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ّ
يستهل بول شار ،خبري األمن والدفاع األمرييك ورئيس ومدير الدراسات يف "مركز األمن األمرييك الجديد"
(((
كتابهٌ ،
املسية ذات ًيا ومستقبل الحرب  ،برسد وقائع الليلة السادسة والعرشين
جيش بال آمر :األسلحة ّ
من أيلول /سبتمرب 1986؛ وهي إحدى ليايل الحرب الباردة التي أوشك العامل فيها أن يصيبه الفناء ،لوال
ّ
التفطن البرشي املبكر للكولونيل السوفيايت ستانيسالف بيرتوف ( .)Stanislav Petrovففي مطلع ربيع
تلك السنة ،أطلق الرئيس األمرييك األسبق رونالد ريغان ( )Ronald Reaganمبادرة الدفاع االسرتاتيجي
دفاع صاروخي .ور ًّدا عىل ذلك ،نرش السوفيات نظام اإلنذار املبكر بوساطة
"حرب النجوم" ،بصفتها َ
درع ٍ
األقامر الصناعية "أوكو" ( ،)Okoلإلبالغ عن أي إطالق صاروخي أمرييك محتمل .وبعد ميضّ منتصف
الليلة بقليل ،وبينام كان بيرتوف ما ِك ًثا يف خندقه رسبوخوف 15-خارج موسكو ،انطلقت صافرات اإلنذار،
وومضت شاشة "اإلطالق" الحمراء العمالقة ذات اإلضاءة الخلفية ،محذر ًة بيرتوف من أنّ األمريكيني
ثم الثاين ،فالثالث ،فالرابع ،فالخامس  ...إلخ .وهو
أطلقوا الصاروخ النووي األول عىل االتحاد السوفيايتّ ،
هجوم صاروخي أعلنه نظام اإلنذار بكث ٍري من الثقة ،ومن دون أي تردد .ويف مثل هذه الحاالت ،كان عىل
بيرتوف أن يسارع إلعالم قادته بالهجوم؛ عىل اعتبار أنه مل يتبقَ سوى ثوانٍ معدودة لالستجابة وللتفكري
فيام ينبغي فعله يف حال تع ّرض بلدهم ح ًّقا لهجو ٍم نووي.
لقد كان العامل عىل شفا حرب عاملية ثالثة ،وكان االتحاد السوفيايت عىل شفا مصري شبي ٍه باملصري الياباين
لكن شيئًا من ذلك مل يحدث .فقد أنقذ السوفيات ٌ
سؤال
بعد هجوم بريل هاربر الشهري يف عام ّ .1941
طريف تبادر إىل ذهن بيرتوف :ملاذا تطلق الواليات املتحدة األمريكية خمسة صواريخ فقط؟ فاألمر مل
يكن منطق ًيا؛ إذ كان ميكن أن يحدث هجوم مباغت هائل ،أو رضبة قاضية تسحقُ الصواريخ السوفياتية
عىل األرض .وكل ما كان بيرتوف يف حاجة إليه هو مزيد من املساءلة الذهنية ،ومزيد من الوقت ،ومزيد
من املعلومات مل مينحها نظام اإلنذار لنفسه .وقد أثبتت الرادارات األرضية ،يف عقب ّ
كل ذلك ،أنّه كان
إنذا ًرا خاطئًا س ّببته أشعة الشمس املنعكسة فوق قمم الغامم.
املسية ذات ًيا كل ًيا (Lethal Autonomous
يف الواقع ،تلخص القصة الجدل الذي أثارته األسلحة الفتاكة ّ
 ،)Weapons, LAWومدى قانونية احتكارها لقرارات الحياة واملامت وصواب ّيتها .واألهم من ذلك أنها
حروب مستقبلية مأهولة مبثل هذه األسلحة؛ وهو جدل حاول املؤلف أن يعرضه
تلخص ما ستكون عليه
ٌ
يف هذا الكتاب بكث ٍري من التفصيل والسالسة ،عرب األقسام الستة لكتاب ٌ
جيش بال آمر .وهو يأخذنا
طوال أسطر الكتاب ،بصفته ً
محلل للسياسة املدنية مبكتب وزارة الدفاع بالبنتاغون ،وقائ ًدا للمجموعة
التي صاغت السياسة األمريكية الرسمية بشأن استقالل ّية األسلحة ،يف جولة داخل أروقة رشكات الدفاع
املط ّورة لصواريخ ذك ّية ،ومخابر البحث التي أجرت بحو ًثا طالئع ّية حول تقن ّية "االحتشاد" ،و ُيطلعنا
عىل اعتقاد املسؤولني الحكوميني والعسكريني األمريكيني بشأن السياسات املتعلقة مبنظومات "األسلحة
Paul Scharre, Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War (New York: W.W. Norton, 2018).
