن القدرة على
توفير قدرات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARعند الطلب والدعم
الناري من الجو تمثل اآلن شرط أساسي مسبق للعديد من الدول الغربية لتوظيف القوة العسكرية .كما أدى
االعتماد على عمليات التحالف لتوليد شرعية جماھيرية وسياسية إلى خلق متطلبات التكامل وعدم التضارب
واألذونات والرقابة كجزء من العمليات الجوية اليومية .لقد أدى ھذا المزيج من االعتماد على القوة الجوية
للعمليات المشتركة ،وتكامل التحالف كمتطلب ثابت ،إلى إنشاء نموذج قياة وتحكم ) (C2شديد المركزية مع
إنشاء مركز العمليات الجوية المشترك ) (CAOCكنقطة محورية.

النماذج القديمة ألنظمة القيادة والتحكم ) (C2مراكز العمليات الجوية
المشتركة )(CAOC
يتم إنشاء أمر المھام الجوية ) (ATOضمن مركز العمليات الجوية المشتركة لمدة  72ساعة بالرجوع إلى
مختلف مھام القوة المشتركة ومنتجات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع )(ISTAR
وعمليات األذونات الطارئة متعددة الجنسيات والعوامل التمكينية مثل الناقالت .تتطلب ھذه العملية مئات من
المتخصصين المختصّين ،ومرافق كبيرة وثابتة وروابط اتصاالت ممتازة ،األمر الذي يجعل مركز العمليات
الجوية المشترك ) (CAOCھد ًفا قيمًا وواضحً ا للغاية للدول المعادية في أي حرب كبرى .كلما اقترب المركز
من منطقة العمليات ،زاد احتمال تعرضه لقدرات الضربة الدقيقة الحركية بعيدة المدى .ومع ذلك ،كلما تمت
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إزالته ،زاد االعتماد التشغيلي على وصالت االتصاالت المدارية والمدفونة التي ھي ضمن خط البصر ،والبعيدة
عن خط البصر والتي يحتمل أن تكون معرضة للخطر.
تتميز بعض المفاھيم المستقبلية بمراكز عمليات جوية أصغر حجمًا وأكثر توزيعًا ) (AOCsلتقليل تعرض القوة
المشتركة لھجمات بطريقة قطع الرأس على مراكز القيادة والتحكم التابعة لھا .ومع ذلك ،يمكن أن يؤدي االعتماد
على عدد أكبر من مراكز العمليات الميدانية الموزعة بدالً من مراكز عمليات العمليات الجوية المشتركة
) (CAOCالكبيرة إلى حدوث ازدواجية في المھام وبالتالي زيادة العبء الواقع على موظفي االستخبارات
والقيادة المرھقين بالفعل .يمكن أن يزيد توزيع قدرات القيادة والحكم أيضًا من االعتماد على روابط اتصاالت
مضمونة ،نظرً ا ألن كل مركز عمليات جوية قادر فقط على أداء بعض وظائف مراكز العمليات الجوية المشتركة
على نطاق كامل حتى مع أتمتة كبيرة للعمليات الضرورية .لذلك ،إذا كانت األدوات الحركية أو غير الحركية
ستقطع ھذه الروابط أو حتى تعارضھا بجدية ،فقد تفقد كل من مراكز العمليات الجوية المشتركة المركزية أو
مراكز العمليات الجوية الموزعة القدرة على التنسيق التكتيكي ألصول قدرات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ
على الھدف واالستطالع ) (ISTARوشن الغارات والتمكين في المسرح.
عالوة على ذلك ،تم السماح لمجموعة مكن كبار القادة الذين يمارسون السيطرة المباشرة واإلشراف على العمليات
التكتيكية بالظھور خالل عدة عقود من العمليات الجوية غير المتنازع عليھا إلى حد كبير .وقد كان الدافع وراء
ذلك جزئيًا ھو التوافر المتزايد لتغذية الفيديو بالحركة الكاملة في الوقت الفعلي ،مما يسمح لقادة مركز العمليات
العسكرية المشتركة ) (CAOCبإدراك الموقف التكتيكي .وقد استفاد ذلك أيضا من التقلص الكبير في التسامح
مع المخاطر على المستوى السياسي خالل ما كان يُنظر إليه في كثير من األحيان على أنه صراعات تقديرية
وغير شعبية .وقد أدى ھذا بدوره إلى زيادة الرغبة في تجنب تفويض السيطرة واألذونات إلى المستوى التكتيكي.
تؤدي ممارسات القيادة الحالية إلى زيادة المركزية وتقليل وتيرة التشغيل وتقديم مجموعة من التعقيدات المحتملة
على مستوى النطاق الترددي ونقاط الضعف الكھرومغناطيسية في العمليات الجوية .على الرغم من أن النزاعات
التقديرية ھي السياق الذي تم فيه احتجاز السلطات في مستويات أعلى ،فإن العودة نحو التخطيط للنزاعات عالية
المستوى قد ال يؤدي إلى انعكاس طبيعي لھذا االتجاه .من المرجح أن ينظر كبار السياسيين والقادة العسكريين
في العديد من البلدان إلى المخاطر الجيوسياسية األسوء بكثير التي ينطوي عليھا صراع األقران على أنھا سبب
لمواصلة اإلدارة المركزية لصنع القرار التكتيكي .ومع ذلك ،فإ ّنه من شبه المؤكد فشل ھذا النھج عمليًا ضد
