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Η ανθρωπότητα
όμηρο8 των
επιτευγμάτων ms

Ι ριν από λίγες ημέρες τα
ΒΓΈ μόνιμα μέλη του ΣυμI βουλίου Ασφαλείας η

Ι Βρετανία η Γαλλία οι
I Ηνωμένες Πολιτείες η
Ι Κίνα και η Ρωστ'α εξέI δωοαν μια σημαντική

™ ™
ανακοίνωση για την

αποφυγή πυρηνικού πολέμου
και κούρσας εξοπλισμών Οι
πέντε χώρες ξεκαθαρίζουν πως
δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις
της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση
Πυρηνικών και εκφράζουν τη
βούληση τους να συνεργαστούν
ώστε να διευκολυνθούν οι διεθνείς

προσπάθειες αφοπλισμού
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση
προστίθεται σε αυτή του περασμένου

Ιουνίου των προέδρων
Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πού
τιν για την ανάγκη σταθερότητας
στη στρατηγική σφαίρα και μείωσης

των κινδύνων που μπορεί να
οδηγήσουν σε πυρηνικό πόλεμο
Στο πλαίσιο αυτό η ανανέωση
της νέας Συνθήκης για τη Μείωση
των Στρατηγικών Οπλων μέχρι το
2026 από τους δύο ηγέτες είναι
ενθαρρυνπκή
Παρ όλα αυτά υπάρχουν σοβαρές

δυσκολίες Η αποχώρηση των
Ηνωμένων Πολιτειών και έπειτα
της Ρωσίας από τη Συνθήκη Ανοιχτών

Ουρανών αποτελεί ενδεικχι
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A.A
Η ανθρωπότητα κινδυνεύει σήμερα να πιαστεί όμηρος
των ίδιων των επιτευγμάτων της Η αποφυγή ει/os
αυτοματοποιημένου πολέμου συιηστά μονόδρομο αλλά
ο δρόμος προς την αποφυγή αυτή κάθε άλλο παρά είναι εύκολος

κό παράδειγμα Παράλληλα η
απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών

να φύγουν απο τη Συνθήκη
για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου

Βεληνεκούς δημιουργεί καινούργια

δεδομένα Η Ουάσιγκτον
επιθυμεί πλέον τη συμμέτοχη του
Πεκίνου σπς διαπραγματεύσεις
για την ανανέωση της προαναφερθείσας

Συνθήκης Το Πεκίνο
όμως διαφωνεί ξεκαθαρίζοντας
πως παραμένει πιστό στη δεσμευ
οή του για χρηστμοποίηοη πυρηνικών

όπλων πρώτο και ότι οι
πυρηνικές κεφαλές που διαθέτει
είναι πολύ λιγότερες συγκριτικά
με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών

και της Ρωσίας
Είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες
ότι η πρόοδος της τεχνολογίας
έχει περιορίσει τις επιλογές των
ηγετών σε ό,τι αφορά τον πόλεμο

Ενώ πριν από την εφεύρεση
των πυρηνικών όπλων τα οφέλη
ενός πολέμου ίσως να ήταν περισσότερα

από το κόστος για μια
χώρα ή για μια συμμαχία η ισορροπία

ανατράπηκε την πυρηνική
εποχή Η άντίληψη της αμοιβαία
αποδεκτής καταστροφής έδωσε
στον πόλεμο διαφορετικά περισσότερα

τοπικά χαρακτηριστικά
όπου δεν θα εμπλέκονταν υπερδυνάμεις

τουλάχιστον άμεσα ή
απευθείας με κίνδυνο μια σύρραξη

να οδηγήσει σε πυρηνικό

ολοκαύτωμα Η λογική αυτή εξακολουθεί

να κυριαρχεί αν και ο
αυξανόμενος σινοαμερικανακός
και αμερικανορωσικός ανταγωνισμός

δημιουργούν έντονη ανησυχία

στην παγκόσμια κοινότητα
Το ίδιο ισχύει για τη διάδοση

πυρηνικών σε ένα περιβάλλον
διεθνούς αστάθειας τόσο στην
Ασία όσο και στη Μέση Ανατολή
Η σημερινή εποχή ωστόσο παρουσιάζει

ξεχωριστό ενδιαφέ
ραν όχι μόνο λόγω της δυσκολίας
συμφωνίας μεταξύ των ισχυρών
παικτών όπως συμβαίνει με τη
Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις

Μέσου Βεληνεκούς αλλά
και επειδή οι τεράστιες τεχνικές
στρατιωτικές δυνατότητες των
μεγάλων χωρών αυξάνουν την
πιθανότητα σύγκρουσης χωρίς
ανθρώπινη συμμετοχή ή χωρίς
τέτοια πρόθεση από τις ηγεσίες

Οπλικά συστήματα που λειτουργούν

με τεχνητή νοημοσύνη
μποραύν να λειτουργήσουν και
να δημιουργήσουν απστελέσμα
τα χωρίς ο ανθρώπινος νους να
είναι σε θέση να προλάβει τη
δράση τους ή να συνειδητοποιήσει

τα απστελέσματα αστά που
παράγονται μόνο από αλγορίθμους

Η μυστικότητα γύρω από
την ύπαρξη και χρήση τέτοιων
οπλικών συστημάτων περιπλέκει

την κατάσταση περισσότερα

Πολύ δύσκολα θα υπάρξουν νικητές

σε μια κούρσα εξοπλισμών
καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και
η μηχανική μάθηση εξελίσσονται
με εντυπωσιακό ρυθυό Η ανθρωπότητα

κινδυνεύει σήμερα να πιαστεί

όμηρος των ίδιων των επιτευγμάτων

της Η αποφυγή ενός
αυτοματοποιημένου πολέμου συνιστά

μονόδρομο αλλά ο δρόμος

προς την αποφυγή αστή κάθε
άλλο παρά είναι εύκολος Πριν
από λίγες μόνο εβδομάδες για
παράδειγμα χάθηκε μια ευκαιρία
σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών να
ρυθμιστεί το πλαίσιο ανάπτυξης
ραμπότ που σκστώνουν Η Βρετανία

οι Ηνωμένες Πολιτείες
η Ρωσία η Ινδία και το Ισραήλ
διαφώνησαν με την πραοπτική
ενός ρυθμιστικού πλαισίαυ Αντίθετα

χώρες όπως η Γερμανία
η Ολλανδία η Αυστρία η Κίνα
το Πακιστάν και η Νέα Ζηλανδία

παραυσιάστηκαν θετικές Οι
συζητήσεις πάντως για το ρίσκο
από τη στρατιωτικοποίηση της τεχνητής

νοημοσύνης συνεχίζονται

Ο δρ Γιώργος Ν Τζογόπουλος
είναι senior fellow

στο ΕΛΙΑΜΕΠ και στο Begin
Sadat Centre του Ισραήλ

και λέκτορας Διεθνών
Σχέσεων στο Ευρωπαϊκό

Ινστιτούτο της Νίκαιας
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