وتجدر اإلشارة إىل أنّ الكتاب اختري بوصفه أحد أفضل خمسة كتب لبيل غيتس بالنسبة إىل عام .2018
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املسية ذات ًيا" ،وعىل رفض الناشطني لذلك .إنها ٌ
جولة يف تكنولوجيا املستقبل((( ،وعامل جيل األسلحة
ّ
الروبوت ّية املقبل اآلخذ يف التط ّور رسي ًعا ،بعي ًدا عن املناقشة واملساءلة العموم ّية.
املسية ذات ًيا كل ًّيا"((( ،مش ًريا إىل
يف القسم األول من الكتاب ،حاول املؤلف أن يضبط مفهوم "األسلحة الفتاكة ّ
أنّ تعريف وزارة الدفاع األمرييك الذي يعود إىل سنة  ،2012باعتباره أحد أكرث التعريفات اعتام ًدا وانتشا ًرا
نصت الوثيقة عىل "أنّها أسلحة مبجرد تشغيلها ميكنها تحديد األهداف واالشتباك
مبس ٌط ج ًّدا؛ إذ ّ
يف العاملّ ،
(((
معها من دون أدىن تدخّ لٍ
خمسا
ّ
برشي"  .ويشري ،أيضً ا ،إىل التعريف الذي ق ّدمته الصني بوضعها خصائص ً
لهذه األسلحة؛ بأن تحوز القدرة عىل حمل "حمولة كافية" ُم َع ّدة الستخدام القوة الفتاكة ،وأن يغيب اإلرشاف
والتدخل البرشي عنها أثناء تنفيذ "املهامت" ،وأن يغيب "خيار اإليقاف" مبجرد التنشيط؛ وبأن تن ّفذ األسلحة
مهامت القتل ّ
"بغض النظر عن الرشوط ،والظروف ،واألهداف" ،وأن تكون لها قدرة التطور و"التعلم الذايت"(((.
إن كان التعريف الصيني ً
شامل ،كام يبدو يف ظاهره التعريف األمرييك ،فإنّ الثغرات العمل ّية والقانونية
التي تركها القامئون عىل التعريفني هي التي أقضّ ت مضجع املؤلف وأغلب املدافعني عن الحظر الدويل
الخفي ألشكال أخرى من التسيري الذايت ضمن
لهذه األسلحة .ويتعلق األمر يف الدرجة األوىل باالستبعاد
ّ
منظومات األسلحة .ولنأخذ ً
مثال الخاصية األوىل للتعريف الصيني ،وهي خاصية من شأنها استبعاد األسلحة
التي تحمل ذخائر أقل فت ًكا ،كاملروحيات من دون طيار "سكانك" ( ،)Skunkcopterوكذلك الخاصية
املسية ذات ًّيا التي ميكن أن يتجاوزها املرشف البرشي ،كنظام الدفاع
الثالثة التي تستبعد منظومة األسلحة ّ
(((
الصاروخي املضاد للسفن يف منظومة "نظام فاالنكس الصاروخي" ( . )Phalanx CIWSفللتسيري الذايت،
أبعاد ثالثة مستق ّلة ،والحكم عىل مدى التسيري الذايت لآللة يرتبط مبدى التسيري الذايت
وف ًقا للمؤلفٌ ،
املمنوح لها يف كل بع ٍد من هذه األبعاد ،وهي :طبيعة املهامت املوكلة إىل اآللة ،وعالقة اإلنسان باآللة أثناء
تأدية مهامتها ،ودرجة تعقيد عملية صنع القرار يف اآللة يف خضم ذلك (ص .)35-34 ،29-28
 2تُشري "تكنولوجيا املستقبل" إىل "تكنولوجيا افرتاضية" مل توجد بعد يف الزمن الحايل ،أو هي توجد عىل نح ٍو تجريبي فحسب ،أو يف
املرجح جدًّا أن توجد يف املستقبل القريبُ .ينظر يف ذلك:
"مناذج أولية" ( ،)Prototypesولكن من ّ
Robert H. Latiff, Future War: Preparing for the New Global Battlefield (New York: Knopf Publishing House, 2017).