خصوم األقران واألقران نظرً ا لبطء اإليقاع التشغيلي ،واالتصال خارج خط البصر والنطاق الترددي الذي
يتطلبه .يجب أن تتغير ثقافة القائد الجوي التكتيكي لتجنب الشلل التشغيلي لكي تكون مناسبة للنزاعات المستقبلية
بين الدول ،حيث إن الھجمات الحركية والكھرومغناطيسية والسيبرانية على بناء مركز العمليات الجوية المشتركة
)(CAOCوروابط االتصاالت الداعمة لھا تقطع القادة عن أصول الخطوط األمامية.
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البنى المستقبلية ألنظمة القيادة والتحكم الالمركزية
من الواضح للعديد من القوات الجوية أن العقد التقليدية المحمولة جواً القيادة والتحكم ) (C2واالستخبارات
والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARالمشتقة من الطائرات ذات الجسم العريض مثل مثل
إي 3-أواكس ) (E-3 AWACSوإي 8-جي ستارز ) (E-8 J STARSلم تعد مثالية لسيناريوھات الصراع
في المستقبل .تتمتع ھذه األصول بقدرات دفاع عن النفس محدودة للغاية ويجب أن تصدر كميات كبيرة من
اإلشارات الكھرومغناطيسية التي يسھل اكتشافھا من أجل العمل بفعالية ،مما يسھل تحديد موقعھا وتعقبھا .تمثل
ھذه المنصات أيضًا مصدرً ا خطيرً ا لإلصابات المحتملة ،ألنھا تحمل أطقم أنظمة مھام كبيرة مدربة تدريبا ً عاليا ً
لتنفيذ المھمة الرئيسية للمعالجة واالستغالل والنشر ) ،(PEDفضالً عن وظائف إدارة المعركة الجوية .يجب أن
تقف طائرات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARو القيادة والتحكم )(C2
ذات الجسم العريض بعي ًدا عن أنظمة صواريخ سطح-جو المعادية وصواريخ جو -جو بعيدة المدى
) (VLRAAMsاليوم ألنھا غير فعالة إلى حد كبير من حيث صورة المستشعر األولية في المراحل المبكرة
من الصراع مع المنافسين المتقدمين تقنيًا.
إنّ الجيل الخامس من طائرات اف 35-أقل اعتما ًدا بشكل كبير على عناصر التمكين مثل أنظمة االستخبارات
والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARو القيادة والتحكم ) (C2نظرً ا لقدرتھا على تزويد
الطيارين بوعي متعدد األطياف للوضع على نطاق واسع .أدت ھذه القدرة على بناء الوعي باألوضاع داخل
المجال الجوي المعادي إلى قيام الكثيرين بالتخطيط الستغالل الطائرة اف (F-35) 35-باعتبارھا ركيزة أساسية
في شبكة االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARو القيادة والتحكم )(C2
الموزعة من الجيل التالي )برونك2020 ،سي( .ومع ذلك ،ال يمكن لطائرة اف (F-35) 35-في شكلھا الحالي
نقل صورة المستشعر الكاملة التي تخلقھا لطياريھا إلى عناصر قوة أخرى بسبب عرض النطاق الترددي وبنية
البرامج وقيود التحكم في االنبعاثات .عالوة على ذلك ،تتمتع طائرات اف (F-35) 35-نظرا لكونھا مقاتلة قتالية
تكتيكية ،بقدرة تحمل محدودة مقارنة بعقد أنظمة االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع
) (ISTARوالقيادة والتحكم ) (C2التقليدية ،كما أن األعداد المحدودة من طائرات اف (F-35) 35-المتاحة
ملتزمة بالفعل بمجموعات مھام قمع الدفاع الجوي للعدو /تحطيم الدفاع الجوي للعدو ومجموھات مھام الحظر.
تقدم المنصات مثالف (F-35) 35-حالً جزئيًا فقط العتماد أصول وشبكات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ
على الھدف واالستطالع ) (ISTARو القيادة والتحكم ) (C2التمكينية التقليدية.
تتطلب تصاميم االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARو القيادة والتحكم )(C2
المحمولة جواً والالمركزية التي يتم تطويرھا تغييرات في المعدات لتمكين القوات الجوية من نشر عدد أكبر من
المنصات األصغر .إلى جانب األصول القتالية المدعومة بالشبكة مثل طائرة اف ،(F-35) 35-قد ال تزال
مجموعة من منصات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARو القيادة والتحكم
) (C2األصغر حجمًا والمأھولة توفر خيارً ا لحمل طاقم نظام مھام صغير لتمكين المعالجة واالستغالل
والنشر) (PEDعلى متن الطائرة وإدارة المعركة الجوية ومع ذلك ،فإن العديد من دول القوة الجوية الرائدة
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تستكشف بالفعل مجموعات من األصول المدارية الموزعة والمركبات الجوية غير المأھولة ) (UAVوالتي من
شأنھا أن تحل وظائف المعالجة واالستغالل والنشر) (PEDو والقيادة والتحكم بھدف التحكم عن بعد بمحطات
أرضية بعيدة.
إنّ الشكل المستقبلي للمجال المداري كجزء من تصاميم االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف

اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎيئ
وﻫﺪف اﻟﻘﺎﺋﺪ

ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻷﻫﺪاف
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻹرﺷﺎدات ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻬﺪف

ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮة

دورة ﻣﻬﻤﺔ
اﻟﻬﻮاء
اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺸﻐﻴﲇ

إﻧﺘﺎج وﻧﴩ
ATO

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﻬﻤﺔ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮة

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﺪف
وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت

دورة اﻻﺳﺘﻬﺪاف
اﳌﺸﱰﻛﺔ
ﺳﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎدة

ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺋﺪ وﺗﻌﻴني
اﻟﺼﺪارة

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﺪف
وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت

ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻘﺪرات

اﻟﺘﺴﻠﺢ
واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﺳﺘﻐﻼل

إﻳﺠﺎد

دورة
اﻻﺳﺘﻬﺪاف
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴيك

ﺗﺼﻠﻴﺢ

- F2TE2A

إﴍاك

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺘﻴيك

اﺳﺘﻬﺪاف

ﺗﺘﺒﻊ

واالستطالع ) (ISTARو القيادة والتحكم ) (C2الموزعة غير واضح حاليًا بسبب مجموعة من االتجاھات
المتنافسة .ومن ناحية أخرى ،فإنّ التطورات السريعة على مستوى قدرات أجھزة االستشعار ،ومتطلبات المساحة/
الوزن /الطاقة للمعدات ،وعرض النطاق الترددي لالتصاالت والمتانة من خالل المصفوفات المتعددة المدخالت
والمخرجات وانخفاض تكلفة قدرة اإلطالق تشير جميعھا إلى زيادة حادة في الدور الذي يمكن أن تلعبه األصول
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المدارية في شبكات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARو القيادة والتحكم
) (C2الموزعة في المستقبل .ومع ذلك ،فإن انتشار القدرات الحركية واألسلحة الخفيفة المضادة للسواتل،
واألصول المدارية القادرة على االلتقاء وعمليات القرب الھجومية والطيف الكھرومغناطيسي المتنازع عليه
بشكل متزايد في الوقت نفسه ،تجعل األصول المدارية وقدرات الوصلة الصاعدة /الھابطة الالزمة الستخدامھا
عرضة بشكل متزايد للرفض أو على األقل متنازع عليه بشدة في أي حرب مستقبلية.

