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نشرة خاصة تصدر عن مجلة درع الوطن

برعاية محمد بن راشد ..انطالق أعمال

مؤتمر القادة

لحروب القرن الواحد والعشرين في أبوظبي

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" انطلقت
�أم�س �أعمال امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين لوزارة
الدفاع "م�ؤمتر القادة حلروب القرن احلادي
والع�شرين" الذي يعقد على مدار يومني يف مركز
الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية
و�أكادميية ربدان يف �أبوظبي.
ح�ضر الإفتتاح معايل حممد بن �أحمد البواردي
وزير دولة ل�ش�ؤون الدفاع ومعايل نورة بنت حممد
الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل
الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س
�أركان القوات امل�سلحة ومعايل الفريق �ضاحي
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خلفان نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف
دبي ومعايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد
العـام ل�شرطة �أبوظبي و�سعادة الفريق �سيف
عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية و�سعادة
الدكتور جمال �سند ال�سويدي مدير عام مركز
الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية
وعدد من كبار �ضباط القوات امل�سلحة ووزارة
الداخلية ونخبة من اخلرباء واملتخ�ص�صني
بالق�ضايا الأمنية والإ�سرتاتيجية والع�سكرية
ولفيف من الكتاب وال�صحفيني ورجال الإعالم.
�شارك يف امل�ؤمتر نخبة من كبار امل�س�ؤولني
واخلرباء واملتخ�ص�صني والأكادمييني على
ال�صعيدين الوطني والدويل يف جماالت

اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي للم�ستقبل والق�ضايا
الأمنية والع�سكرية.
وتهدف وزارة الدفاع من خالل م�ؤمترها �إىل
ت�سليط ال�ضوء على التحديات الناجمة عن
التطورات يف جمال احلروب املعا�صرة وزيادة
املعرفة اال�سرتاتيجية ال�ضرورية بطبيعة
ال�صراعات املعا�صرة وامل�ستقبلية.
ويوفر امل�ؤمتر فر�صة ثمينة لال�ستعداد للتحديات
املتوقعة من خالل تقدمي �أحدث الر�ؤى املتعلقة
باالجتاهات �سريعة التطور يف طابع ال�صراع
وت�أثريات التهديدات املحتملة النا�شئة واملتغرية
على البيئة الأمنية اال�سرتاتيجية.

البواردي :اإلمارات تجابه تهديدات المستقبل باستراتيجـــية ممنهجة
السويدي :اإلمارات تمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع مختلف التحديات األمنية
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مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين

يعكس حرص وزارة الدفاع في تطويــر
�أكد معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير دولة
ل�ش�ؤون الدفاع �أن " تنظيم م�ؤمتر القادة حلروب
القرن احلادي والع�شرين ي�أتي تعزيزا لر�ؤية وزارة
الدفاع يف كونها م�ؤ�س�سة وطنية ا�سرتاتيجية تتناول
كافة الق�ضايا املتعلقة بالدفاع عن الدولة ولهذا
يتحتم عليها ا�ست�شراف امل�ستقبل والعمل على ا�ستباق
معطياته وظروفه املحتملة ا�ستعدادا ملجابهة كافة
حتدياته».
وقال معاليه يف الكلمة االفتتاحية للم�ؤمتر ان امل�ؤمتر
يعك�س حر�ص الوزارة على تطوير الفكر اال�سرتاتيجي
وتوحيد الوعي املعريف الوطني وتعميق �إدراك جميع
املكونات الوطنية بطبيعة التحديات ..م�شري ًا �إىل �أنه
جاء اختيار وزارة الدفاع ملو�ضوع هذا امل�ؤمتر “م�ؤمتر
القادة حلروب القرن احلادي والع�شرين” حماكاة
منها للواقع مبا فيه من حتديات �آنية وا�ست�شرافا
مل�ستقبل ال�صراع يف امل�شهدين الإقليمي والدويل.
و�أ�شار معاليه �إىل �أنه “ لي�س جديدا عرب التاريخ
ب�أن طبيعة احلرب متغرية بتغري ظروف النزاعات
وال�صراعات ووفقا لتطور الأ�سلحة و�أدوات القتال
وخمتلف الإمكانات ولكن اجلديد هو حجم القفزات
التكنولوجية الهائلة املتمثلة بالثورة الرقمية والتي �ستقود

