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 االستقرار الدويل  التطور التكنولوجي العسكري وأثره على  مستقبل

 1أ. د. وليد عبد احلي 

 

 : مقدمة
 

أدوات خمتلفة    نسان منذ وجوده سعى حلماية نفسه مستخدماً إلىل أن اإتشري لنا الدراسات التارخيية  
و اهلجومية تكشف عن عالقة بني ثالثة  أجناز هذه املهمة، ولكن متابعة تطور هذه اآلالت الدفاعية إل

 هداف. ألهي األداة واملسافة ودائرة او  ،جوانب
داة الصراع والقتال هي األيدي، وعليه كانت املسافة بني املتعاركني هي طول أففي البداية كانت  

اكتشُ  وعندما  املالذراعني،  احلجر  مثّ ف  املسافة    سنون  اتسعت  الذراعأ�ا  ألالسيف  طول    صبحت 
  هم فدين يف امليدان  دّ عدد امله أما    ،ملسافة أطول  و القدرة على رمي احلجرأطول السيف    ابإلضافة إىل
اكتشاف الرماح والنبال اتسعت املسافة وزاد عدد   يقعون يف دائرة هذه املسافات، فلما متّ أولئك الذين 

السالح  دين ابخلطردّ امله يطاهلا  اليت  الدائرة  اتساع  البندقية  اجلديد  حبكم  التطور مع  استمر  ، وهكذا 
بفعل الصورايخ    ؛مكان يف العامل عرضة للخطر  صبح فيها كلّ أىل نقطة  إن وصلنا  أىل  إواملدفع والطائرة  
بناء قواعد يف الفضاء خل، وبدأ التفكري يف  إسلحة النووية والكيماوية واجلرثومية...ألوا  ،العابرة للقارات 

 2اخلارجي. 
التارخيي إ التطور  التكنولوجيا    ن  جمال  يف 

عظم هو اكتشاف ألشي أبن االجتاه ايَ   العسكرية
بعد، وجتعل عدد أماكن  أىل  إأدوات حربية تصل  

السؤال املهدّ  يطرح  ما  وهو  أكثر،  ابخلطر  دين 
شري بوصلة هذا االجتاه التارخيي ين تُ أىل  إاملركزي:  

 قل؟ ألعظم للعشرية القادمة على األا
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ىل أن مشاعية التكنولوجيا بفعل انتشار اجلامعات واملختربات العسكرية والقدرة  إ شارة  إل لنا هنا من ا   ال بدّ 
ن  أ ، فإذا علمنا  اً كثر تعقيد أ ىل منتج عسكري جعل القدرة على ضبط هذا االجتاه  إ على حتويل املنتج املدين  

مليار دوالر   798 بـ تريليون دوالر مقارنة 2.113 بلغ   2021  سنة  العسكري العاملي مع �اية نفاق  إل إمجايل ا 
 3مليار دوالر.   8.65 ىل إ تصل    2000  سنة ، فذلك يعين ز�دة سنوية منذ  2000  سنة 
 

 :لتطوير التكنولوجيا العسكرية امليادين العلمية األكثر احتماالً 
 

عن  قدّ  صادرة  دراسة  ارت  ا  US Congressمريكي  ألالكوجنرس  االحتاد  عن  ورويب  ألوأخرى 
European Union  ، ًكثر عناية هبا لتطوير التكنولوجيا  ألا  أن ميادين التكنولوجيا اليت ستكون مستقبال

 4العسكرية هي:
االصطناع .1 القاتلة  إن  :Artificial Intelligenceي  الذكاء  و Slaughterbots  "الروبواتت  اليت " 

أيض الفتاكة"  اً تسمى  املستقلة  األسلحة  و "أنظمة  االصطناع،  الذكاء  تستخدم  أسلحة  ي هي 
Artificial intelligence (AI)   ّل بشري.  لتحديد األهداف البشرية واختيارها وقتلها دون تدخ

ن استخدامها بدأت ، إال أن التقارير عيف بعض الدول  أن هذه األسلحة تبدو مستقبلية  وابلرغم من
احلياة    رىيو   ،تتزايد مستقبل  معهد 

Future of Life  الروبواتت   أن
أسلحة   هي  أخالقية  القاتلة  غري 

هتديدوتشكّ  لألمن   اً رئيسي  اً ل 
التوجه حنو امتالكها   5،العاملي ولكن 
 يتزايد. 

