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يكتسب سؤال "حرب املستقبل" أهمي ًة قصوى ،وليس ذلك من جهة أهميته اإلسرتاتيجية واالسترشافية
فحسب ،بل أيضً ا بالنظر إىل أنّ بعض سامت "حرب املستقبل" قد أضحت واق ًعا ح ًّيا نعيشه اليوم،
وال سيام حرب الطائرات من دون ط ّيار ،إضاف ًة إىل أحدث القذائف والصواريخ الذاتية التوجيه وأدقها،
وكائنات الذكاء االصطناعي ...إلخ.
إنّ أ ّول ما يتبادر إىل الذهن أثناء طرح سؤال "حرب املستقبل" هو طغيان التكنولوجيا وحرب الفضاء،
والحروب الرقمية يف العامل االفرتايض .بيد أنّ كريستوفر كوكر رسعان ما يبدد هذه "الحتمية التكنولوجية"،
عارضً ا فكرة عدم تناسب التكنولوجيا يف جميع األحوال مع ما ُص ّممت له يف املقام األول ،مربزًا هذه
الفكرة عرب منوذج االستخدامات القتالية للطائرة التي مل تكن مصمم ًة يف األصل للقصف وإلقاء القنابل،
بل للنقل واالستطالع فحسب .ولكن ما إن خطرت لطيار إيطايل ،يف عام  ،1911فكرة إلقاء قنابل يدوية
عىل مخيم تريك وهو يحلق فوق ليبيا ،حتى تطورت هذه الفكرة وأصبحت الطائرات والحرب الجوية
أساسا يف اإلسرتاتيجية العسكرية املعارصة .وكذلك األمر بالنسبة إىل قاذفات اللهب التي كان
تؤ ّدي دو ًرا ً
أ ّول ظهور لها يف القرن التاسع عرش ،ولكنها مل تستخدم كث ًريا يف ساحة املعركة قبل الحرب العاملية األوىل.
أ ّما بالنسبة إىل الطائرات ،من دون طيار ،فقد جرى تطويرها منذ حرب فيتنام يف ستينيات القرن املايض.
يضاف إىل ذلك أنّ العديد من اآلمال التكنولوجية الواعدة بتغيري العامل؛ مثل الرحالت الفضائية املأهولة
خارج مدار األرض ،مل ت َِف بوعودها.
بيد أنّ كوكر يؤكد ،يف اآلن نفسه ،أنه من املمكن أن نتوقع كث ًريا من الطفرات التكنولوجية يف املستقبل
القريب؛ ذلك أنّه من املرجح أن تكون توقعات بعض التطورات التكنولوجية صحيح ًة (تكنولوجيا النانو،
والعلوم املعرفية ،والذكاء االصطناعي ...إلخ) ،ما يعني أنه من الرضوري أن نبدأ النقاش ،منذ اليوم،
بشأن هذه التحوالت التكنولوجية الكبرية وبشأن رهاناتها االقتصادية والسياسية والعسكريةً ،
فضل عن
آثارها األخالقية والثقافية .بتعبري آخر ،إنّ الهدف من التفكري املستقبيل هو ْ
ملء الفجوة بني ما نختاره
اليوم وما سنعيشه غ ًدا؛ إنه التفكري يف املستقبل من أجل اإلعداد له وصنعهً ،
بدل من االكتفاء بتل ّقيه
كفاعلٍ سلبي ومحاولة اللحاق بالركب .فهذا هو ما يروم كوكر املساهمة فيه من خالل هذا الكتاب
تحدي ًدا؛ وذلك من خالل طرح سؤال مستقبل للحرب ال يتعلق ،وفق األستاذ اإلنكليزي يف مدرسة لندن
لالقتصاد ،بالدول وبالعالقات بني الدول والشعوب ،بل إنّه يتعلق بالرشكات واملصالح االقتصادية الكربى
وخصوصا باملواطنني أنفسهم.