التغريات اجلذرية لطبيعة احلرب يف امل�ستقبل املنظور».
و�أ�ضاف معاليه “ لقد تداخلت خمتلف العوامل يف
ت�أثريها على �سرعة ووترية التغري حتى لفها الكثري
من الغمو�ض ف�أ�صبح �إدراك �آثارها اال�سرتاتيجية
معقد وخطري”  ..م�ؤكدا �أن حروب امل�ستقبل تتلخ�ص
يف �أنها �أ�صبحت ت�ستهدف املجتمعات ب�أدوات غري
ع�سكرية كما تهدد كيانات الدول با�ستهداف جميع
مفا�صلها ومكوناتها من الداخل بهدف �شلها و�إف�شالها.

و�أ�شار معاليه �إىل �أن هناك تطورات يف م�صطلحات
ومفاهيم جديدة لو�صف احلرب غري التقليدية من
حيث �أدواتها كاحلروب الال متماثلة واحلروب الهجينة
كما تو�سعت من حيث نطاقاتها لت�شمل احلروب
االقت�صادية واملالية وحروب الف�ضاء الإلكرتوين
واحلرب املعلوماتية واحلرب البيئية واحلرب النف�سية
بهدف الت�أثري على الفكر والقدرات اال�سرتاتيجية
وتدمري بنية املجتمع بالإ�ضافة �إىل ا�ستهداف كافة
املوارد الوطنية.
و�أ�ضاف معاليه “ كل ذلك قد يتم ب�أ�سلوب ال مركزي
ومن خالل حتالفات وا�سعة قد ت�ضم دوال وجماعات
ومنظمات وتنظيمات م�سلحة وجيو�ش نظامية
بالإ�ضافة �إىل �شركات قد ت�ساندها �أو �شبكات �إجرامية
لها ت�أثريات مدمرة على املجتمعات  ..ك�صناعة
االقت�صاد الأ�سود الذي بات يجتاح االقت�صاد الر�سمي
العاملي وينهكه حيث تعمل كل تلك القوى املتباينة
ب�أ�ساليب م�ضللة وخفية ولكنها متعمدة كما تتحرك
ب�أمناط غري تقليدية يغيب فيها الو�ضوح بحيث ال
ميكن حتديد مركز قيادتهم �أو حتديد �أر�ض تقليدية
للمعركة».
و�أكد معايل حممد بن �أحمد البواردي �أنه من منطلق

نورة الكعبي :التطورات التكنولوجية غيرت مالمح
الحروب جذرياﹰ

�أكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة
وتنمية املعرفة� ،إن م�ؤمتر القادة حلروب القرن
احلادي والع�شرين يناق�ش الق�ضايا التي �أ�صحبت
حتظى ب�أهمية كربى يف ع�صرنا احلايل وهي ق�ضايا
الأمن والدفاع وهو ما يجعل من مو�ضوع "احلرب
يف القرن احلادي والع�شرين" �أمر ًا بالغ الأهمية
على ال�صعيدين الإقليمي والدويل وال�سيما مع
ظهور �أدوات ومفاهيم جديدة عن �أ�شكال احلروب
و�أدواتها.
و�أو�ضحت معاليها �أن الفرتة املا�ضية �شهدت �صعود
جهات وجمموعات ا�ستخدمت التقنيات بطريقة
تنا�سب �أجنداتها وهو الأمر الذي �أن�ش�أ تهديدات
جديدة وخطرية مل نعرفها من قبل مو�ضحة �أن
تلك الف�ضاءات تتجاوز جمرد كونها و�سائل للتوا�صل
االجتماعي �إىل غايات �أبعد من ذلك بكثري واملثال
الوا�ضح على ذلك هو املن�صات ال�شبكية املخ�ص�صة
لتجنيد �أفراد �ضمن جمموعات تخريبية بالإ�ضافة

�إىل القنوات الر�سمية التي تروج خلطابات تعزز
�أجندات الدول التي متلكها.
و�أو�ضحت معاليها �أن و�سائل الإعالم لي�ست ال�شكل
الوحيد مليدان املعارك الرقمية فاحلرب ال�سيربانية
ت�ستخدم غالب ًا يف ال�صراعات ال�ستهداف نظم
االت�صاالت لدى اخل�صم ومتيل �إىل االقت�صار على
النظم الكمبيوترية التي تدير حياتنا اليومية وحتفظ