أن هذه األ  الباحثني  التشغيل  ال سلحة  ويرى بعض  ذاتية  املستقلة  أو  فتاكة  الفتاكة   Lethalاألسلحة 

autonomous weapons (LAWs)   البحث    ة القادرة على املستقلّ   ة العسكري   التقنية   هي نوع من النظم
هذه الربجميات من خالل  قد تعمل  و   برجمياهتا،   على بشكل مستقل عن األهداف واالشتباك معها بناًء  

يف الفضاء.    م حتت املاء أ   أم على املاء    م لى األرض أ ع   م يف اهلواء أ   هذه األسلحة يف كاّفة الظروف، سواء 
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ضمن قيد    2018وتعمل هذه األنظمة منذ سنة  
اإلنسان   حيّدده  الذي  اهلجوم  أمر  هو  واحد 

العسكرية)،   أن (القيادة    اإلنسان   دور   مبعىن 
للهجوم   مقتصر على أن  النهائي    ، يعطي األمر 

بعض   مع  استثناءات  وجود  من  الرغم  على 
اليت تعمل ذاتّياً دون تدخل    األنظمة "الدفاعية" 

 إنساين. 
الصو  .2 تفوق سرعتها سرعة  "الفرط صوتيةأسلحة  وتتمثل مزا�    Hypersonic Weapons" :6  ت 

هذه األسلحة يف السرعة بشكل رئيسي، وتصل سرعات هذه األسلحة طبقاً لتطورها ما بني  
، وطبقاً  كم/ ث)   8إىل    1.6أميال يف الثانية (   5إىل    1  أي حنو ضعف سرعة الصوت،    25و   5

هناك عدة أنواع من األسلحة اليت تفوق سرعتها سرعة  للمعاهد العسكرية واملختربات الدفاعية،  
 : وجيري تطويرها تباعاً   الصوت 

وي بسرعات عالية مركبة انزالقية تفوق سرعة الصوت: صواريخ تناور وتنزلق عرب الغالف اجل .أ
   .أولية  Ballistic Missileابليستية صواريخ  بعد مرحلة إطالق  

الصوت   Cruise Missileصواريخ كروز   .ب  سرعة  سرعتها  تفوق  حمركاتو   اليت  تستخدم   اليت 
هذه    تعملو   جداً. للوصول إىل سرعات عالية  "  Scramjets  سكراجمت  "   مثل  " تتنفس اهلواء"

للطائرة    التقنية األمامية  السرعة  بواسطة  املضغوط  اهلواء  تيار من  الوقود يف  عن طريق احرتاق 
اث العادي، حيث يقوم قسم الضاغط (شفرات املروحة) بضغط  نفسها، على عكس احملرك النفّ 

تدفق اهلواء عرب احملرك أسرع   يث يظلّ حباث (األسرع من الصوت)  احملرك النفّ وّمت تطوير  اهلواء.  
بسرعات    "سكراجمت"الصوت. ومن املتوقع أن تعمل املركبات اليت تعمل مبحركات    من سرعة
وقد    آالف ميل يف الساعة)،  10(حنو    على األقل  )سرعة الصوت (  Mach  ماخ  15تصل إىل  

 . اثة هذه اإلمكانيةأظهرت االختبارات األرضية ألجهزة االحرتاق النفّ 
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الصوت ابستخدام حمركات   .ج تفوق سرعتها سرعة  اليت  اهلواء(الطائرات  مثل حمركات   )، تنفس 
   .سكراجمت للوصول إىل سرعات عالية

موجّ  .د قذائف  تطلق  اليت  البنادقهةالبنادق  وتعّد هذه  التقنيات    اً تطور   ،  أو  التقليدية  للمدفعية 
 اجلديدة مثل املدافع الكهرومغناطيسية. 

 . أثناء عودهتا إىل الغالف اجلوييف سري بسرعات عالية صواريخ ابليستية ت .ه
هو سالح    DEWهة  سالح الطاقة املوجّ   :Directed Energy Weaponsهة  أسلحة طاقة موجّ  .3

وأفران  الليزر  أشعة  ذلك  يف  مبا  صلبة،  قذيفة  بدون  للغاية  مركزة  بطاقة  هدفه  يدمر  املدى  بعيد 
تشمل التطبيقات احملتملة هلذه التكنولوجيا األسلحة ، و امليكروويف وأشعة اجلسيمات واحلزم الصوتية

 7لتعطيلها.  اليت تستهدف األفراد والصواريخ واملركبات واألجهزة البصرية
هي إما كائنات دقيقة سامة، و األسلحة البيولوجية وال  أي   :Biotechnologyالتكنولوجيا احليوية   .4