يف الحروب،
ً
وعرب مقاربة عابرة للتخصصات ملوضوعة "حرب املستقبل" ،ينهل كوكر يف هذا الكتاب من خلفيات
متعددة تشمل مجاالت شتى ،تجمع بني املقاربات العلمية واإلسرتاتيجية ،إضاف ًة إىل األدب ،وألعاب
الفيديو ،واملسلسالت التلفزيونيةّ ،
وكل ما ميكن أن يؤ ّثر يف التوقعات العقلية لدينا يف املستقبل .ويف
هذا الصدد ،كث ًريا ما ينهل كوكر من الخيال العلمي .فوف ًقا للمؤلِّف ،يخرتق الخيال العلمي ،عىل وجه
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الخصوص ،الخيال االجتامعي لإلسرتاتيجيات العسكرية املستقبلية .ونتيج ًة لذلك ،ال ميكن املرء أن يرفض
إدراج الخيال العلمي عند النظر يف التكنولوجيات العسكرية الناشئة املحتملة والتحديات التنظيمية
التي قد تنشأ منها.
ويف عامل موسوم بانتشار الحروب وفظاعاتها ،وال سيام يف النصف الجنويب من الكرة األرضية ،وعىل
نح ٍو خاص يف عاملنا العريب ،يأخذنا كريستوفر كوكر يف هذا الكتاب إىل "مستقبل الحرب" ،بالرتكيز عىل
ويبي كيف أنّ الرصاع سيستم ّر
االتجاهات املعارصة التي تغري طبيعة الرصاعات املسلحة ودينامياتها؛ ّ
يرجح أن تجعل القرن الذي نعيشه ّ
أقل دموي ًة من القرن املايض ،مع ر ًؤى من الفلسفة،
تطوره بطرق ال ّ
والبحوث العلمية املتطورة ،والثقافة الشعبية .حرب املستقبل هو كتاب مثري لالهتامم بشأن التفكري
اإلسرتاتيجي ،وبشأن مفاهيم القانون والفلسفة األخالقية للحرب أيضً ا.

بعض تجليات حرب املستقبل يف عامل اليوم :حرب الطائرات
من دون طيار

قد أصبح شائ ًعا خالل السنوات األخرية استخدام الطائرات من دون طيار يف ميادين القتال ،وهو أم ٌر
ً
تحويل جذر ًّيا .فالحرب مل ُتعد مح ّدد ًة بالجغرافيا ،وأصبح من
يح ّول مقاربة الحرب وإسرتاتيجيتها
الصعب أن ينطبق عليها التعريف الكالسييك الذي كانت تُعرف به .إنها تصبح عىل نحو متزايد أقرب إىل
ألعاب الفيديو وإىل العامل االفرتايض .فاملتحكم يف هذه الطائرات من دون طيار ،ال يبعد يف نهاية املطاف
عن ساحة الوغى سوى خمسني سنتيمرتًا ،أي املسافة الفاصلة بينه وبني شاشة الكمبيوتر الذي يتح ّكم
عبه يف هذه املقاتالت املعارصة.
ْ
وتجدر اإلشارة إىل أنّ الطائرات من دون طيار ليست ابتكا ًرا حدي ًثا ،إذ ظهرت منذ حرب فيتنام يف
ستينيات القرن املايض ،يف إطار اإلسرتاتيجية العسكرية األمريكية لتطوير أسلحة ذات قدرات تدمريية
عالية ودقيقة ،من شأنها حسم العمليات العسكرية بنسبة خسائر عالية يف صفوف عد ّوهم ،مقابل
خسائر ّ
مقترصا عىل أغراض التجسس وجمع
أقل يف صفوفهم .بيد أنّ استخدامها كان يف البدايات
ً
املعلومات عن العدو ،ومل يج ِر تعميمها ألغراض تدمريية إال مع بداية األلفية الثالثة .وهكذا ،بدأت
الطائرات من دون ط ّيار تصبح مركزي ًة يف اإلسرتاتيجيات العسكرية املعارصة ،وأخذت هذه الطائرات
تتح ّول من وسيلة "ناعمة" لسرب املعلومات ونقلها إىل آلة قاتلة تدمر الشجر والحجر والبرش ،وأضحى
"القتل املستهدف" جز ًءا من الحياة اليومية للعديد من الشعوب؛ مثل باكستان ،واليمن ،والصومال.