البنية التحتية احليوية لدينا ..م�شرية �إىل �أنه ميكن
للهجوم ال�سيرباين �ضرب الأنظمة احليوية مثل
م�صايف النفط والأقمار ال�صناعية و�شبكات الكهرباء
و�أنظمة النقل وهذه �أ�صبحت �إحدى ا�سرتاتيجيات
احلرب الأكرث ا�ستخدام ًا �ضد احلكومات نظر ًا ملا
ت�سببه من �أ�ضرار ج�سيمة دون احلاجة �إىل التوغل
الفعلي.
وعن مواجهة احلرب الإعالمية قالت معايل نورة
الكعبي �إن قلة الت�شريعات اخلا�صة ب�ضبط عمل هذه
املن�صات الرقمية ي�صعب مهمة و�ضع حدود لتقيد
�آثارها ال�سلبية كما �أنه ي�صعب يف الوقت ذاته من
الق�ضاء على �آثارها ال�سلبية وال�سيما �أنها �أ�صبحت
تتطور ب�شكل م�ستمر ولهذا ف�إنه البد من التفكري يف
�آليات م�ستقبلية للتعامل مع هذه املن�صات مبا ي�ضمن
تفادي الآثار ال�سلبية لها و�أن تكون هناك خطوات
ا�ستباقية حلماية �أفكار �أجيالنا من املخاطر و�أن ال
نبقى نتعامل بردود الأفعال على هذه الت�صرفات.
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ويــر وتوحيد الوعي المعرفي
ال�ضرورة اال�سرتاتيجية لتحقيق التكامل وتوحيد
املفاهيم املت�صلة بالبيئة الأمنية اال�سرتاتيجية
ي�أتي تنظيم وزارة الدفاع مل�ؤمترها “م�ؤمتر القادة
حلروب القرن احلادي والع�شرين”  ..م�شريا معاليه
�إىل �أننا “ ن�ستذكر يف هذا ال�صدد مقولة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”
“ ..الإمارات متكنت من حتقيق مكانتها الريادية
عامليا بف�ضل االبتعاد عن التفكري التقليدي والرتكيز
على اال�ست�شراف املبكر للم�ستقبل وو�ضع �سيناريوهات
وا�سرتاتيجيات ا�ستباقية له».
وقال معاليه �إن برنامج “م�ؤمتر القادة حلروب
القرن احلادي والع�شرين” �سيتناول مو�ضوعات
ت�شمل �شكل احلرب املتغري يف القرن احلادي
والع�شرين واال�سرتاتيجيات احلكومية الالزمة
ملواجهة التهديدات التي ت�شكلها حروب القرن احلادي
والع�شرين و�آليات اال�ستجابة الفعالة وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية و�أهمية اخلطابات اال�سرتاتيجية
وخلق ت�أثري عن طريق ا�ستخدام و�سائل غري ع�سكرية
يف حروب القرن احلادي والع�شرين كما �سيتناول
احلدث �أي�ض ًا اجلغرافيا ال�سيا�سية للتقدم التكنولوجي

واالقت�صادي والت�أثريات املحتملة على دولة الإمارات.
و�أكد معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير دولة
ل�ش�ؤون الدفاع يف ختام كلمته “ �أن تعزيز املعرفة
اال�سرتاتيجية هي و�سيلة وا�سلوب لتحقيق الغايات
الوطنية كما �أنها حاجة �ضرورية لنا جميعا كل
يف جمال تخ�ص�صه وتتحقق بعملنا امل�شرتك وفق
�أهداف تتمثل يف تعزيز العالقات اال�سرتاتيجية بني
وزارة الدفاع وامل�ؤ�س�سات الوطنية الأخرى وال�شركاء
اال�سرتاتيجيني بالإ�ضافة �إىل �إعداد قادة امل�ستقبل
على خمتلف م�ستويات ومكونات القوى الوطنية يف
دولة الإمارات والقادرين على ا�ستباق وجمابهة
حتديات امل�ستقبل.
و�أ�ضاف معاليه “ نحث اجلميع على اال�ستجابة لهذه
احلاجة احليوية فجميع امل�ؤ�س�سات الوطنية لديها
دور حيوي ت�ضطلع به يف جمال الأمن والدفاع بهدف
حتقيق الواجب الوطني امل�شرتك الأ�سمى وهو احلفاظ
على ا�ستقالل و�سيادة االحتاد وعلى �أمنه وا�ستقراره
وحماية وجوده وحتقيق الن�صر».

