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د .بيتر اليتون
زميل زائر ،معھد جريفيث آسيا
مقدمة
تتضمن الحرب الجوية التكنولوجيا وتتش ّكل منھا على حد سواء .لقد ربطت التقنيات المستخدمة اإلجراءات
المحتملة التي يمكن أن تتخذھا القوات الجوية ،سواء بھدف تمكين أو تقييد خيارات توظيف القوة .في ضوء ذلك،
تجذب التقنيات الجديدة الرئيسية الناشئة دائمًا اھتمامًا كبيرً ا ،واليوم يركز ھذا على الذكاء االصطناعي ).(AI
في المستقبل المنظور ،يعد ذلك تقنية ذكاء اصطناعي ض ّيقة وليست عامة .ويساوي الذكاء االصطناعي الض ّيق
أو يتجاوز الذكاء البشري لمھام محددة ضمن مجال معين .وفي المقابل ،فإن الذكاء االصطناعي العام يساوي
النطاق الكامل لألداء البشري ألي مھمة في أي مجال ،حيث يظھر الذكاء االصطناعي العام على بعد عقود عدة.
)غروتزيماخر(2019 ،
ويتمثل االھتمام العسكري العالمي على المدى القريب إلى المتوسط في كيفية استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي
الضيقة في ساحة المعركة الحديثة ،بحيث يمكن تطبيق مثل ھذا الذكاء االصطناعي بطرق متعددة ويمكن اعتباره
تقنية لألغراض العامة ،إذ سيصبح منتشر ومدمج في معظم اآلالت العسكرية كما ھو الحال في المجتمع األوسع.
)تراجتنبرج (2018
تتمحور الفكرة الرئيسية لھذا المقال حول دور الذكاء االصطناعي في صنع القرار وخاصة في الحرب الجوية،
كما و يناقش المقال في البداية التكنولوجيا ،قبل اإلشارة إلى التركيبات التشغيلية وتنتھي في النظر في ثالثة مناھج
بديلة للذكاء االصطناعي وصنع القرار بمساعدة التعلم اآللي في الحرب الجوية.
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مسائل التكنولوجيا
تطور الذكاء االصطناعي الحديث لتلبية احتياجات المجال التجاري وخاصة المستھلكين .وكان التقدم الرئيسي
عندما أصبحت وحدات معالجة الرسومات ) (GPUالمنخفضة التكلفة متاحة بسھولة ،وذلك لتلبية الطلب على
ألعاب الفيديو بشكل أساسي .بفضل معالجتھا المتوازية الضخمة ،يمكن لوحدات معالجة الرسومات تشغيل برامج
التعلم اآللي بسھولة .يعد التعلم اآللي مفھومًا قديمًا ولكنه يحتاج إلى الجمع بين وحدات معالجة الرسومات
والوصول إلى مجموعات "البيانات الضخمة" لجعلھا عملية وبأسعار معقولة على نطاق واسع.
في التعلم اآللي ،تنتج خوارزميات الكمبيوتر وليس مبرمجي الكمبيوتر البشريين الخارجيين ،تسلسل التعليمات
والقواعد التي يستخدمھا الذكاء االصطناعي بعد ذلك لحل المشكالت .بشكل عام ،كلما زادت البيانات المستخدمة
لتدريب الخوارزمية ،كانت القواعد والتعليمات الموضوعة أفضل .بالنظر إلى ذلك ،يمكن للذكاء االصطناعي
مع التعلم اآللي أن يعلّم نفسه أثناء "العمل" ويتحسن تدريجيًا في مھمة ما ألنه يكتسب باستمرار المزيد من الخبرة
فيھا.
ففي كثير من الحاالت ،تأتي ھذه البيانات من شبكة واسعة النطاق من األجھزة المترابطة التي تجمع المعلومات
من الميدان ثم تنقلھا عبر "سحابة" السلكية إلى كمبيوتر بعيد يعمل بالذكاء االصطناعي لمعالجتھا .في القطاع
العسكري ،تتميز شبكة إنترنت أشياء ساحة المعركة ) (IoBTباألجھزة الثابتة والمتنقلة ،بما في ذلك الطائرات
بدون طيار القادرة على التعاون مع بعضھا البعض ضمن أسراب .كما وتوفر شبكات إنترنت أشياء ساحة المعركة
) (IoBTقدرات االستشعار والتحكم عن بعد ولكنھا تولد في الوقت نفسه كميات ھائلة من البيانات .تتمثل إحدى
الطرق للتغلب على ذلك في توصيل الشبكة بجھاز حديث قادر على تقييم البيانات في الوقت الفعلي وإعادة توجيه
أھم المعلومات إلى السحابة وحذف الباقي ،وبالتالي توفير مساحة التخزين وعرض النطاق الترددي.
وتتم معظم عمليات الحوسبة المتطورة اآلن باستخدام شرائح الذكاء االصطناعي .تعد ھذه األخيرة صغيرة من
حيث الحجم وغير مكلفة نسبيًا ،كما أ ّنھا تستخدم الحد األدنى من الطاقة وتولّد القليل من الحرارة مما يسمح
بدمجھا بسھولة في األجھزة المحمولة مثل الھواتف الذكية واألجھزة غير االستھالكية مثل الروبوتات الصناعية.
ومع ذلك ،يتم استخدام الذكاء االصطناعي في العديد من التطبيقات بطريقة ھجينة :جزء منھا على الجھاز
والبعض اآلخر عن بعد في مركز اندماج بعيد يمكن الوصول إليه عبر السحابة.

