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الثورة الثالثة:
االتجاهات العشر لتوظيف الذكاء االصطناعي في الحروب

تســبب الذكاء االصطناعي في طفرة هائلة على 
الصعيــد العســكري؛ األمر الــذي تجلى في ظاهرة 
الحــروب الدوليــة التي شــهدت تغيــرات جذرية في 
ظــل كثافــة اســتخدام أنظمــة األســلحة الفتاكــة 
الذاتيــة التشــغيل، وإمكانيــة توظيــف تطبيقــات 
الــذكاء االصطناعــي لتوثيــق جرائــم الحــرب التــي 
ُترتكــب فــي بعــض الحــروب، كمــا يمكــن الحــد مــن 
أعــداد المقاتليــن مــن خــال اســتخدام الروبوتــات 
الــذكاء االصطناعــي  المقاتلــة، بجانــب توظيــف 
فــي عمليــات جمــع المعلومــات من خــال مراقبة 

اتصــاالت الخصــم.

ــذكاء االصطناعــي، نحــو صعــود نهــج  ــع تعــدد اســتخدامات ال دف
جديــد للحــرب ُيعــرف باســم “الحــرب الذكيــة” أو “الحــرب القائمــة 
علــى الــذكاء االصطناعــي”، وهــو النهــج الــذي يقــوم علــى تفعيــل 
ــة أو  ــرب تقليدي ــن ح ــدو دون ش ــة الع ــن هزيم ــا يضم ــر بم األخي
حــرب ســاخنة. وقــد شــهدت الحروب، بالتــوازي مع ذلــك، تغيرات 
جذريــة علــى صعيــد مهــام االســتطالع، والمراقبــة، واالســتهداف، 
واالســتخبارات، وتوثيــق وقائــع العمليــات العســكرية، والدعــم 
ــة  ــم العملياتي ــدد المفاهي ــالت بتع ــض التحلي ــع بع ــتي، لتدف اللوجس
ــد أن  ــروب بع ــن الح ــد م ــل جدي ــع جي ــب م ــي تتواك ــدة الت الجدي
أضحــى المجــال المعرفــي هــو ميــدان الحــروب فــي المســتقبل، ال 

ســيما فــي ظــل التطــور التكنولوجــي المســتمر.

اتجاهات التوظيف

تتعــدد مجــاالت توظيــف الــذكاء االصطناعي في الحــروب الحديثة؛ 
حيــث يســاعد الــذكاء االصطناعــي فــي تحســين جمــع المعلومــات 
االســتخبارية والعمليــات المســتقلة ودعــم اتخــاذ القــرار، وربمــا 
يقلــل التكلفــة البشــرية الناجمــة عــن انخــراط الــدول فــي صراعات 
مســلحة. وبوجــه عــام، يتجلــى توظيــف الــذكاء االصطناعــي فــي 
الحــروب العســكرية فــي جملــة مــن النقــاط التــي يمكــن الوقــوف 

عليهــا علــى النحــو التالــي:

1- زيــادة اســتخدام األســلحة الذاتيــة التشــغيل: لقــد شــهدت بعــض 
الحــروب، فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، تزايــد اســتخدام أنظمــة 
ــا  ــار أهدافه ــا اختي ــي يمكنه ــغيل الت ــة التش ــة الذاتي ــلحة الفتاك األس

وقتلهــم دون مراقبــة بشــرية.
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وفــي هــذا الصــدد، تبــرز الطائــرات بــدون طيــار الذاتيــة 
مــا  حســب  عســكرياً  اســتخداماتها  تختلــف  التــي  القيــادة، 
ــتطالعية كالرصــد  ــراض اس ــة )ألغ ــدات تقني ــن مع ــه م تحمل
والتعقــب والتجســس أو ألغــراض عملياتيــة كالقصــف وإطــالق 
الصواريــخ وإلقــاء المتفجــرات(. وعلــى عكــس أســلحة الدمــار 
ــذه  ــر ه ــددة تحظ ــة مح ــدات أو أنظم ــد معاه ــامل، ال توج الش
األســلحة دوليــاً. ولــذا عقــدت لجنــة األمــم المتحــدة لنــزع 
ــد أو حظــر اســتخدام األســلحة  الســالح مؤخــراً اجتماعــاً لتقيي
ــذكاء  المســتقلة عــن التحكــم البشــري، التــي تعمــل بواســطة ال
االصطناعــي دون أن تتمكــن مــن اتخــاذ أي قــرارات مشــتركة؛ 