نص بول شار مبعناه الكيل؛ فهو يعني به منظومة عمل اآللة العسكرية ّ
ككل ،من
 3يجب أن يفهم مصطلح "السالح" املستخدم يف ّ
استشعار ،ورصد لألهداف ،وقرا ٍر لالشتباك معها ،وتنفي ٍذ لالشتباك.
4 The United States of America, Department of Defense (DOD), "Directive 3000.09," 21/11/2012, accessed on
10/10/2021, at: https://bit.ly/3lr8Jw4
5 "Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or
Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or
to Have Indiscriminate Effects," CCW Conference 2018, Position Paper, Submitted by China, Geneva, 11/4/2018,
accessed on 12/8/20121, at: https://bit.ly/3AtG7qc
 6وهو نظام "أسلحة القتال القريب" ( )CIWSالذي ُيستخدم للكشف عن الصواريخ القصرية املدى الواردة ،وطائرات العدو التي
اخرتقت الدفاعات الخارجية ،وتدمريها؛ وقد أصبح ُيث ّبت عاد ًة عىل منت جميع فئات السفن الحربية الحديثة.
Cf. Austin Wyatt, "So Just What Is a Killer Robot? Detailing the Ongoing Debate around Defining Lethal Autonomous
Weapon Systems," Washington Headquarters Services, 8/6/2020, accessed on 15/8/2021, at: https://bit.ly/3BIOQXj
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فام يجب االنتباه إليه ،بحسب املؤلف ،هو أنّ "التسيري الذايت" ال يقرتن ببساطة بحرية الفعل ،أو
بـ "عصيان" اآللة ما ُبرمجت لتأديته .وليس األمر مجرد ارتباطٍ خطي بسيط بني االستشعار والفعل ،ولك ّنه
قدرة اآللة عىل التك ّيف واتخاذ القرار بنا ًء عىل املتغريات التي تختلف باختالف بيئات عملها غري الخاضعة
يصب يف كفة
للمراقبة يف أحيانٍ كثرية .والسياق هنا مهم ج ًّدا ألنّه أصل الجدل الحايل؛ إذ ال يزال الرتجيح ّ
املسية
اإلنسان عىل حساب اآللة .وف ًقا لذلك ،م ّيز املؤلف بني ثالث منظومات أسلحة ينطبق عليها وصف ّ
مسية ذات ًيا نِصف ًيا ( ،)Semiautonomous Weapon Systemومنظومة سالح
ذات ًيا :منظومة سالح ّ
مسية ذات ًّيا كل ًّيا
مسية ذات ًيا خاضعة لإلرشاف ( ،)Supervised Autonomous Weaponومنظومة سالح ّ
ّ
( .)Fully Autonomous Weaponsوالتفريق بينها يكون بالنظر إىل موقع العنرص البرشي ضمن "حلقة
االشتباك" ( )Engagement Loopيف ّ
كل منها .يف املنظومة األوىل ،يجري برمجة /أمتتة املنظومة عىل
البحث وتحديد األهداف وتنفيذ الهجوم ،مع إبقاء قرار االشتباك بيد العنرص البرشي .أما املنظومة الثانية،
فهي مربمجة ذات ًيا للقيام بكل األدوار .وأما العنرص البرشي ،فأدواره محصورة يف اإلرشاف والتدخل اختيار ًيا
وقت الرضورة .يف حني أن املنظومة الثالثة مربمجة للقيام بكل األدوار مع غياب ّ
كل ألي دو ٍر برشي.