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ولنئ كانت حرب الطائرات من دون ط ّيار تطرح ،اليوم ،أسئل ًة عديد ًة ،فقد كان املؤ ّرخ األمرييك بول

كيندي أطلق منذ م ّدة تحذي ًرا متع ّل ًقا باستحضاره لحظة تجاوز طموح "املركز" قدراته املادية ،بوصفها
"التوسع اإلمرباطوري ا ُملفرط"((( .غري أنّ هذه القدرات ،مع اإللكرتونيات والقطاع
لحظ ًة تقليدي ًة من
ّ
الرقمي ،قد ح ّققت منذ ثالثة عقود قفز ًة كبري ًة إىل األمام ،ومل ُيعد االمتداد إىل اآلفاق هو نفسه .فلم
ً
كل يشء ،وتفكيك رموز ّ
كل يشء ،وسامع ّ
مستحيل من الناحية الفنية رؤية ّ
كل يشء ،حتى لو كان
يعد

ذلك يف األقايص .ومل ُيعد من الصعب ق ْتل مشتبه فيه من خالل شاش ٍة عىل ُبعد عرشة آالف كيلومرت،
ً
مستحيل ّ
شل
بصاروخ "هيلفاير" ُأطلق من طائر ٍة من دون طيار؛ "بريداتور" عىل سبيل املثال .ومل يعد
خصم أو منافس مع "دودة كمبيوتر" من نوع "ستكسنت"(((.
نظام قيادة ٍ
و ُيتوقع أن تزداد أهمية حرب الطائرات من دون ط ّيار عىل نح ٍو ّ
مطرد يف املستقبل ،وهو ما ّ
تؤش إليه
التحوالت الجاريةً .
فمثل ،أصدر البيت األبيض خالل سنتني ونصف من رئاسة باراك أوباما تراخيص
ست مرات أكرث من سلفه جورج بوش االبن خالل مثاين سنوات ( 265رخص ًة بخصوص
للقتل االستهدايف ّ
القتل بالنسبة إىل باراك أوباما يف سنتني ونصف ،مقابل  40رخص ًة لجورج بوش االبن)((( .وقد ع ّد الرئيس
املوجهة" هي "قانونية وأخالقية ودقيقة" ،مؤك ًدا أنّ " قوائم القتل"
األمرييك باراك أوباما "الرضبات ّ
( )Kill listsالتي تقرتحها وزارة الدفاع ،أو وكالة االستخبارات املركزية األمريكية ،يجب أن تكون مش ِّكل ًة
لتهديد ج ّدي ،وليس افرتاض ًّيا فحسب((( .يف حني أنّ األسئلة التي تطرحها مثل هذه الحرب ّ
تظل عديد ًة.
فإنْ كان من شأن استخدام الطائرات من دون ط ّيار أن يحقق مكاسب عسكري ًة هجومي ًة أكيد ًة ،فإنه

يطرح إشكاليات قانوني ًة وأخالقي ًة عديد ًة ،وال سيام من جهة سقوط أعداد كثرية من املدنيني األبرياء
ضحايا خطأ ما يف إصابة الهدف أو بسبب اآلثار الجانبية لإلصابة.