إنتاجها    واليت يتمّ   ،أو املواد السامة اليت تنتجها الكائنات احلية  ،مثل الفريوسات والبكتري� والفطر�ت 
، وهي أكثر تطوراً من األسلحة النبااتت ب املرض واملوت لإلنسان أو احليوان أو  لتسبّ   اً وإطالقها عمد

 8البيولوجية التقليدية يف جمال انتشارها وسرعتها وأاثرها. 
الكم   .5 ال    : Quantum Technologyتقنية 

جتلب التكنولوجيا الكمومية أسلحة جديدة أو  
أنظمة عسكرية قائمة بذاهتا بشكل أساسي،  
القياس  قدرة  كبري  بشكل  تعزز  ولكنها 

و  احلساب   ،الدقةواالستشعار  وكفاءة   ،وقوة 
 9. التكنولوجيا العسكرية احلالية واملستقبلية

السوقي  "املنحىن  وأن  تتطور إبيقاع متسارع،  العسكرية  التكنولوجيا  إىل أن  إن كل ما سبق يشري 
Logistic Curve "10  :يتناقص تدرجيياً، وهو ما يؤدي لعدد من النتائج 

صعوبة القدرة على التكّيف مع هذا اإليقاع السريع سواء من حيث اخلربة امليدانية أم التكلفة  .أ
   املادية، وهو ما يُبقي الفجوة بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة قائمة وقابلة لالتساع.
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إنتاج   .ب  بني شركات  التنافس  فرانكشتاينإن  منوذج  احتماالت حتقيق  إىل  العامل  جيّر   األسلحة 

Frankenstein    بعدم السيطرة على هذه التكنولوجيات املختلفة، مما قد ُحيدث خلالً يف الوجود
 اإلنساين كله. 

 
 :معايري التوجه التكنولوجي العسكري

 

اجملمّ   اً نظر  وحدات  بني  الرتابط  ع لرسوخ 
ووزارات   السياسية  (النخب  الصناعي  العسكري 

سلحة ومراكز الدراسات ألنتاج اإالدفاع  وشركات  
 ذات العالقة) يف الدول املركزية يف النظام الدويل،

د منط التوجه يف التكنولوجيا  ن املعايري اليت حتدّ إف
 العسكرية تتمثل يف اآليت:

نتاج املطلوب تسمح إب  ،وجود نظر�ت علمية ثبت صدقها يف املختربات العلمية يف اجملال التكنولوجي.  1
 . من قبل القيادات العسكرية واملخططني االسرتاتيجيني

 .جناز التكنولوجيإلمكانيات املالية لتحقيق اإلتوفر ا  .2
 .ح للطرف املقابل يف احلرب طبيعة التسلّ   .3
ا  . 4 اجليوسرتاتيجية  املناطق  احتماألمراعاة طبيعة  مناطق حروب مستقبلية  الً كثر    (التضاريس  لتكون 

 11. خل)إ... واملناخ والكثافة السكانية
  1648  ساس نظام ويستفاليا أ فاحلروب التقليدية يف معظمها قامت على    حتديد الطرف املقابل يف احلرب،   .5

Westphalian System ،   ىل الدولة  إ د  عدّ طراف املنخرطة يف النزاعات الدولية تَ أل لكن عدد ا و
  2019  سنة نتاج املخدرات يف املكسيك  إ يف احلرب بني مافيات    فمثالً   وما دو�ا وما فوقها. 

منية، ويف الصراع بني  أل جهزة ا أل و ا أ ن تتدخل قوات اجليش  أ لف فرد دون  أ   34قُتل أكثر من  
وكذلك يف    12. 1994  سنة مليون فرد    حنو تل  اندا قُ يف رو   Tutsiوالتوتسي    Hutu  وتو هل قبائل ا 
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من  أل و العراق خالل الربيع العريب، �هيك عن شركات ا أ  ة اجلماعات اليت ظهرت يف سوري  قتال 
 يف حروب كثرية مبا فيها أوكرانيا.   اً صبحت طرف أ اخلاصة اليت  

 

 :التوجهات املركزية يف التكنولوجيا العسكرية خالل العقد القادم
 

 قق أكرب قدر من الشروط التالية:سلحة حتُ أتعمل املختربات العسكرية على توفري 
 .القدرة التدمريية .أ