الخطري يف هذه التصنيفات أنّ عد ًدا ً
املسية ذات ًيا عىل
قليل من منظومات األسلحة يصدُ ق عليها وصف ّ
نح ٍو ّ
املسية اإلرسائيلية "هاريب"
كل ،كـ "الذخائر املتس ّكعة" ( )Loitering Munitionالتي تنتمي إليها ّ
املسية ذات ًيا نصف ًيا وكل ًيا ،كاأللغام
( ،)Harpyبينام توجد أخرى يف استطاعتها طمس الخطوط الفاصلة بني ّ
الربية والبحرية والقنبلة االستشعارية الجوية "يس يب يو.)CBU-97 Sensor Fuzed Weapon( "97-
يف القسم الثاين من الكتاب ،يستكمل املؤلف جرده النوعي ملنظومات األسلحة األمريكية التي استرشت
املسية ذات ًيا "إكس 47-يب" ( )X-47Bباعتبارها أول
فيها خاصية "التسيري الذايت" ،بد ًءا بالطائرة االختبارية ّ
طائرة غري مأهولة تقلع وتهبط عىل حاملة الطائرات ،وتتزود بالوقود من أخرى بطريقة ذاتية ،والصاروخ
املضاد للسفن البعيد املدى ( ،)Long Range Anti-Ship Missile, LRASMالذي ميكنه الطريان إىل نحو
 500ميل بحري ،مع قدرته عىل االكتشاف الذايت للتهديدات ،وتج ّنبها أثناء مساره .وكذلك األمر بالنسبة
إىل مرشوع "التسيري الذايت الرسيع والخفيف للطوافات" الذي اقرتحته وكالة مشاريع البحوث الدفاعية
املتطورة ( ،)Defense Advanced Research Projects Agency, DARPAوالذي يهدف إىل ترسيع
استشعار الطوافات للعوائق التي تواجهها يف األوساط املزدحمة .واملثري يف هذا القسم إبراز املؤلف أنّ
هذه املنظومات كانت كاشف ًة عن املنظور العام لقادة البنتاغون للمسألة ك ّلها .ويق ّدم عىل ذلك مثال وكالة
مشاريع البحوث الدفاعية املتطورة التي متلك ً
منطا ثقاف ًّيا وتنظيم ًّيا متم ّي ًزا من بقية املر ّكبات الصناعية
العسكرية األخرى؛ فهي ناد ًرا ما تُنتج منظومة سالح مكتملة ،ألنّ أغلب مشاريعها وجهودها موجهة صوب
االستثامر يف التكنولوجيا العالية املخاطر والسخية املكاسب ،والتي من شأنها أن متنع تع ّرض الواليات املتحدة
ألي "مفاجأة اسرتاتيجية" مجد ًدا ،كام حدث مع اإلطالق السوفيايت للقمر الصناعي سبوتنيك يف عام .1957
مل يدُ م دفاع املؤلف عام اعتربه "مقاوم ًة ثقاف ّية" ً
طويل؛ بسبب تضمينه يف هذا القسم عىل نحو خاص آرا َء
املسؤولني التنفيذيني بالبنتاغون :نائب وزير الدفاع السابق بوب وورك ،وهو ثاين أهم البريوقراطيني يف
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البنتاغون ،وفرانك كيندل ،سكرتري القوات الجوية للواليات املتحدة ،وكبري تقنيي البنتاغون ومشرتي األسلحة
يف إدارة باراك أوباما؛ إذ مل ُيفلح التغليف اإلنساين الذي طبع إجاباتهم عن أسئلة املؤلف ،بشأن التوجه
األمرييك صوب االعتامد الرسمي لهذه املنظومات ،قناعتهم الراسخة بتعاظم املكاسب العسكرية التي ميكن أن
يجنيها الجيش األمرييك من التطور التكنولوجي املستمر .ووف ًقا لهذا املنطق ،يبدو أنّ املوافقة األمريكية عىل
تزويد أسرتاليا بتقنية الدفع النووي  -ولع ّلها سابقة يف تاريخ التعاون العسكري بني الدول النووية الكربى
مدفوع بالدرجة األوىل بتعزيز رؤى "هيمنة املعلومات" و"الحروب القامئة عىل الشبكات" التي تعرثت يف
ٌ
أفغانستان والعراق؛ بسبب الرتكيز األمرييك عىل ما يس ّمى "حروب مكافحة التمرد العشوائية" .فقد كانت
االستثامرات العالية التقنية يف منظومات األسلحة من الجيل الثاين ،مثل الطائرات املقاتلة من صنف "إف"22-
( ،)F-22باهظة الثمن ،أو غري ذات صلة بالعثور عىل "املتم ّردين" وتع ّقبهم ،كام مل تكن مغري ًة عىل نحو ٍ
كاف
لجذب التمويل الفدرايل الحكومي و"عقول األمريكيني وقلوبهم" ،وفق تعبري املؤلف (ص .)91
وقد عرض املؤلف تخ ّوفه الحقيقي من منظومة األسلحة املستقلة ذات ًّيا بصفة كل ّية ،يف القسمني الثالث
والرابع؛ إذ كشف يف القسم الثالث عن جز ٍء من املآيس التي سببتها التجارب األمريكية املاضية مع
منظومة صواريخ "باتريوت" ( ،)Patriotومنظومة "إيجيس" ( )Aegisالقتالية .واألمر املشرتك بينهام
أنّ كلتيهام منظومة سالح فتاكة ،مع ّقدة ،و ُمؤ ْ ََت َتة ج ًّدا ،وتتوفران عىل َ
منطي التشغيل النصفي الخاضع
ً
مسي ذات ًّيا كل ًّيا.