 1بول كينيدي ،نشوء وسقوط القوى العظمى ،ترجمة مالك البديري (عامن :األهلية للنرش والتوزيع.)1994 ،
" 2دودة الكمبيوتر" ( :)Computer Wormهي برنامج كمبيوتر مؤ ٍذ يتو ّلد من أجهزة كمبيوتر متعدّدة باستخدام شبك ٍة مثل شبكة
أهم مناذجها،
اإلنرتنت .وعىل خالف "فريوس الكمبيوتر" ( ،)Computer virusال تحتاج دودة الكمبيوتر إىل
برنامج ُمضيف لتوالدها .ومن ّ
ٍ
دودة "ستكسنت" ()Stuxnetالتي جرى اكتشافها عام  ،2010بعد أن ص ّممتها وكالة األمن القومي األمريكية بالتعاون مع الوحدة 8200
(وحدة لالستخبارات يف جيش الدفاع اإلرسائييل) ،من أجل مهاجمة أجهزة الطرد املركزي اإليرانية لتخصيب اليورانيوم .وقد بدأ الربنامج تحت
إدارة جورج بوش واستم ّر تحت إدارة باراك أوباما .وأصابت هذه الدودة  45ألف نظام كمبيوتر ،من بينها  30أل ًفا تقع يف إيران ،مبا يف ذلك
األجهزة التابعة ملنتسبي محطة بوشهر للطاقة النووية .وأنظمة الكمبيوتر الـ  15ألف األخرى هي أجهزة كمبيوتر ومركزيات موجودة يف
أملانيا ،وفرنسا ،والهند ،وإندونيسيا ،من بني مستخدمي تكنولوجيا "سيمنز" (.)Siemens
3 Régis Debray & Renaud Girard, Que reste-t-il de l'Occident? (Paris: Grasset, 2014), p. 42.
4 Louisa Brooke-Holland, “Unmanned Aerial Vehicles (Drones): An introduction,” House of Commons Library,
25/4/2013, accessed on 15/3/2017, at: https://fas.org/irp/world/uk/drones.pdf

332

الكتـاب الثاين 2017 -
مراجعات

األبعاد القانونية واألخالقية لحرب املستقبل
بدأت تطورات الحرب عن ُبعد تثري كث ًريا من الجدل العسكري والقانوين واألخالقي .وإذا كانت بعض
تهتم خالل السنوات القليلة املاضية بهذه اإلشكالية
األبحاث((( ،والربامج الوثائقية((( ،واألفالم((( ،قد بدأت ّ
املعارصة املعقدة ،فإنّها ّ
ماسة إىل درسها وتحليلها عىل نح ٍو أعمق ،وال سيام أنّ من شأنها
تظل يف حاجة ّ
أن تُط ّور وتُع ّمم عىل نح ٍو ّ
مطرد يف املستقبل القريب.
أساسا ،بشأن حرب الطائرات من دون
وال تُطرح هذه األسئلة الجوهرية العديدة ،القانونية واألخالقيةً ،
ط ّيار ،من جهة احرتام سيادة البلدان واآلثار الجانبية املدمرة بالنسبة إىل املدنيني األبرياء فحسب،
بل تُطرح أيضً ا بشأن التحول بالتدريج نحو "نظم األسلحة املستق ّلة كل ًّيا"؛ ونعني بذلك نُظم األسلحة
املستق ّلة عن اإلدارة البرشية واملوكولة عىل نح ٍو شبه حرصي للكمبيوتر وللذكاء االصطناعي .إنها تطرح،
بتعبري آخر ،أسئل ًة أساسي ًة يف ما يتع ّلق بكيفية ضامن تطبيق الذكاء االصطناعي ألخالق حميدة يف
الحرب؛ ويف الحصيلة ،يف ما يتع ّلق بتعريف إنسانيتنا والحفاظ عليها ،يف مقابل "سمة اآللية" املتزايدة(((.