 .السرعة يف الوصول للهدف .ب 
 .دالدقة يف ضرب اهلدف احملدّ  .ج
و أثريه ملناطق غري مقصوده،  (ال يصل أت  ن يكون من النوع الذي ميكن ضبط تداعيات استخدامهأ .د

 خل). إمقصودة...ملناطق مدنية غري 

نقلة    Drones  لقد شكلت الطائرات املسرية
ا تكنولوجيا  فهي  ألنوعية يف  تكلفة أسلحة،  قل 

(كالطائرات احلربية    �ا بدون طيارأ كما      مادية،
و التقليدية) اشكّ .  عمليات  السيرباين أللت  من 

اهلجمات  على  السيطرة  صعوبة  يف  أخرى  نقلة 
و  أ  ،و مفاعالت أ  ،مكان تعطيل سفنإلصبح ابأبل وحىت صعوبة حتديد الطرف املهاجم، و   ،السيربانية

مراقبةأ  ،حمطات كهرابئية حىت كامريات  وشركات أ  ،و  بنوك  و   ،و  الواثئقأبل  ومراقبة   ،رشيف  بل 
 خل.إفراد...ألا

يجة  التعقيد  الذي تسّبب يف ضرر ما، نت  و العدوأوترافق مع املعطيات السابقة صعوبة حتديد اخلصم  
ن  إعند تراجع قيمة عملة مثل الدوالر، فعلى سبيل املثال  ف  والتداخل اهلائل يف شبكة العالقات الدولية.

املشكلة    رصدهتا، ولكنأو املرتبطة ابلدوالر ختسر مبالغ كبرية من قيمة  أالدول ذات االحتياطيات املالية  
   حتديد املسؤول أحيا�ً ولكن يتعذر حتديده وقد يتمّ   من هو املسؤول عن هذا الرتاجع؟  هي يف حتديد
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أو ما    من هو املسؤول عن أوزار التلوث؟   . وميكن مالحظة ذلك يف حتديد حيان أل بشكل قطعي يف بعض ا 
كاملة؛ كما الحظنا يف الزالزل الكبري يف سورية  أتثري التجارب النووية على الزالزل اليت قد تطمر مناطق  

  ، فنحن حىت هذه اللحظة املدنية والعسكرية   ابلتكنولوجيا   يرتبط أغلب هذه املالبسات و   . 2023وتركيا سنة  
، وال نعرف حقيقة املهّمة  لنعاقبه ولو نظر�ً   COVID 19  ال نستطيع حتديد اجلهة املسؤولة عن وابء الكورو� 

 13. 2023ا املنطاد الصيين األجواء األمريكية يف شهر شباط/ فرباير  اليت طاف من أجله 
  ن التكنولوجيا ليست هي العامل احلاسم أىل  إشري  ن احلروب املعاصرة تُ إمهية اجلانب التقين، فأومع  

و دائماً  نفسِّ إ،  يف ال كيف  املتحدة  الوال�ت  هزمية  ر 
االستعمار يف مناطق و هزائم  أ،  فغانستان وبشكل ُمذلّ أ

ن "إدارة احلرب" أنصار هذه الفكرة  أويرى    .خمتلفة من العامل
التقين،   البعد  يف  مهم  جزء  يتّم    ن  أي  أهي  ومىت  كيفية 

فاملقارنة بني  للغاية،  أمر مهم  املتوفرة  التكنولوجيا  توظيف 
حبوزةالتكنولوجيا   لدى    اليت  ما  مع  السعودية  القوات 

،  فارق تقين كبري لصاحل السعوديةُتشري ل  خصومهم يف اليمن
،  هاة لصاحل عن ترجيح الكفّ   اً ومع ذلك ما زالت عاجزة متام

 مهية عن نوعيتها.  أ ال يقلّ واخلربة يف ميدا�ا ن التوظيف للتكنولوجيا أمما يعين 
 14ن البحوث العسكرية تسري يف االجتاهات التالية: أىل إشري الدراسات يف هذا اجملال وتُ 

  ز�دة اإلنفاق على الروبواتت: .1
ل املخاطر اليت قد تؤدي إىل هو أن الروبواتت ميكنها حتمّ   اً يف هذا اجملالألمر األكثر وضوحلعّل ا

على البقاء الروبوت  مثل قدرة    ؛بقدرات ال يتمتع هبا البشر  اً خسائر بشرية، كما تتمتع الروبواتت أيض
والقدرة على   اً مستيقظ الزوا�،  الرؤية من مجيع  والقدرة على  األسبوع،  أ�م  الساعة طوال  على مدار 