ــروب  ــي الح ــلحة ف ــك األس ــتخدام تل ــام اس ــاب أم ــح الب ــا يفت م
ــتقبالً. ــع مس ــاق واس ــى نط ــكرية عل العس

2- توثيــق جرائــم الحــروب العســكرية والصراعات المســلحة: 
أمكــن توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة 
لتوثيــق جرائــم الحــرب التــي ُترتَكــب فــي بعــض الصراعــات 
ــار  ــن خــالل صــور األقم المســلحة والحــروب العســكرية؛ فم
االصطناعيــة وعــدد مــن التقنيــات، أمكــن الكشــف عــن وجــود 
ــا  ــن أوكراني ــي كل م ــق ف ــض المناط ــي بع ــة ف ــر جماعي مقاب

ــال. ــى ســبيل المث وســوريا عل
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 eyeWitness to تطبيــق  يبــرز  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
ــة بجمــع  ــذي يســمح للمنظمــات غيــر الحكومي Atrocities ال
األدلــة، كمــا تبــرز جهــود مؤســس األرشــيف الســوري “هــادي 
الخطيــب” الــذي يــدرب فريقــه علــى برنامــج قائــم علــى الــذكاء 
االصطناعــي للتعــرف علــى مــواد تضــم قنابل عنقودية روســية 
ــجيالت  ــن التس ــوع م ــذا الن ــح ه ــا يمن ــال؛ م ــبيل المث ــى س عل
األولويــة، بيــد أن تلــك الجهــود ال تســير بوتيــرة متســارعة، وال 

ــن علــى شــخص مــا التحقــق مــن كل ملــف. يــزال يتعيَّ

ــل  ــر التضلي ــق: إن تأثي ــف( العمي ــف الخــداع )التزيي 3- توظي
التواصــل  وســائل  مختلــف  عبــر  يتجلــى  الــذي  البصــري 
االجتماعــي وغيــر ذلــك مــن منصــات إعالميــة ورقميــة، 
ــتخدم  ــذكاء االصطناعــي؛ إذ ُيس ــات ال ــر تقني ــره عب ــم تطوي يت
ــا  ــد بدوره ــي تعتم ــق الت ــف العمي ــات التزيي ــي عملي ــر ف األخي
علــى تعلــم اآللــة كوســيلة لفهــم األشــياء والتمييــز بيــن أنمــاط 
ــدو  ــو والصــور لتب ــج مقاطــع الفيدي ــة كــي تنت ــات المختلف البيان
ــع  ــن الواق ــز بي ــه التميي ــب مع ــى نحــو يصع ــاً عل ــًة تمام حقيقي
والخيــال. وعلــى ســبيل المثــال، ُخــدع رؤســاء بلديــات 3 
عواصــم أوروبيــة بإجــراء مكالمــات فيديــو مــع شــخص ادعــى 
أنــه عمــدة العاصمــة األوكرانيــة كييــف “فيتالــي كليتشــكو” على 

خلفيــة الحــرب الروســية–األوكرانية، وهــو مــا يعنــي اســتخدام 
ــة، وتشــويه ســمعة  ــة بالوســائل الرقمي اإلنترنــت لتقويــض الثق

شــركاء أوكرانيــا وحلفائهــا.

ــأن  ــن ش ــة: م ــات المقاتل ــف الروبوت ــة توظي ــد إمكاني 4- تزاي
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي الحــروب أن يقلــل مــن 
عــدد المقاتليــن فــي المهــام المختلفــة؛ مــا يقلــل بالتبعيــة حجــم 
ــى بصــورة  ــا يتجل ــو م ــا، وه ــي يتعرضــون له ــات الت اإلصاب
خاصــة فــي حالــة الروبوتــات المقاتلــة التــي تزايد معهــا الحديث 
عــن قدرتهــا علــى تقليــل عــدد مصابــي الحــرب بيــن المدنييــن، 
ــى  ــارك عل ــن المع ــي اتســاع ميادي ــل ف ــي المقاب وإن تســببت ف
ــول  ــذر الوص ــي يتع ــق الت ــتهداف المناط ــن اس ــن م ــٍو ُيمكِّ نح