التركيبات التشغيلية
يظھر العديد من المفاھيم العملياتية الھامة ذات الصلة بالحرب الجوية المستقبلية ،حيث تنتقل العمليات من كونھا
صد من مفھوم
مشتركة إلى كونھا متعددة المجاالت اآلن أي عبر البر والبحر والجو واإلنترنت والفضاء .و ُيق َ
المتابعة المسمى "التقارب" ھو أن القوات الصديقة يجب أن تكون قادرة على مھاجمة الوحدات المعادية عبر
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وفي أي مجال) .ويسلي (5-4 ،2020على سبيل المثال ،ستتمكن الوحدات البرية اآلن من االشتباك مع السفن
في البحر ،وستھاجم القوات الجوية األنظمة الفضائية واإلنترنت في كل مكان ،في وقت واحد وفي بيئات متنازع
عليھا.

ﺟﻮدة اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

اﻟﺘﻮاﻓﻖ
اﻟﺪﻗﺔ
اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ
اﻟﺤامﻳﺔ
اﻻﻣﺘﺜﺎل

اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ

اﻹﻧﻀﺎج
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺄ
اﻻﺳﺘﻌﺎدة
اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌﻮﺛﻮق

ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻛﻔﺎءة

ﻣﻔﻬﻮم
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل
اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻐﻴري
اﺳﺘﻘﺮار
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ

اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﺳﻠﻮك اﳌﻮرد
اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻜﻔﺎءة

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ
اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﺳﻬﻞ اﻻﺳﺘﺒﺪال
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰرع

يتخلى مثل ھذا المفھوم التشغيلي عن سالسل القتل الخطية التقليدية ذات النطاق الفردي الحتضان تلك المتعددة
المجاالت التي تستفيد من مسارات بديلة أو متعددة .تتصور بنية "الفسيفساء" المرتبطة الناشئة تدفق البيانات عبر
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حقل إنترنت أشياء ساحة المعركة ) (IoBTالكبير مما يؤدي إلى إنشاء شبكة قتل  ،حيث يتم تحديد أفضل مسار
لتحقيق مھمة ما واستخدامه في الوقت الفعلي تقريبًا .يصبح استخدام حقل إنترنت أشياء ساحة المعركة )(IoBT
مائعًا ومتغيرً ا باستمرار ،وليس تدف ًقا ثاب ًتا للبيانات كما يوحي نموذج سلسلة القتل األقدم .إنّ النتيجة ھي أن مفھوم
الفسيفساء يوفر شبكات عالية المرونة من العقد الزائدة عن الحاجة ومسارات قتل متعددة) .كالرك ، 2020
 (32-27إنّ ھذا التفكير عبر المجاالت يتطور اآلن بشكل أكبر إلى مفاھيم "المناورة الموسعة") .فيرغون
(2021
إن تعقيد تنفيذ ھذه المفاھيم العملياتية المتشابكة ضد األعداء األقران خالل صراع كبير ظاھر بسھولة ،بحيث إنّ
إجراء عمليات متعددة المجاالت تتضمن عمليات تقارب وفسيفساء ومناورة موسعة وعملية تتطلب استخدام أنظمة
مؤتمتة تستخدم الذكاء االصطناعي مع التعلم اآللي.
فعلى المدى القريب إلى المتوسط ،فإن عامل الجذب الرئيسي للذكاء االصطناعي في اتخاذ القرار الذي يتضمن
مثل ھذه التركيبات المعقدة سيتمثل بقدرته على التعرف السريع على األنماط واكتشاف العناصر المخبأة داخل
مجموعات البيانات الكبيرة التي يجمعھا إنترنت األشياء .أما النتيجة الرئيسية لذلك فھي أن الذكاء االصطناعي
سيجعل من األسھل بكثير اكتشاف األشياء وتحديد موقعھا وتحديدھا عبر ساحة المعركة .سيصبح االختباء أكثر
صعوبة واالستھداف أسھل بكثير .من ناحية أخرى ،ال يعد الذكاء االصطناعي مثاليًا .حيث أنّ به مشاكل معروفة
جي ًدا في القدرة على االنخداع وھشاشة وعدم قدرة على نقل المعرفة المكتسبة في مھمة إلى أخرى واالعتماد
على البيانات) .اليتون  ، 2021ص (15-13
ثم تصبح األداة الرئيسية القتالية للذكاء االصطناعي ھي "البحث والخداع" .يعد الذكاء االصطناعي بفضل تعلم
ً
ممتازا في العثور على العناصر المخبأة داخل خلفية عالية الفوضى .ومع ذلك ،فإ ّنه يفتقر إلى القوة على
اآللة
مستوى القدرة على عدم االنخداع.
إنّ نقطة بداية "البحث" ھي وضع العديد من مستشعرات شبكة إنترنت أشياء ساحة المعركة ) (IoBTمنخفضة
التكلفة في أفضل المواقع البرية والبحرية والجوية والفضائية واإللكترونية في تلك المناطق التي قد تمر عبرھا
القوات المعادية .قد تضم ساحة المعركة المستقبلية المئات ،وربما اآلالف ،من أنظمة المراقبة واالستطالع
الصغيرة والمتوسطة الثابتة والمتنقلة التي تدعم الذكاء االصطناعي والتي تعمل في جميع المجاالت .في الوقت
نفسه ،قد يكون ثمة عدد مكافئ من أنظمة التشويش والخداع التي تدعم الذكاء االصطناعي والتي تعمل بشكل
جماعي في محاولة لخلق انطباع خاطئ ومضلل عن عمد عن ساحة المعركة في عقل الخصم.
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خيارات صنع القرار البديلة
ستتأثر خيارات اتخاذ القرار الممكنة بشأن الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي بكل من التقنيات واحتياجات المفاھيم
التشغيلية المرغوبة .إنّ البدائل التي تمت مناقشتھا ھنا ھي استخدام التكنولوجيا ليصبح من الممكن الرد على
تصرفات الخصم بشكل أسرع ،أو للتصدي للخصم من خالل اإلجراءات االستباقية المدفوعة بالتكنولوجيا ،أو
إلبطاء عملية اتخاذ القرار للخصم بشكل كبير.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻵﱄ

ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻔﻜري

اﻷمتﺘﺔ واﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت

اﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻹﺣﺼﺎيئ

5

ةيوجلا ةوقلا ةلجم

الخيار  :1الحرب المفرطة
يقدم الذكاء االصطناعي رؤى الحرب بسرعة اآللة .يرى جون ألين وأمير حسين أن الذكاء االصطناعي يسمح
بالحرب المفرطة حيث" :سوف تتزايد سرعة المعركة في النھاية التكتيكية لطيف الحرب بشكل كبير ،مما يؤدي
إلى انھيار دورة اتخاذ القرار إلى أجزاء من الثانية ،مما يمنح الجانب الحاسم التزامن المستقل بين القرار والعمل
") .ألين (2017
في حالة اتخاذ قرارات الحرب الجوية ،يوفر نموذج راقب ،و ّجه ،ق ّرر ،تصرّف ) (OODAإطارً ا مفي ًدا لتقدير
ھذه الفكرة .دعا مصمم النموذج  ،جون بويد  ،إلى اتخاذ القرارات بشكل أسرع للدخول في دورة اتخاذ القرار
لدى الخصم .إنّ ھذا من شأنه أن يعطل تفكير قائد العدو ويخلق موق ًفا خطيرً ا على ما يبدو ويعيق تكيفھم مع بيئة
سريعة التغير اآلن) .فدوق  ، 1997ص (368-364
ففي وظيفة "راقِب" ،سيتم استخدام الذكاء االصطناعي للحوسبة المتطورة في معظم أجھزة شبكة إنترنت أشياء
ساحة المعركة ) (IoBTثم مرة أخرى في مركز القيادة المركزي الذي دمج بيانات الشبكة المذكورة والواردة
في صورة واحدة شاملة .بالنسبة لوظيفة "و ّجه" ،سيلعب الذكاء االصطناعي دورً ا مھمًا في نظام إدارة المعركة.
)ويستوود  (22 ، 2020لن ينتج الذكاء االصطناعي صورة جوية شاملة في الوقت الفعلي فحسب ،بل سيتنبأ
أيضًا بمسارات العدو الجوية وحركاته.
ستنتقل معالجة طبقة الذكاء االصطناعي التالية "ق ّرر" في إدراك توفر وحدات الدفاع الجوي الودية إلى القائد
البشري للموافقة على قائمة ذات أولوية باالقتراب من األھداف الجوية المعادية لالشتباك ،واألنواع المثلى للھجوم
متعدد المجاالت لتوظيفھا ،والتوقيتات المعنية وأي اعتبارات تتعلق بعدم التضارب .سيبقى البشر في الحلقة أو
السيطرة على الحلقة حسب الضرورة ،ليس فقط ألسباب تتعلق بقانون النزاع المسلح ولكن ألن الذكاء االصطناعي
يمكن أن يرتكب األخطاء ويحتاج إلى التحقق قبل اتخاذ أي قرارات ال رجعة فيھا .بعد الموافقة البشرية ،تتمحور
وظيقة "تصرّ ف" في الذكاء االصطناعي حول تحديد األسلحة األفضل لكل ھدف لتمرير بيانات االستھداف
المطلوبة تلقائيًا ،كما تضمن عدم التضارب مع القوات الصديقة وتأكيد وقت االشتباك مع الھدف ،كما أ ّنه من
المحتمل أن تطلب إعادة إمداد السالح.

تصرف )(OODA
قرر،
ّ
وجهّ ،
الخيار  :2ما بعد نموذج راقبّ ،

تتكاثر تقنية الذكاء االصطناعي بسرعة مما يجعل من المحتمل أن تكون القوى الصديقة والقوى المعادية تتمتع
بالقدرات نفسھا في الحرب الشديدة .قد يحتاج نموذج راقب ،و ّجه ،قرّ ر ،تص ّرف ) (OODAالتخاذ القرار بعد
ذلك إلى التغيير .وبموجب ذلك ،فإ ّنه ال يمكن إجراء المالحظة إال بعد وقوع الحدث .إنّ النموذج بطبيعته ينظر
إلى الوراء في الوقت المناسب .يمكن للذكاء االصطناعي إحداث تحوّ ل دقيق .من خالل الجمع بين النماذج
الرقمية المناسبة للبيئة والقوى المتعارضة مع بيانات "العثور" عالية الجودة من شبكة إنترنت أشياء ساحة
المعركة ) ،(IoBTيمكن للذكاء االصطناعي أن يتنبأ بمدى اإلجراءات المستقبلية التي يمكن أن يتخذھا الخصم،
ومنھا اإلجراءات التي قد تتخذھا القوة الصديقة بشكل أفضل لمواجھة ھؤالء.
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قد يكون نموذج اتخاذ القرار بمساعدة الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي ھو "استشعر ،تو ّقع ،وافق ،إع َمل":
يستشعر الذكاء االصطناعي البيئة للعثور على قوى الخصم والقوى الصديقة .يتوقع الذكاء االصطناعي ما يمكن
أن تفعله القوات المعادية في المستقبل القريب ويقدم المشورة بشأن أفضل استجابة للقوات الصديقة ؛ يوافق
الجانب البشري من فريق اإلنسان واآللة ؛ ويعمل الذكاء االصطناعي من خالل إرسال تعليمات من آلة إلى آلة
إلى مجموعة متنوعة من األنظمة التي تدعم الذكاء االصطناعي والمنتشرة في جميع أنحاء ساحة المعركة .في
ظل خيار اتخاذ القرار ھذا ،تھدف القوات الصديقة إلى االستيالء على المبادرة والتصرف قبل القوات المعادية.
إنه شكل محسوب للغاية من المستوى التكتيكي االستباقي المستمر.