لها مثل الغوص يف  نسان العادي حتمّ إلل ظروف بيئية ال يستطيع اوحتمّ   ،معاجلة املعلومات يف حلظة 
 و ما شابه ذلك.أعماق البحار أ
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   التطورات الرئيسية يف األنظمة فوق الصوتية: .2
وكانت  ،  أي جسم يتحرك بسرعة تبلغ مخسة أضعاف سرعة الصوت أو أكثروتشمل هذه التقنيات  

يتمّ  الصوت موجودة منذ عقود، ولكن  اليت تفوق سرعة  اآلن اختبار وإطالق    التكنولوجيا األساسية 
ثر  امليزة األكأبضعاف ما كان عليه األمر يف بدا�ت هذا اجملال، و أنظمة عسكرية تفوق سرعة الصوت  

هلذه التكنولوجيا اجلديدة هي أن هذه الصواريخ اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت ميكنها الطريان   بروزاً 
وتتسابق روسيا والصني .  تتبعها  اً على ارتفاعات منخفضة واملناورة يف اجلو، مما جيعل من املستحيل تقريب
ال اليت تفوق سرعتها سرعة  أنظمة أسلحتها  لبناء  املتحدة  الرتكيز على كلٍّ والوال�ت  من    صوت، مع 

 . ارجيةاهلجمات اخل الصواريخ للهجوم وأنظمة الدفاع ضدّ 

   التهديد املتزايد للحرب السيربانية: .3
ف األفراد العسكريون احلرب يصنّ ، و األمن السيرباين مسألة تتعلق ابألمن القومي  يف عامل اليوم، يعدّ 

"املنطقة   تسمى  فئة  ،  الرمادية"اإللكرتونية يف 
السلمية   الواقع  الفضاء  أي العمليات  بني 

التقليدية  واحلرب  يف  إن  .  والروتينية  الدخول 
ابملعىن   احلرب اإللكرتونية ليست حرابً   معارك

  يف هذا امليدان   هناكاملألوف للحرب، إذ أن  
عيق  ، مما يُ جماالً إلنكار املسؤولية عن اهلجمات 

اهلجمات    أصبحت  ومع ذلك،،  اهلجوم  قرارات سريعة مبجرد شنِّ   مسؤويل الدفاع يف منع اهلجمات واختاذ
ب اضطراابت  د املواطنني وتسبّ اإللكرتونية يف السنوات األخرية شبيهة ابحلرب بشكل متزايد، حيث هتدّ 

وقدكبرية املتسلِّ   ،  لدول   (اهلاكرز)  لونأظهر  الرمسية  بصفتهم  يعملون  الذين  السيربانيون،  واإلرهابيون 
الشبكات  و   املفاعالت النووية،  البىن التحتية احليوية مثل  تعطيللون مبفردهم، القدرة على  أخرى أو يعم

 ، واملصانع، واملؤسسات املالية...إخل. وأنظمة االتصاالت  ،الكهرابئية 

أنه  اجملال  هذا  العلماء يف  بعض  قد2025  سنة حبلول    ويتوّقع  إىل حّد   ،  التكنولوجيا  هذه    تتطور 
   سيربانياً. كسالح إليذاء البشر أو قتلهم  امهااستخد
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   الطباعة ثالثية األبعاد: .4
أيضيقدّ و  املعروف  اإلضايف  التصنيع  األبعاد"ابسم    اً م  ثالثية  فرص"الطباعة  للتطبيقات    اً ،  جديدة 

كانون الثاين/  أول اسرتاتيجية هلا للتصنيع اإلضايف يف    األمريكية   العسكرية، حيث أصدرت وزارة الدفاع
اجليش إىل استخدام الطباعة ثالثية األبعاد من أجل حتديث  ، وتدعو يف هذه االسرتاتيجية 2021يناير 

جليش األمريكي الطباعة ثالثية األبعاد لتصنيع  يستخدم ا، بل  األنظمة وز�دة اجلاهزية وتعزيز االبتكار
خطط الستخدام    اً لدى اجليش أيض، و سرعة أعلى ومدى أطول  ، تكون هلاأشكال جديدة من الذخائر 

 الطباعة ثالثية األبعاد إلنشاء هيكل خارجي لشاحنة عسكرية يف قطعة واحدة عمالقة. 