ــي. إليهــا عــادًة بســبب طابعهــا الوعــر أو الجبل

ــة مــع بعــض المهــام “القــذرة”  ــات المقاتل كمــا تتــالءم الروبوت
الخطيــرة  أو  إشــعاعية(  لمــواد  البشــر  ض  ُتعــرِّ )كالتــي 
ــط  ــب الضغ ــث يتطل ــرة(؛ حي ــر المتفج ــن الذخائ ــص م )للتخل
ــوش  ــب الجي ــاً يصي ــة ووعي ــكرية دق ــاورات العس ــي للمن البدن
المقاتلــة باإلرهــاق، وهــي القيــود الفســيولوجية التــي ال تخضــع 

ــات. ــك الروبوت ــا تل له
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ــف  ــن توظي ــي: إذ يمك ــتطالع الميدان ــام االس ــين مه 5- تحس
الــذكاء االصطناعــي فــي عمليــات جمــع المعلومــات مــن 
خــالل مراقبــة اتصــاالت الخصــم واالســتماع إلــى إرســاله 
وتســجيل محتــواه. وبعبــارة ثانيــة، فإنــه يمكــن االعتمــاد علــى 
لتحســين  والــذكاء االصطناعــي  اآللــي(  )التشــغيل  األتمتــة 
الوصــول إلــى المعلومــات، ومعالجــة وتحليــل صــور األقمــار 
الصناعيــة، وتحويــل بيانــات االستشــعار التــي تجمعهــا أجهــزة 
ــى  ــة والعســكرية إل ــات الحكومي ــف الكيان االســتخبارات ومختل
منتجــات اســتخباراتية قابلــة لالســتخدام. وال شــك أن كميــة 
البيانــات التــي يجمعهــا الــذكاء االصطناعــي تتعــذر علــى 
ــة  ــد أهمي ــذا تتزاي ــم؛ ل ــا بمفرده ــريين معالجته ــن البش المحللي
اســتخدام التعلــم اآللــي حتــى يتمكــن المحللــون العســكريون مــن 

ــورًة. ــر خط ــات األكث ــى التحدي ــز عل التركي

6- دعــم القــوات البحريــة باســتخدام الخرائــط الذكيــة: يلعــب 
الــذكاء االصطناعــي دوراً فــي دعــم القــوات البحريــة وتعزيــز 
ــردع والوعــي بالمجــال  ــز ال األمــن البحــري مــن خــالل تعزي
الصناعيــة  واألقمــار  الذكيــة  الخرائــط  باســتخدام  البحــري 
وشاشــات المراقبــة التفاعليــة، وهــو مــا تلعــب فيــه المســيرات 
البحريــة دوراً مهمــاً بجانــب المركبــات المســيرة الغائصــة 
ــذ  ــة بهــدف تنفي ــر المأهول ــات غي تحــت ســطح البحــر والمركب

عــدد مــن دوريــات الحراســة، وتعزيــز قــوة الــردع، ورصد أي 
نشــاط مزعــزع الســتقرار الممــرات المائيــة الحيويــة؛ إذ يمكــن 
ــار، أن  ــى جانــب الطائــرات مــن دون طي ــك المســيرات، إل لتل
ــار  ــي إط ــتطالع ف ــاه ألغــراض االس ــة أفضــل للمي ــدم رؤي تق

شــبكة دفــاع إقليميــة محتملــة.

الصناعــات  فــي  األبعــاد  الثالثيــة  الطباعــة  توظيــف   -7
ــة  ــف الطباعــة الثالثي العســكرية: بشــكل مباشــر، يمكــن توظي
األبعــاد إلنتــاج بــزات وجلــد اصطناعــي لمعالجــة جرحــى 
يفســر كثافــة االســتثمارات  الــذي  الحــروب، وهــو األمــر 
ــد متصــل، اختــرع  ــة فــي هــذا المجــال. وعلــى صعي األمريكي
أوف  إنســتيتيوت  “ماساتشوســتس  جامعــة  فــي  باحثــون 
ــد  ــواد تتحــول عن ــع م ــاد م ــة األبع تكنولوجــي” طباعــة رباعي
االحتــكاك بعناصــر أخــرى؛ مــا قــد يفضــي إلــى تصنيــع بــزات 
متحولــة يتغيــر لونهــا بحســب األوضــاع المحيطــة. أمــا بشــكل 
غيــر مباشــر، فيمكــن القــول إن الطابعــات الثالثيــة األبعــاد 
تســتخدم وبكثــرة فــي مجــال الصناعــات العســكرية ذات الصلــة 
ــال شــركة  ــبيل المث ــى س ــك عل ــن ذل المباشــرة بالحــروب؛ وم
“بــي إيــه إي” البريطانيــة العمالقــة التــي أدخلــت قطعــة معدنيــة 
مطبوعــة علــى طائــرة مقاتلــة مــن نــوع “تورنــادو”، وتخطــط 