الذكاء االصطناعي سيجعل من األسھل بكثير اكتشاف األشياء وتحديد موقعھا
وتحديدھا عبر ساحة المعركة.
الخيار  :3وقف اآلخرين عن اتخاذ القرار
إن أحد البدائل لمحاولة اتخاذ قرارات القوة الودية بشكل أسرع ھو محاولة إبطاء عملية اتخاذ القرار للخصم .في
الحرب الجوية ،يحتاج المھاجم إلى معلومات كبيرة حول الھدف ودفاعاته لشن غارات جوية ناجحة.
ولمنع ذلك ،يمكن أن تنتشر األنظمة "الخادعة" التي تدعم الذكاء االصطناعي عبر ساحة المعركة ،سواء على
الصعيد المادي أو في الفضاء اإللكتروني .يمكن ألنظمة الحوسبة الصغيرة والمتنقلة والمتناثرة على نطاق واسع
ً
أنماطا إلكترونية معقدة من خالل إرسال مجموعة من اإلشارات ذات الدقة المتفاوتة .قد يتم تثبيت ھذه
أن تخلق
األنظمة على طائرات بدون طيار ألكبر قدر من التنقل ،على الرغم من أن المركبات األرضية غير المأھولة
التي تستخدم شبكة الطرق قد تكون مفيدة أيضًا لوظائف محددة مثل التظاھر بأنھا أنظمة صواريخ سطح -جو
متنقلة ،حيث يتمحور القصد من ذلك حول ھزيمة أنظمة "البحث" للخصم من خالل بناء صورة مضللة أو على
األقل مشوشة لساحة المعركة.
كما ويمكن أيضًا استخدام األنظمة "المخادعة" التي تدعم الذكاء االصطناعي جنبًا إلى جنب مع حملة خداع
معقدة .على سبيل المثال ،يمكن أن تقلع العديد من الطائرات بدون طيار عندما تقوم بإرسال فاكس صاخب للتوقيع
اإللكتروني لمقاتلي القوة الصديقة عندما يفعلون ذلك .مع وجود أعداد كبيرة ج ًدا من الطائرات المقاتلة التي تحلق
فجأة في الجو ،فإن الخصم لن يكون متأك ًدا مما ھو حقيقة ومما ھو عكس ذلك.

الخاتمة
تقدم الخيارات الثالثة خيارات حقيقية من حيث اتخاذ القرار .ربما على خالف مع التصورات األولية  ،من
المرجح أن يتضمن مفھوم الحرب الفائقة سلسلة من الھجمات متعددة المجاالت أو ھجمات التشنج بدالً من إجراء