فإن القدرة على توفير قدرات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف
واالستطالع ) (ISTARعند الطلب والدعم الناري من الجو تمثل اآلن شرط أساسي
مسبق
توفر الطائرات دون طيار القدرة على التحمل لفترة أطول في المحطة مقارنة باألصول التي تعتمد على طاقم
نظام الرحلة والبعثات البشرية ،دون نفس المسارات التي يمكن التنبؤ بھا والتي يحتمل أن تكون معرّ ضة للخطر
مثل األقمار الصناعية في المدار .لقد أثبتت الطائرات دون طيار الكبيرة مثل الطائرة األمريكية آر كيو 4-غلوبال
ھوك ) (RQ-4 Global Hawkوديفاين ايغل الصينية ) (Chinese Divine Eagleبالفعل القدرة على
الطيران على ارتفاعات عالية ج ًدا ألكثر من  24ساعة في كل مرة  -وھي سمة مرغوبة للغاية ألي عقدة شبكات
استخبارات ومراقبة واستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARوقيادة وتحكم ) (C2ال مركزية محمولة
جواً .بھدف جعلھا أكثر قدرة على االستمرار في مواجھة تھديدات األقران ،توفر الطائرات دون طيار من النوع
عالي التحمل ) (HALEذات األشكال والمواد التي تتميز بمستوى احتمال رصد منخفض ج ًدا إمكانات جديدة.
تعتمد مالءمة الطائرات دون طيار ذات مستوى احتمال رصد منخفض ج ًداوالمعتمدة لمھام شبكات استخبارات
ومراقبة واستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARوقيادة وتحكم ) (C2داخل نظام المركزي على تطوير
روابط البيانات المتطورة وأجھزة االستشعار وساتكوم التي يمكن أن تؤدي وظائف مھمتھا دون الكشف عن
ھيكل الطائرة ألجھزة االستشعار السلبية المعادية .إلنجاز مثل ھذه المھام ،ثمة تقنيات واعدة في األفق تتميز
عال من
بدرجات مختلفة من النضج التكنولوجي ولكنھا تظل باھظة الثمن ويتم االحتفاظ بھا على مستوى
ٍ
التصنيف والحساسية األمنية من قبل الدول التي تعمل بھا .ھذا يعني أن النشر على نطاق واسع سيكون صعبًا،
خاصة على المنصات غير المأھولة بالقرب من المناطق المعادية.