لإلرشاف ،مع احتامل اشتاملهام
مستقبل عىل نظام تشغيل ّ
وعرض املؤلف أمثلة استهداف منظومة الباتريوت للطائرات الصديقة ،كطائرة "إف )F-18( "18-التي
كان ضحيتها املالزم ناينث وايت ،وكذلك إسقاط منظومة إيجيس الطائرة التجارية اإليرانية  ،655التي كان
ضحيتها نحو  290راك ًبا مدن ًيا ،بوصفها شواهد عىل املآيس التي ميكن يس ّببها التح ّيز الالمربر والالنقدي
ثم ،ق ّدم املؤلف الحادثتني بوصفهام دفا ًعا آخر عن رضورة أن يبقى قرار اشتباك منظومات
لألمتتة .ومن ّ
األسلحة مع أهداف العدو بيد املشغّلني البرشيني (ص  .)164وامليزة الحقيقية إلعادة الدور للمشغّل
السلم فقط ،بل يف زمن الحرب أيضً ا .فالخربة التشغيلية
البرشي يف منظومات األسلحة ال تتكشّ ف يف زمن ّ
تحصلها هذه املنظومات نتيجة العمل واالطالع اليومي عىل الخصائص الفريدة للبيئة التي تعمل بها
التي ّ
تزيد من احتاملية عدم تكرار حوادث مثيلةً ،
مهم يف زمن
فضل عن التحسني املستمر لعملياتها .واألمر ٌّ
الحرب؛ ألنّ الهدف األسمى للعدو سيكون تقويض عمل هذه املنظومات ،أو تخريبها .وقد أثبتت التجربة
أنّ البرش ال يزالون متف ّوقني عىل اآللة يف مجال التك ّيف املرن واالستجابة الرسيعة ملباغتات العد ّو.
املسية ذات ًيا" من عامل املعامالت املالية
يف القسم الرابع ،يق ّدم املؤلف مثالني دا ّلني عىل مخاطر "األسلحة ّ
الدوليةً :
أول من االنهيار الذي عرفته سنة  2012املجموعة املالية "نايت كابيتال" (،)Knight Capital
املتخصصة يف "املعامالت املالية العالية الرت ّدد" ( ،)High-Frequency Tradingوهي معامالت مالية دولية
مسية بخوارزميات مربمجة سل ًفا ،وثان ًيا من "االنهيار الخاطف" ()Flash Crash
تقوم بها كل ًّيا روبوتات ّ
لسوق األسهم األمريكية سنة ( 2010ص  .)208-203فقد أظهرت الواقعتان مخاطر االعتامد عىل منظومة

    |    ةلد ىفطصم ةنمآ|    ةلد ىفطصم ةنمآ
رحلا لبقتسمو لبقتسملا ايجولونكت

343

مسية كل ًّيا بصفة ذاتية؛ إذ ال ميلك البرش القدرة عىل التدخل ،حتى إن أرادوا ذلك .فمن غري املمكن
تداولية ّ
أن ُيراقبوا سوق األسهم ويتفاعلوا معها بامليكروثانية (جزء من مليون من الثانية)؛ ألنّها أضحت منظوم ًة
مع ّقدة ج ًّدا بسبب األمتتة .وحتى مع استحداث "قواطع الدارة" ( )Circuit Breakersللح ّد من األرضار
املستقبل ّية ،تبقى احتاملية ظهور حوادث مثيلة واردة؛ ألنّ هذه القواطع ال تستطيع ،يف أحسن األحوال،