الصدد ،نجد كريستوفر كوكر يستشهد ،من دون إقناع كبري ،بأعامل رونالد أركني بشأن الحاكم
ويف هذا ّ
 5عىل سبيل املثالّ ،
نظم املعهد املليك الربيطاين للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) حلق ًة نقاشي ًة تُعنى مبناقشة بعض اإلشكاليات املرتبطة
باستخدام الطائرات من دون طيار يف النزاعات املسلحة ،وتأثري التقدم يف هذه التكنولوجيا يف بنية الحروب يف املستقبل؛ مبشاركة كل
كريستوفر كوكر ومارك روسيني .انظر:
Christopher Coker & Marco Roscini, “Drones: The Future of War?,” Chatham House, 8/4/2013, accessed on
15/3/2017, at: http://bit.ly/2os6WtJ
6 “Attack of the Drones: Is war becoming a video game?” Youtube, 23/4/2012, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/Mp7jyW; “Rise of the Drones – NOVA,” Youtube, 13/11/2013, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/cL5P8G; “Invisible Drones of the future,” Youtube, 10/9/2014, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/UwDa0d; “Unmanned: America's Drone Wars,” 1/4/2015, Youtube, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/h60npd; “Game of Drones: New Type of War Crime that's going Unpunished,” 27/7/2016, Youtube,
accessed on 15/3/2017, at: https://goo.gl/8DC2nS
 7من بينها فيلم “ ،”Good Killللمخرج النيوزيلندي أندرو نيكول .ويكاد هذا الفيلم يكون أ ّول فيلم يثري مسألة استخدام الطائرات
من دون طيار يف "الحرب ضد اإلرهاب" وإشكالياتها األخالقية؛ وفيلم “ ،”Eye in the skyللمخرج الجنوب أفريقي غافني هود ،مع املمثلة
الحائزة عىل األوسكار هيلني مريين .ويعرض الفيلم ،بحبكة جيدة ،اإلشكاليات القانونية واألخالقية املتعلقة بعملية عسكرية لطائرات من
دون طيار تستهدف تصفية مجموع ٍة لجامعة الشباب الصومالية يف العاصمة الكينية نريويب:
Good Kill (2014), Director: Andrew Niccol, IMDb, accessed on 15/3/2017, at: https://goo.gl/Lu4yn4; Eye in the Sky
(2014), Director: Gavin Hood, IMDb, accessed on 15/3/2017, at: https://goo.gl/0TmsZT
 8ميكن ربط مخاطر تزايد "سمة اآللية" ( )Machinityيف املجاالت العسكرية والحربية بتزايدها ّ
املطرد يف مجاالت املالية الدولية،
وال سيام ما يعرف منها بـ "التداول املايل العايل الرت ّدد" ( )High-frequency tradingالذي يستخدم أدوات تكنولوجي ًة متطور ًة وخوارزميات
حاسوبي ًة لتداول األوراق املالية برسعة فائقة (تقاس رسعتها بـ "امليكروثانية" ،وهي جزء من مليون من الثانية) ،وتقدّر نسبتها اليوم يف
املعامالت املالية الدولية (التي تتجاوز  150ألف مليار دوالر أمرييك سنو ًيا) ما بني  10و 40يف املئة .وتُع ّد مخاطر األزمات املالية الناتجة
منها كبري ًة جدًّا ،وال تضاهيها ّأي أزمة من األزمات املالية التي ُعرفت حتى اليوم ،كام ّ
يدل عىل ذلك االنهيار املايل الفجايئ ()Flash Crash
"البسيط" الذي حدث يف  6أيار /مايو .2010
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األخالقي((( ،ومجموعة من خوارزميات الكمبيوتر املصممة لضامن وجود أخالق يف "الروبوت" أو يف
الكمبيوتر .ولكن من شأن اآلالت القتالية املربمجة أن تؤ ّدي عىل نح ٍو مسبق يف املستقبل إىل الفوىض،
الحس اإلنساين ،وصعوبة التحكم فيهاً ،
فضل عن صعوبة تضمينها جوانب أخالقية ،بل
نتيج ًة لغياب ّ
استحالته .ويبقى أنّه مثة ٌ
تخص جوانب من حروب
وعي جديد بقضايا أخالقية ّ
أمل متع ّلق بنشوء ٍ
الحارض واملستقبل ،عىل مستوى األمم املتحدة ،وعىل مستوى منظامت غري حكومية؛ من قبيل "الحملة
الدولية لوقف الروبوتات القاتلة"(.((1

خامتة
خصصها كريستوفر كوكر خالل العقدين األخريين ملوضوع
يندرج هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب عديدة ّ
الحرب وإشكالياتها ورهاناتها ومستقبالتها( .((1وإذا كان كتاب حرب املستقبل ال مينح القارئ إجابات
حاسم ًة ونهائي ًة بخصوص هذه األسئلة ،فإنه ال يحفز التفكري يف حرب املستقبل ومآالتها ورهاناتها من
النواحي العسكرية والسياسية والجيوسياسية فحسب ،بل من الناحيتني القانونية واألخالقية أيضً ا.