ربط األصول غير كا ٍ
ف
في حين أنّ الطائرات ذات مستوى المالحظة المنخفض ج ًدا) (VLOغير المأھولة ،يمكن نشر ھياكل الطائرات
من النوع عالي التحمل والحفاظ عليھا بالقرب من القوات المعادية من حلول الجيل الحالي المشتقة من الطائرات،
فإن قدرتھا على استبدال عقد شبكات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع )(ISTAR
والقيادة والتحكم ) (C2المحمولة جواً التقليدية تعتمد على تبادل البيانات اآللي وتقنيات المعالجة المتطورةُ .تنشئ
أصول االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARالحديثة ،خاصة تلك التي تحتوي
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على مجموعات أجھزة استشعار متعددة األطياف مثل اف ،(f-35) 35-كميات ھائلة من البيانات ألنھا تنشئ
صورة واسعة النطاق لساحة المعركة من حولھا .خالل ھذه العملية ،سيقومون بجمع المعلومات التي من المحتمل
أن تكون ذات قيمة أو حساسية عالية لمجموعة واسعة من األصول األخرى عبر جميع المجاالت .ومع ذلك ،فإن
قيود النطاق الترددي القائمة على الفيزياء تق ّيد القدرة على تفريغ أو مشاركة جميع البيانات التي تم جمعھا ،حتى
في بيئة كھرومغناطيسية غير متنازع عليھا )والتينغ .(2020 ،في سيناريو الصراع بين الدول ،حيث تتنافس
منصات االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف واالستطالع ) (ISTARوالقيادة والتحكم ) (C2على
الوصول المحدود والمتنازع عليه إلى الطيف ،ومن المحتمل أن تعمل في ظل ظروف يتم التحكم فيھا باالنبعاثات
لتقليل تعرضھا لالكتشاف والھجوم ،ومعالجة الحدود لتقليل البيانات ستكون المجلدات التي يجب مشاركتھا
ضرورية.
يمكن ألطقم المھمات البشرية )رھنا بالقدرة العقلية وعبء العمل( جعل األولوية المطلوبة الذاتية والمعتمدة على
الموقف واألحكام ذات الصلة حول المعلومات التي قد تكون أو ال تستحق نقلھا إلى أصول أخرى .ومع ذلك ،ال
تستطيع األنظمة اآللية حاليًا القيام بذلك بشكل حاسم إال في ظروف محددة بشكل صارم .وينطبق الشيء نفسه
على المھام التفاعلية التي غالبًا ما تعتمد على رد الفعل والحكم إلدارة المعركة الجوية ،والتي تعد جزءًا أساسيًا
من مجموعة مھام أواكس .من المستحيل استبدال عقدتي االستخبارات والمراقبة واالستحواذ على الھدف
واالستطالع ) (ISTARوالقيادة والتحكم ) (C2المركزية في المجال الجوي بھندسة روابط البيانات وعقد الشبكة
الالمركزية المثبتة بشكل أساسي على الطائرات بدون طيار من نوع الطائرات ذات مستوى التحمل العالي
واختراق األصول القتالية دون إجابة مناسبة لھذه المشاكل.
إن مكونات شبكة القيادة والتحكم المحمولة جواً الالمركزية واآللية للغاية وشبكة مشاركة البيانات مثل تلك التي
تتم متابعتھا في إطار برنامج القيادة والتحكم المشترك لجميع المجاالت ) (JADC2في متناول مصممي ھياكل
الطائرات )خدمة أبحاث الكونغرس .(2021 ،ومع ذلك ،فإنّ ھذا الطموح يفوق قدرة الذكاء االصطناعي وتقنية
االستقاللية القابلة للتطبيق حاليًا .إن متطلبات مثل ھذا النظام واضحة ،ألن الجزء األكبر من الكتلة القتالية في
القوات الجوية في جميع أنحاء العالم سيظل يتم توفيره بواسطة مقاتالت الجيل الرابع المتقدمة وذخائر المواجھة
حتى منتصف عام  2030على األقل .لن تكون أنظمة األسلحة ھذه قادرة على أداء األدوار المطلوبة منھا في
النزاعات عالية الحدة دون تغذية إدراك الواقع الميداني في الوقت الحقيقي واالستھداف واإلشارة إلى األسلحة
من جميع أنحاء ساحة المعركة .ومع ذلك ،بدون الحكم الذاتي وقدرات تحديد األولويات المطلوبة للسماح بمعالجة
الحافة اآللية الستبدال أطقم المھام البشرية ح ًقا في إدارة المعركة الجوية ومھام االستخبارات والمراقبة واالستحواذ
على الھدف واالستطالع ) (ISTARوالمعالجة واالستغالل والنشر) ، (PEDقد تظل القوات الجوية معتمدة
بشكل كبير على بنية مركزية محمولة جواً تعتمد على أنظمة قديمة كبيرة الحجم.
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يعمل في مشاريع بتكليف من القوات المسلحة ووزارة الدفاع .نشر وشارك في تأليف أوراق بحثية في مجال
األنظمة غير المأھولة والذكاء االصطناعي والجوانب العسكرية لمجال الفضاء .ألقى محاضرات وعروضًا
ةلجمالجماھير كما ويواصل توسيع معرفته وكفاءته في التطبيق العسكري لألنظمة غير المأھولة
لمختلف
تقديمية ةوقلا
ةيوجلا
والفضائية .تابع تعليمه في جامعة واغنينغن وكلية القيادة العليا واألركان وكلية الدفاع التابعة لحلف الناتو.
جاستن برونك ھو زميل باحث في القوة الجوية والتكنولوجيا في فريق العلوم العسكرية في في معھد الخدمات
المتحدة الملكي ) .(RUSIوھو أيضًا محرر في مجلة أنظمة دفاع في معھد الخدمات المتحدة الملكي ألنظمة
الدفاع )(RUSIعلى اإلنترنت .تشمل مجاالت خبرته الخاصة البيئة الجوية القتالية الحديثة ،والدفاعات الجوية
األرضية الروسية والصينية ،والقدرات النفاثة السريعة ،والمركبات الجوية القتالية غير المأھولة وتكنولوجيا
األسلحة الجديدة .كتب على نطاق واسع لمعھد معھد الخدمات المتحدة الملكي ألنظمة الدفاع ) (RUSIومجموعة
متنوعة من المنشورات الخارجية ،فضالً عن ظھوره بانتظام في وسائل اإلعالم الدولية .وھو مرشح دكتوراه
بدوام جزئي في قسم الدراسات الدفاعية في كينجز كوليدج بلندن وحاصل على ماجستير في تاريخ العالقات
الدولية من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ،ودرجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في التاريخ من جامعة
يورك.
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