وف ًقا للمؤلف ،سوى درء أن تكون هذه العواقب كارثية ،من دون أن تستطيع درأها كل ًّيا (ص .)208
وعىل غرار مجال املعامالت املالية الدولية ،يورد املؤلف أيضً ا تشبي ًها ً
مامثل يف املجال العسكري ،وذلك
"حرب خاطفة" ( ،)Flash Warبالرسعة ذاتها التي طرأ فيها "االنهيار الخاطف" يف
بإمكان ّية حدوث
ٍ
عام  .2010غري أنّ برادفورد توسيل ( ،)Bradford Tousleyمدير مكتب التكنولوجيا التكتيكية بوكالة
املشاريع البحثية الدفاعية املتقدمة "داربا" ( )DARPAينفي ذلك؛ عىل اعتبار أنّ فيزياء تحريك
الصواريخ ،أو الطائرات ،أو السفن ،عرب الفضاء املادي تفرض قيو ًدا زمنية عىل مدى الرسعة التي ميكن
أن تخرج بها األحداث عن نطاق السيطرة ،مام مينح البرش نظر ًيا وق ًتا كاف ًيا للتكيف واالستجابة ،حتى
إن كانت املركبات أو الذخائر تفوق رسعتها رسعة الصوت (ص .)201
القسم الخامس من الكتاب هو األكرث إثار ًة؛ بسبب حمولته األخالقية والقيمية املكثفة ،من خالل املقابلة
التي يضعها املؤلف بني الحجج األخالقية املؤيدة والرافضة لهذه األسلحة .ومكمن اإلثارة أنه طرح إمكانية
قانونية هذه األسلحة يف حال التزام قواعد القانون الدويل اإلنساين ،كمبدأ التمييز بني مقاتيل العدو
واملدنيني ،ومبدأ التناسب وعدم إلحاق أرضار وخسائر برشية زائدة عن الرضورة العسكرية ،واملبدأ
العسكري الفرنيس "خارج املعركة" ( .)Hors de combatفاملقاربات الجديدة للتع ّلم اآليل ،كالشبكات
العصبية ،ميكن أن تس ّهل مبدأ التمييز .ويق ّدم املؤلف ،يف هذا السياقً ،
مثال متعل ًقا بـ "برنامج العمليات
التعاونية يف البيئات املجهولة" ( )CODEلـ "داربا" الذي م ّكنته خاصية دمج بيانات أجهزة االستشعار
التي يحوزها من التمييز ،بكث ٍري من املوثوقية ،بني األهداف العسكرية واملدنية واملخادعة (ص .)89-88
لكن إن كان األمر يبدو مثال ًّيا وممك ًنا يف ساحة معركة ثابتة ،ومع سلوك عدايئ واضح لجنود ببدالت
ّ
والحطابني األفغان الذين أَلِفوا عادة حمل أسلحة نارية لحامية
وخوذات عسكرية ،فامذا عن املزارعني
أنفسهم وممتلكاتهم؟ ماذا عن القتل الطائفي الذي كان ُيقدِم عليه أفراد الرشطة العراقيون ً
ليل؟ كيف
ميكن أن تعرف وحدات الجيش األمرييك ما إن كانوا متمردين بأزياء رسمية مرسوقة أو ضباط رشطة
خارج الخدمة؟ (ص  .)245-244إنّ هذه األسئلة تغني عن الجواب؛ عىل اعتبار أن التمييز يف مثل هذه
الحاالت بني األجهزة الصالحة لالستخدامني املدين والعسكري وبني املقاتلني واألهايل ّ
يظل أم ًرا صع ًبا ج ًّدا
محصلة عىل األرض.