 : أسلحة الطاقة املوجهةبداية ظهور  .5

من الطاقة الكهرومغناطيسية املركزة    اً أسلحة الطاقة املوجهة التكنولوجيا اليت "تنتج شعاعتستخدم  و 
تعمل على حتويل الطاقة الكهرابئية أو الكيميائية إىل طاقة  ، أي أ�ا  أو اجلسيمات الذرية أو دون الذرية"

لى ذلك أشعة  ومن األمثلة ع  مقذوفات.  أي أ�ا بدون   ،زة على عكس األسلحة األخرىة مركّ مشعّ 
عالية   امليكروويف  وأجهزة  الطاقة  عالية  الليزر 

اكتسب ، وقد  الطاقة وأسلحة شعاع اجلسيمات 
تطوير هذه األنواع من األسلحة قوة يف البداية 
احلادي  القرن  من  األول  العقد  أوائل  يف 

على الرغم من أ�ا مرهقة يف التكلفة   ،والعشرين
أسلحة   أصبحت  ومع ذلك،وثقيلة يف أدواهتا،  

املوجّ  أصغر الطاقة  األخرية  السنوات  يف  هة 
 . وز�ً  وأخفّ  اً حجم

  غري   صامتة، ويف معظم احلاالت   ، فهي أسلحةذات قيمة كبرية للجيشوتتميز هذه األسلحة أب�ا  
 . اً تعددة يف وقت واحد وإطالق النار يف مسار شبه مسطح متاممع أهداف م  هبا  ميكن االشتباك، و مرئية
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   جتديد الرتكيز على احلرب اإللكرتونية وأجهزة التشويش على االتصاالت:.6
،  2004منذ سنة    يستخدم اجليش األمريكي أجهزة التشويش على االتصاالت كجزء من احلرب اإللكرتونية 

نظام االتصاالت  ، ّمت تطوير  2023– 2020الفرتة    ومع ذلك، يف   ، تزال حماطة ابلسرية   ما لكن العديد من الربامج  
هذا    يعمل الستخدامه يف احلرب اإللكرتونية، و   Counter Communication System (CCS)املضادة  

الفضاء    النظام  للعدو    قادر و عرب  الصناعية  األقمار  اتصاالت  منع  عكسي على  بعض    ، بشكل  وُتشري 
ن التكنولوجيا احلالية يف هذا النظام ميكن  أ   الدراسات إىل 

  C  سي   ال على ترددات أن متنع االتصاالت بشكل فعّ 
  اً قادر   اً قد يكون أيض و   ، X-bandابند  - إكس و   Kuكيو  و 

النطاق  إرساالت  منع  أي   على  أن  Ka  كي  أي   ،
من   العدو  اتصاالت  تعطيل  ابجتاه  تسري  التكنولوجيا 
الصناعية   األقمار  "تردد  نطاقات  يف  التغلغل  خالل 

Satellite  Frequency Bands ."15   ال   خمتلف   تستثمر و تكنولوجيا الفروع  على    عسكرية  التشويش 
الثاين/  في  ، ف االتصاالت  البحرية األمريكية مع شركة 2022يناير  كانون   Raytheon  ريثيون   ، تعاقدت 

Technologies    جرولر   على منت طائرات   حممولة لبناء مخسة أجهزة تشويش إلكرتونية متقدمة  EA-18G 

Growler EW العدو وأنظمة الكمبيوتر واالتصاالت.   ات ذه األجهزة القدرة على تعطيل رادار ، وهل 

 
 :  انعكاسات التطور التكنولوجي العسكري على مستقبل النظام الدويل

 

اخلاصة ابلعالقة بني تطور التكنولوجيا العسكرية وبني  Barry Buzan شكلت دراسات ابري بوزان  
خصوصاً من جوانب الردع وسباق التسلح    ،العالقات الدولية بشكل عام نقطة البداية يف هذا اجلانب

ذ دراسة بوزان أعاد  ولكن التطور املتسارع من  16والقطبية الدولية والعالقات الدولية بني التعاون والصراع،
وأتثرياهتا    العلماء املهتمون بدراسة أنظمة األسلحة اجلديدةطرح املوضوع وبتعقيدات أكرب كثرياً. ومييل  
 17  على النظام الدويل إىل مقارابت عدة، وهي:
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عامة الناس    املقاربة السلوكية: أي البحث يف أتثري التكنولوجيات العسكرية احلديثة على سلوكيات  .1
النخب.    وعلىاجليش    وعلى أفراد وقيادات 

املويعمل   علىهذا  امليل    نهج  استكشاف 
تقنية  ل  الفعلي  ستخدامالاهلذه الشرائح  حنو  

معني،   سيناريو  يف  املعركة  ساحة  يف  معينة 
ابعتمادها   االهتمام  أو  املثال،  سبيل  على 

 لالستخدام احملتمل.