ــتقبل. ــي المس ــتخداماتها ف ــع اس لتنوي



5

1 فبراير 2023

8- القيــام بمهــام التجســس والمراقبــة: يمكــن توظيــف الــذكاء 
االصطناعــي فــي عميــات التجســس علــى نطــاق واســع؛ 
ذلــك أن اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة الحديثــة المتصلــة 
بالشــبكات حولتهــا إلــى أدوات هائلــة للمراقبــة والســيطرة، 
وهــو مــا يتجلــى – علــى ســبيل المثــال – فــي أدوات االختــراق 
الحاســوبي، كبرامــج التجســس مثــالً، وهــو األمــر الــذي تتزايــد 
أهميتــه فــي تتبــع معلومــات الخصــم العســكرية والكشــف عــن 

ــة. خططــه الميداني

تتزايــد األبحــاث  المســتقبلية:  الحــروب  انــدالع  9- توقــع 
العلميــة الراميــة إلــى توظيــف الــذكاء االصطناعــي فــي التنبــؤ 
بيانــات  قواعــد  إنشــاء  خــالل  مــن  المســتقبلية،  بالحــروب 
ضخمــة تضــم بيانــات تفصيليــة عــن الــدول وتاريخهــا ودرجــة 
تســليحها؛ وذلــك مــن بيــن بيانــات أخــرى. وبعبــارة ثانيــة، يتــم 
اســتخدام الــذكاء الصناعــي حاليــاً فــي المجال العســكري لوضع 
ســيناريوهات محــددة فــي زمــن محــدد وجغرافيــا محــددة، وبناًء 
علــى توافــر معطيــات محــددة يتــم ضبــط حدودهــا للخوارزميــة 
ــا  ــا؛ م ــددة أو تنفيه ــة مح ــت فرضي ــة تثب ــى نتيج ــوف عل للوق

يعنــي إمكانيــة التنبــؤ بالحــروب قبــل وقوعهــا.

10- إدارة عمليــات الهجــرة واللجــوء: تتزايــد أهميــة توظيــف 
الــذكاء االصطناعــي فــي توقــع موجــات الهجــرة واللجــوء ذات 

الصلــة بتداعيــات الحــروب العســكرية؛ وذلــك مــن خــالل جمــع 
رة للمهاجريــن،  البيانــات وتحليلهــا بهــدف توقُّــع الــدول المصــدِّ
ــتقبال  ــات اس ــب إدارة عملي ــلكونها، بجان ــي سيس ــرق الت والط
ــوارد  ــص الم ــى نحــو أفضــل، وتخصي ــن عل ــاج الالجئي واندم
بخبــرات  واالســتعانة  أفضــل،  نحــو  علــى  الحــدود  علــى 

ــل. ــى نحــو أمث ــف المتاحــة عل ــي الوظائ ــن ف الالجئي

الحروب الجديدة

ــذكاء االصطناعــي تطــوراً ســريعاً  ــات ال ــاً، شــهدت تقني ختام
ــددت اســتخداماتها  ــى تع ــة، حت ــة الماضي ــي الســنوات القليل ف
األســلحة  أنظمــة  باتــت  حتــى  العملــي،  المســتوى  علــى 
الفتاكــة المســتقلة ُتوَصــف بالثــورة الثالثــة فــي الحــرب بعــد 
البــارود واألســلحة النوويــة؛ لمــا لهــا مــن قــدرة علــى تحديــد 
وتدميــر أهــداف مســتقلة دون التدخــل البشــري المباشــر علــى 
نحــو يؤكــد أهميتهــا فــي مجــال الحــروب، ال ســيما فــي ظــل 
ــع  ــارك المســتقبلية، وم ــة المع ــي طبيع ــة ف ــرات المتوقع التغي
ــا مــن خــالل دفاعــات  ــي يجــب مواجهته ــدات الت ــدد التهدي تع
عاليــة التقنيــة، وأهميــة اســتخدامها فــي عمليــات االســتهداف 
التلقائــي، والتحليــل اآللــي للبيانــات االســتخباراتية، وتحســين 

ــك. ــر ذل اللوجســتيات، وغي

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعامية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com