7

ةيوجلا ةوقلا ةلجم

متدفق مستمر .تعني القيود المادية أن األمر سيستغرق وق ًتا إلعادة تسليح آالت القوة الخاصة وإعادة تزويدھا
بالوقود وتغيير موضعھا من أجل ھجمات المتابعة.
من ناحية أخرى  ،يمكن أن يكون خيار ما بعد  OODAأكثر من عمل مستمر ألنه يتبع بشكل فعال خطة مفصلة
ً
نشطا امتص
وإن كانت مستنيرة من خالل استشعار ساحة المعركة  .IoBTقد يناسب بناء صنع القرار ھذا دفاعًا
الھجوم األول ،وتعلم منه ،ثم ھاجم بطريقة محددة مسب ًقا .بالنظر إلى سرعات معالجة الذكاء االصطناعي ،سيتم
تحديد االستجابة على الفور قبل إطالقھا  ،مما يسمح بتحقيق أكبر قيمة من التعلم اآللي للذكاء االصطناعي "أثناء
العمل".
وأخيرً ا ،يقدم خيار وقف اآلخرين عن اتخاذ القرار ً
أمال كبيرً ا للمدافعين ولكنه يتطلب معرفة جيدة بالخصم من
حيث أنظمة المراقبة واالستطالع المستخدمة وإدراك األشخاص المعنيين .يبدو أنه األنسب لحاالت الصراع
المجمدة حيث يمكن وضع األنظمة "المخادعة" على النحو األمثل ،وفھم البيئة جي ًدا ومواجھة خصم واحد .قد
يكون ھذا الخيار أقل مالئمة للقوات التي تنتشر في مناطق القتال البعيدة بسرعة ولديھا فھم محدود للموقف.
سيعتمد الخيار المفضل على السياق ولكنه يسلط الضوء على أنه ليس كل استخدام للذكاء االصطناعي في نزاع
قد يستخدم نفس التكنولوجيا بنفس الطريقة ،حتى في المجال الضيق لصنع القرار .ليس ھناك شك في أن الذكاء
االصطناعي سيغير بشكل كبير عملية صنع القرار المتعلق بالحرب الجوية ،واألھم من ذلك ،على المدى القريب.
اختيار كل قوة جوية اليوم ھو الطريقة األفضل بالنسبة لھم .حان الوقت اآلن لبدء التفكير بعمق في ھذه القضية.
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مقاتل لديه أكثر من  3000ساعة طيران  400 -ساعة في القتال  -بما في ذلك مھام قيادة متعددة على متن
طائرة اف .(F-15) 15-كان أول رئيس من فئة ثالث نجوم لالستخبارات والمراقبة واالستطالع ) (ISRفي
حيث قام بتحويل مؤسسات االستخبارات والمراقبة واالستطالع العسكرية األمريكية والطائرات
سالح
الجو ،ةلجم
ةيوجلا ةوقلا
بدون طيار.
د .بيتر اليتون ھو زميل زائر في معھد جريفيث آسيا ،جامعة جريفيث ،زميل مشارك في معھد الخدمات المتحدة
الملكي ) (RUSIوزميل زائر في سالح الجو الملكي االسترالي وفي مركز القوة الجوية والفضائية .يتمتع بخبرة
واسعة في مجال الطيران والدفاع بما في ذلك قيادة الطائرات النفاثة السريعة وطائرات الدوريات البحرية وتطوير
القوات ومشاريع المعدات الرئيسية وكملحق دفاعي .حصل على وسام الخدمة العامة االستثنائية لوزير الدفاع
األمريكي لعمله في البنتاغون في مسائل ھيكل القوة .تشمل اھتماماته البحثية االستراتيجية الكبرى ،وسياسات
األمن القومي ،وخاصة في ما يتعلق بالقوى الوسطى ،ومفاھيم ھيكل القوة الدفاعية وتأثيرات التكنولوجيا الناشئة.
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة نيو ساوث ويلز في االستراتيجية الكبرى.
شيريل لينغيل مھندسة أعلى في مؤسسة راند ) .(RANDفي اآلونة األخيرة ،أجرت ً
بحثا حول القيادة والتحكم
المشترك لجميع المجاالت ) (JADC2من أجل التوظيف القتالي السريع ) (ACEفي أوروبا ،سبقھا العمل على
التوظيف القتالي السريع ) (ACEفي بيئة الطيف الكھرومغناطيسي المتنازع عليھا .كما قادت فري ًقا بحثيًا حول
تطبيقات الذكاء االصطناعي للقيادة والتحكم المشترك لجميع المجاالت ) (JADC2لقيادة القتال الجوي للقوات
الجوية األمريكية ) .(ACCتتضمن أبحاثھا التعقيد في المنافسة بين القوى العظمى والحرب ،والعمليات متعددة
المجاالت ،والقيادة والتحكم المشترك لجميع المجاالت ) ،(JADC2والتوظيف القتالي السريع )،(ACE
وإمكانيات البيئات المتنازع عليھا بشدة ،والدفاع الجوي والصاروخي .حصلت على بكالوريوس العلوم في ھندسة
الطيران من جامعة فيرجينيا .كما حصلت على ماجستير في ھندسة المالحة الجوية والفضائية من جامعة
واشنطن ،و شھادة الدكتوراه في الھندسة المدنية من جامعة واشنطن.
د .بريت فان نيكيرك أستاذ محاضر كبير في جامعة كوازولو ناتال ،ويشغل منصب رئيس االتحاد الدولي لفريق
عمل معالجة المعلومات حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السالم والحرب ،ورئيس التحرير المشارك
للمجلة الدولية للحرب السيبرانية واإلرھاب .يمتلك سنوات عديدة من الخبرة في مجال المعلومات /األمن
السيبراني في كل من األوساط األكاديمية والصناعية ،وقد ساھم في معايير أمن معلومات المنظمة الدولية
للمقاييس/اللجنة الكھرتقنية الدولية ) (ISO / IECومجموعات العمل الدولية .له أكثر من  70منشورً ا وعرضًا
تقديميًا باسمه .تخرج بدرجة الدكتوراه التي تتركزعلى عمليات المعلومات وحماية البنية التحتية الحيوية في عام
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