العالقات الدولية احلالية وتطبيقها    ت االستفادة من نظر�  ىومددراسة أنظمة األسلحة اجلديدة    .2
ل السياسة الدولية  لتقييم كيف ميكن ألنظمة أسلحة معينة أن تشكّ   ،على األدلة احلالية احملدودة

ابجتاه أو آبخر، أي أن التطور التقين يف اجملال العسكري قد يؤثّر على الكثري من مسّلمات النظر�ت  
 ط للواقع القائم أو للمستقبل.السائدة يف التخطي

اللعب تطبيق    .3 نظرية  اGame Theoretic Models  مناذج  تنبؤات حول كيفية ؛ هبدف  ستنباط 
ورمبا    مث إجراء دراسات حالة حمدودة بناًء على األدلة املتاحة.   ،تشكيل األسلحة اجلديدة للسياسة

التكنولوجيا العسكرية العصرية من    يكون السؤال املركزي الذي يعنينا يف هذا اجلانب هو هل ستزيد
الفرضيات  السؤال سنضع جمموعة من  تقلِّلها، ولإلجابة عن هذا  أم  احلروب  احتماالت نشوب 

 أمهها: 
تبدو التكنولوجيا العسكرية اجلديدة أكثر ميالً حنو األمناط اليت تقلِّل من حجم اخلسائر البشرية،   .أ

غواية لصانع القرار، طاملا أن هذه التكنولوجيا تقّلص  وهو أمر جيعل امليل لقرار احلرب أكثر  
من العبء االجتماعي على صانع القرار من �حية، وكما أ�ا تقلِّل من إحساس اجملتمع هبذا  
سّريات جيعل اخلسائر البشرية أقل  

ُ
العبء من �حية أخرى، فاستخدام الروبواتت العسكرية وامل

 ى العنصر البشري. كثرياً من احلروب املعتمدة كّلياً عل 
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إن تزايد التوجه يف التكنولوجيا العسكرية حنو الفضاء، األقمار الصناعية وغريها، جيعل أوزار  .ب 
احلروب ال ُتصيب اجملتمعات وال أماكن تواجدها وبنياهتا التحتية بشكل كبري، وهو أمر جيعل  

 االشتباك األرضي أقل وحروب السيطرة على األرض أقل جاذبية. 

ة التكنولوجيا وإمكانية نقل اخلربات من مكان آلخر، سيفتح اجملال أمام الكيا�ت  إن مشاعي .ج
السياسية "ما دون الدولة" من تنظيمات سياسية أو إجرامية إىل توظيف التكنولوجيا العسكرية 
املؤمتتة   العسكرية  اآللة  السيربانية وحروب  احلروب  يف جمال  أوسع، خصوصاً  بشكل  احلديثة 

Automated  رائم اإللكرتونية والتجسس، وهو ما يزيد من مستو�ت عدم االستقرار يف واجل
 أغلب دول العامل. 

ومع أن التقديرات املتخصصة ترى أن التطور يف جمال األسلحة اجلرثومية والكيماوية والنووية سيتواصل،  
عين أن  اجملتمع  األقل تسارعاً يف تطورها، وهو ما ي   2030إال أن األسلحة اإلشعاعية ستبقى حىت سنة  

 18الدويل يسري حنو مزيد من عدم االستقرار نظراً لتزايد الالعبني من �حية وتسارع التطور التكنولوجي. 
 
 

 19االستقرار السياسي يف القوى الدولية املركزية  مؤشرات
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 : العالقة بني مستقبل االستقرار السياسي الدويل واإلنفاق العسكري
 

ُميّثل قطاع البحث والتطوير يف النطاق العسكري جانباً مهماً من اإلنفاق العسكري، وعند قياس التغّري  
  2021إىل �اية سنة    2012يف اإلنفاق العسكري عاملياً يتبّني لنا أن اإلنفاق ارتفع خالل العقد بني سنة  

تريليون دوالر،     1.859تريليون دوالر مقابل    2.113ما يساوي    2021%، فقد بلغ اإلنفاق سنة  12بنسبة  
واملالحظ أن نسبة اإلنفاق يف الدول الكربى تزايدت ابستثناء الوال�ت املتحدة، كما يتبّني من اجلدول  

 التايل: 

نفاق الدفاعي ونسبة البحث العلمي ألغراض عسكرية من موازنة إلنسبة التغري يف ا

 20احلكومات يف الدول الكربى.
 