فهم للسياق ،ومن دون خرب ٍة برشية ّ
من دون ٍ
املسية ذات ًيا مسؤولي َة القتل أن
نظر ًيا كذلك ،ومن منظور عواقبي ونفعي أيضً ا ،من شأن تحميل األسلحة ّ
رأي أثبته النفساين املق ّدم يف الجيش ديف غروسامن يف
ُيخ ّفف وطأة "األذى املعنوي" عىل الجنود؛ وهو ٌ
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كتابه عن القتل ( .((()1995ويذكر املؤلف أنّ املؤرخ األمرييك أتوود مارشال كان قد أدهشته نسبة الجنود
تناسب
الذين أطلقوا النار فعل ًّيا خالل الحرب العاملية الثانية ،والتي راوحت بني  15و 20يف املئة؛ وكأنّ األمر
ٌ
طردي بني املقاومة البيولوجية للقتل الفطرية يف اإلنسان (املقاتل) واملسافة النفسية لعد ّوه (ص .)109
املسية ،قد تو ّفر لهم تكنولوجيا املعلومات
املسية ذات ًيا ،كالطائرات ّ
وهو يقابل ذلك بكون مشغّيل األسلحة ّ
املرجح  -مع ذلك  -إلغاء املسافة النفسية،
الحديثة فرصة االبتعاد الجسدي عن ضحاياهم؛ غري أنه من غري ّ
بسبب املراقبة الطويلة األمد للضحايا التي توفرها الكامريات العالية الدقة ألط ُق ِم هذه الطائرات (ص .)269
املسية ذات ًيا أنّها ستزيد من احرتافية الجيوش ،وستم ّكنها
من ٍ
جانب آخر ،تفيد حجج املدافعني عن األسلحة ّ
من إنجاز مهامتها عىل أكمل وجه؛ فكلام كانت األسلحة أصغر ً
ّ
وأخف وزنًا وأرسع وأكرث قدرة عىل
حجم
املناورة ،كانت أقدر عىل البقاء أطول مدة يف ساحة املعركة ،وأمكنها تح ّمل املزيد من املخاطر ،وفتح فرص
صحيحا
تكتيكية ملهامت خطرية ،أو حتى انتحارية ،من دون املخاطرة بحياة البرش (ص  .)14وإن كان ذلك
ً
من منظور تقني ،فإنّ تجربة املؤلف بوصفه محار ًبا ساب ًقا يف العراق وأفغانستان ،كام روى يف أحد أجزاء
القسم الخامس ،كانت كاشف ًة عن فداحة املهانة التي تلحق العسكريني .فام يع ّرف الحرفة العسكرية
أساسا التقري ُر بشأن الحياة أو املوت يف خضم الاليقني واملعلومات الغامضة والقيم املتضاربة .أما إن
ً
استوىل املهندسون واملحامون عىل هذه السلطة ،فام الذي مي ّيز حرفة العسكريني من غريهم؟ (ص .)292
"متازجا مثم ًرا بني اإلنسان
يف القسم السادس واألخري من الكتاب ،ق ّدم املؤلف منظوره الخاص ملا اعتربه
ً
املسية ذات ًيا .التامزج املثمر مثّله
واآللة" ،ولرشوط نجاح ّأي
ٍ
مرشوع مستقبيل لحظر استخدام األسلحة ّ
بـ "محاريب القِنطور" ( ،)Centaur Warfightersبوصفهم أفضل املنظومات املعرفية الهجينة التي من
شأنها أن تجمع بني دقة األمتتة (اآللة) وموثوقيتها ،وقوة الذكاء البرشي ومرونته (ص  .)308فحيازة
البرش السلطة التقرير ّية أثناء عمليات االشتباك باألسلحة مرهونة ،بحسب املؤلف ،بتأديتهم وظائف
يترصفوا بصفتهم مشغّلني أساسيني ملنظومة األسلحة ،وأن يكون يف إمكانهم التدخل لوقف
ثالث :أن ّ
يترصفوا بوصفهم "فاعلني أخالقيني" ،خاصة
االشتباك يف حال وجود خيار غري مناسب أو ذا تكلفة ،وأن ّ
فيام يتعلق بحكمهم القيمي بشأن مدى مرشوعية استخدام القوة (ص .)309

قراءة نقدية
املسية ذات ًيا هو مفهومنا للحرب وللغاية منها .فأغلب نقاشات الباحثني يف
إنّ أكرث ما تُسائله األسلحة ّ
وأي قيمة تبقى
املسية ذات ًيا" تنتهي بهم إىل مقارعة أصلِ املعضلة :الحربّ .
مجال "أخالقيات األسلحة ّ
للسؤال عن هوية صاحب القرار بشأن الحياة أو املوت يف الوقت الذي ميثّل فيه القتل جوهر الحرب.
7 Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society (New York: Back
Bay Books, 1996).