وهو كتاب يدعو إىل النظر يف قضايا معقدة؛ من قبيل قدرتنا عىل تصميم ضمري يف آالتنا ،واألثر
الثقايف للرصاعات ،وانحسار سلطة الحكومات ،والدور املتزايد الذي يتخذه املواطنون أو الرشكات أو
املجموعات التي تشبه تنظيم داعش؛ سواء أكان ذلك يف الرصاعات الصغرية ،أم يف الرصاعات الدولية.
أهم ما نستخلصه من هذا الكتاب أهمية الدروس املستفادة من املايض بالنسبة إىل التفكري يف
من ّ
املستقبل واإلعداد له؛ وهي دروس "مريرة" من جهة الرصاعات املسلحة والدمار الذي ساد ،بخاصة يف
9 Ronald Arkin, Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots (USA: Chapman and Hall/CRC, 2009).
" 10حملة وقف الروبوتات القاتلة" ( )Campaign to Stop Killer Robotsهي تج ّمع دويل ملنظامت غري حكومية تسعى ملنع األسلحة
وتضم اليوم ،حتى نيسان /أبريل  ،2017تحال ًفا دول ًيا
الفتاكة التي تتّصف باالستقاللية الكاملة .وقد أطلقت الحملة يف نيسان /أبريل .2013
ّ
يشتمل عىل  63منظم ًة غري حكومية دولية وإقليمية ووطنية يف  28بلدًا .لالستزادة يف هذا الشأن ،انظر:
“Moving Forward In 2016,” Compaign To Stop Killer Robots, 30/12/2016, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/pmwhg1
11 Christopher Coker, Rebooting Clausewitz: 'On War' in the Twenty-First Century (London: C Hurst & Co Publishers
Ltd, 2017); Christopher Coker, The Improbable War: China, The United States and Logic of Great Power Conflict (New
York: Oxford University Press, 2015); Christopher Coker, Men At War: What Fiction Tells us About Conflict, From The
Iliad to Catch-22 (New York: Oxford University Press, 2014); Christopher Coker, Warrior Geeks: How 21st Century
Technology is Changing the Way We Fight and Think About War (New York: Oxford University Press, 2013); Christopher
Coker, The Warrior Ethos: Military Culture and the War on Terror (USA and Canada: Routledge, 2007); Christopher
Coker, Ethics and War in the 21st Century (USA and Canada: Routledge, 2008); Christopher Coker, War in an Age of Risk
(Cambridge: Polity Press, 2009); Christopher Coker, The Future of War: The Re-Enchantment of War in the Twenty-First
Century (USA: Blackwell, 2004).
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القرن العرشين .كام أنّ إطالق كوكر العنان لبعض التصورات املستقاة من أدبيات الخيال العلمي من
أجل استرشاف مستقبل الحرب ،من شأنه أن ُيتيح التفكري يف حلول أخالقية وقانونية مبتكرة ،عىس أن
تو ّفق البرشية يف اجرتاح مسار ٍ
ات تج ّنبها املآيس واآلالم الناجمة عن الحروب والرصاعات.
املهم أن نؤ ِّكد أنّه مهام جرى استخدام أسلحة متطورة يف حرب املستقبل ،فإنها لن توفر
يبقى من ّ
للبلدان الغربية ّأي حامية ضد اإلرهاب ،بل إنّ من شأنها  -عىل عكس ذلك  -أن تزيد الشعور باالحتقان
والغضب ضدها ،وتعطي املتطرفني مزي ًدا من الدوافع الستهداف أ ْمنها ،بالنظر إىل آثارها الجانبية
السلم يف
املد ّمرة .وإنّ العدالة واإلنصاف والتعامل بنزاهة ومسؤولية هي ُ
السبل الحقيقية إلرساء ّ
وسبل القضاء عىل اإلرهاب والتحصني ض ّده أيضً ا.
املستقبل يف ربوع العاملُ ،