 

وُتشري البيا�ت املتوفرة على سبيل املثال، أن اإلنفاق على "البحث العلمي" يف اجلانب العسكري 
%، وهو ما يعين 20% يف الوال�ت املتحدة، ويف أورواب  24بنسبة    2021و  2012ارتفعت قيمته بني  

   22أن التطوير يف التكنولوجيا العسكرية يتزايد بشكل واضح. 
  

 2021-2012نسبة التغري% يف الفرتة  الدولة
على   2019نسبة اإلنفاق % سنة 

البحث العلمي العسكري من موازنة  
 21للبحث والتطوير  احلكومة

 46 - 6.1 الوال�ت املتحدة 

 20 72+  الصني 

 6 33+ اهلند

 4 24+ أملانيا

 6 13+ فرنسا 

 11.5 11+ روسيا

 14 3.7+ بريطانيا
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 : اخلالصة
 

 ُتشري املعطيات الواردة يف هذه الدراسة إىل عدد من اجلوانب ذات التأثري على مستقبل االستقرار الدويل: 
 أن معدل اإلنفاق العسكري يتزايد سنو�ً يف أغلب دول العامل. .1

 يتزايد يف أغلب الدول الصناعية الكربى.  R&Dأن اإلنفاق على البحث والتطوير العسكري  .2

النمو االقتصادي يف الدول الصناعية املركزية؛ من خالل   .3 أن اإلنفاق العسكري املتزايد يساعد على 
اإلنتاج واملبيعات وامتصاص نسبة من البطالة، ويكفي اإلشارة إىل أن قيمة أسهم شركات إنتاج األسلحة  

%،  37"، وبني  Northrop  Grummanمثل "نورثروب جرومان    %، 40األمريكية الكربى ارتفعت بني  
 23خالل األشهر العشر األوىل من حرب أوكرانيا.  "، Lockheed Martin  - "لوكهيد مارتن  

أن توتر العالقات بني الدول املركزية يف النظام الدويل يزيد من اإلنفاق العسكري والبحث والتطوير  .4
 العسكري. 

تدلُّ املعطيات الكمّية على أن معامل االرتباط بني عدم االستقرار السياسي وتنامي الصناعات احلربية   .5
 Long Waveوابلتايل حتّسن معدل النمو االقتصادي يعّزز من مصداقية نظرية دورة املوجات الطويلة   

Cycle    لنيكوالي كوندراتيفNikolai Kondratieff ،24   روب "الكربى" وبني  واليت ربط فيها بني احل
معدالت النمو العايل الذي سيسهم فيه اإلنفاق العسكري بكافة أبعاده، ومن الضروري التمييز بني هذا  
الرتابط اإلجيايب يف الدول الصناعية املتطورة وبني الرتابط السليب بني الُبعدين يف الدول النامية والفقرية،  

من   يزيد  العسكري  اإلنفاق  إن  وحيث 
اال  النامية  العسر  الدول  يف  قتصادي 

السياسي   االستقرار  عدم  تزايد  وابلتايل 
مواتية   بيئة  ميّثل  ذلك  فإن  فيها، 
للصناعات العسكرية يف الدول الصناعية  
ملزيد من مبيعات السالح للدول النامية  

 25ومتوسطة الدخل. 
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يرت  .6 وما  العسكري  التكنولوجي  التطور  استمرار  تعّزز  السابقة  املؤشرات  جمموع  من إن  عليه  تب 
ستعرف تنامياً    2030-2023احتقا�ت ومواجهات مبستو�ت خمتلفة، وهو ما يعين أن الفرتة بني  

يف عدم االستقرار الدويل، خصوصاً مع  تزايد القناعة بني الباحثني يف مستقبل النظام الدويل أنه يف 
 طريقه لنظام متعّدد األقطاب.

بفعل مشاعية   .7 تتزايد  الشامل  الدمار  الدولة" ألسلحة  التنظيمات "ما دون  امتالك  أن احتماالت 
تزايد اسرتاتيجيات االبتزاز من هذه التنظيمات ملختلف القوى  املعرفة، مما سيزيد فرص االضطراب و 

 الدولية. 

أن اهلجمات األمنية "امللتبسة" اليت ال يُعرف مصدرها ستتزايد؛ مما جيعل عملية ُصنع القرار واختاذه   .8
 أكثر تعقيداً، وتزيد من تكرار أخطاء التقدير.  
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