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لقد جادل فالسفة "الحرب العادلة" بأنّ الحكم عىل مدى أخالقية الحرب يعتمد عىل رضورة تحميل
ٍ
طرف ما مسؤولية القتل؛ واملسؤولية التي يقصدونها أخالقية ،وليست مجرد مسؤولية قانونية أو سببية
تتع ّلق بعواقب التخيل عن تح ّمل املقاتلني مسؤولية القتل بشأن حياتنا األخالقية وجوهر إنسانيتنا.
املسية ذات ًيا ٌ
خلل ما تس ّبب
املسية ذات ًيا ستص ّعب املسألة أكرث؛ فإن اعرتى األسلحة ّ
ويبدو أنّ األسلحة ّ
شخصا قانون ًيا
يف مقتل عدد كبري من املدنيني ،عىل من س ُتلقى الالمئة؟ أعىل الروبوت الذي ال ميكن ع ّد ُه ً
أم املشغّل البرشي الذي يبقى أمر اتهامه مرهونًا بتبيان نيته؟
بالنسبة إىل البلدان العربية ،من املرجح أن تكون لهذه التطورات التكنولوجية ذات الصلة بالدفاع والحرب
(تكنولوجيا النانو ،والعلوم املعرفية ،والذكاء االصطناعي  ...إلخ) آثار جسيمة؛ ما يعني أنه من الرضوري
ُجسد اليوم هذه التحديات ،عىل نح ٍو واضح ،حرب
اإلعداد لها منذ اليوم ولرهاناتها ،عىل كل املستويات .وت ّ
(((
الطائرات من دون طيار التي أصبحت واق ًعا معيشً ا يف العديد من السياقات التي تعرف توترات ونزاعات .
أما بالنسبة إىل البلدان الغربية ،فمن املهم تأكيد ما ييل" :مهام جرى استخدام أسلحة متطورة يف
حرب املستقبل ،فإنها لن توفر 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
السبل
أ ْمنها ،بالنظر إىل آثارها الجانبية املد ّمرة .وإنّ العدالة واإلنصاف والتعامل بنزاهة ومسؤولية هي ُّ
(((
وسبل القضاء عىل اإلرهاب والتحصني ض ّده أيضً ا" .
السلم يف املستقبل يف ربوع العاملُ ،
الحقيقية إلرساء ّ
وقد أظهرت سياقات نزاع عديدة أنّ ّ
كل مشكلة ميكن حلها باستخدام الذكاء االصطناعي ينتهي بها األمر
(((1
إىل إنشاء مشكالت جديدة ،رمبا تفوقها ً
حجم وخط ًرا .
أخ ًريا ،من املهم ومن الرضوري موضعة "حرب املستقبل" يف سياق العرشية الثالثة من القرن الحادي
والعرشين ،حيث يكتسب البعد غري املادي والسيربياين للحرب( ((1أهمي ًة تتجاوز يف بعض األحيان
أهمية بعدها املادي.

 8للتفصيل بشأن حرب الطائرات من دون طيار ،سواء يف نواحيها العسكرية ،أو السياسية ،أو الجيوسياسية ،أو حتى من الناحيتني
القانونية واألخالقيةُ ،ينظر :ياسني اليحياوي" ،هل بدأت حرب املستقبل اليوم؟ مراجعة كتاب 'حرب املستقبل'" ،يف :استرشاف للدراسات
املستقبلية ،العدد ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .334-328
 9املرجع نفسه ،ص .334
10 Cf. Christopher Coker, "Artificial Intelligence and the Future of War," Scandinavian Journal of Military
Studies, vol. 2, no.1 (2019), pp. 55-60.
 11من دون استبعاد استخدام "القوة الصلبة" ونرش القوات العسكرية يف مواجهات عسكرية محتملة ،أصبحت الحرب ُتشنّ يف زمن
السلم من خالل "قوة ناعمة" ،قوامها األمن السيرباين وتشكيل البيئة املعلوماتية .وميكن تقديم العديد من األمثلة الدا ّلة عىل ذلك اليوم،
مثل ما قامت به روسيا يف عمليتها يف عام  2008ضد جورجيا التي جمعت بني القوات التقليدية والهجامت اإللكرتونية واإلجراءات اإلعالمية،
أو كيفية "استعادتها" شب َه جزيرة القرم يف عام .2014
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