اإلمارات

تمكنت من تحقيق مكانتها
الريادية عالميًا بفضل اإلبتعاد عن
التفكير التقليدي

حروب المستقبل

تستهدف المجتمعات بأدوات غير
عسكرية وتهدد كيانات الدول
باستهداف مفاصلها ومكوناتها

ستانلي ماكريستال :حروب المستقبل ترتبط
بالتقنيات الحديثة
�أكد اجلرنال املتقاعد �ستانلي ماكري�ستال �أن حروب
امل�ستقبل �سرتتبط بالتقنيات احلديثة و�ستت�سم بقدر
�أعلى من ال�سرعة واخلطورة و�ستكون تكلفتها �أعلى
بكثري من احلروب التي �شهدها العامل يف ال�سابق.
وقال  -يف كلمته الرئي�سية خالل “م�ؤمتر القادة
حلروب القرن احلادي والع�شرين”� -إن احلروب
امل�ستقبلية �سرتتبط بالتقنيات احلديثة وهو �أمر ال
�شك �سينطوي على خماطر فكلما زاد اعتمادنا على
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة زادت حاجاتنا �إىل �أن
نتفهم ب�شكل دقيق طبيعة عمل هذه الآالت.
الأنظمة وحدود ال�سيطرة عليها واملخاطر التي ينطوي
و�أ�شار  -يف كلمته التي حملت عنوان “ �شكل احلرب عليها ا�ستخدامها ب�شكل م�ستقل عن الإن�سان.
املتغري يف القرن الواحد والع�شرين” � -إىل �أن الإن�سان ولفت �إىل �أن �ساحة احلرب بعد �أن كانت مقت�صرة
لن يكون مبقدوره املناف�سة مع الآلة ب�شكل كبري فيما على القوات النظامية ف�إنها الآن باتت مفتوحة �أمام
يتعلق بقرار اتخاذ احلروب �أو امل�شاركة فيها فجيو�ش الإرهابيني والع�صابات امل�سلحة وغريها من الأطراف
العامل �سيتعني عليها �أن ت�ستعني بالأنظمة الإلكرتونية التي ميكن �أن تدخل �أي معركة ب�شكل تلقائي يف �أي
على نطاق عري�ض وتتفهم ب�شكل كامل طبيعة عمل هذه وقت ودون �أي معوقات.

و�أكد  -يف ختام كلمته � -أن القادة الع�سكرين يف
خمتلف بلدان العامل بات عليهم االعرتاف ب�أن الكثري
مما كانوا يعرفونه على �أنه من م�سلمات احلروب قد
تغري ب�شكل كبري و�سيتغري ب�شكل �أكرب على امتداد
ال�سنوات املقبلة ومن ثم ف�إن الأمر يتطلب الت�سلح
مبزيد من الإرادة والرغبة يف التطور بالدرجة ذاتها
التي تتطور بها البيئة من حولهم.
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وزير الدولة لشؤون الدفاع في لقاء خاص مع مجلة «درع الوطن»

دول وجيوش العالم

في مواجهة تحديات جديدة فــي

اإلمارات تجابه تهديدات المستقبل باستراتيجـــية
مؤتمر القادة يراكم المخزون المعرفي لمؤسســــات
حوار :المقدم ركن /يوسف جمعه الحداد – رئيس التحرير

�أكد معايل �أحمد حممد البواردي وزير
الدولة ل�ش�ؤون الدفاع �أن دول وجيو�ش
العامل تواجه حتديات كثرية متنوعة،
يف القرن احلادي والع�شرين ،الذي
يحمل بني ثناياه �أمناطاً وتهديدات
ال متماثلة ،ال�سيما �أن التنظيمات
وامليل�شيات واحلروب بالوكالة باتت
متثل �أحد �أخطر �أمناط احلرب
الالمتماثلة �أو غري التقليدية بني
اجليو�ش� ،إذ باتت متتلك �أ�سلحة و�أدوات
ع�سكرية قادرة على خو�ض املجابهات
ال�شر�سة مع اجليو�ش.
1ـ يف � �ض��وء ان �ع �ق��اد م ��ؤمت ��ر ال� �ق ��ادة حل ��روب
القرن احلادي والع�شرين ،ماهي �أبرز �أهداف
امل�ؤمتر واملخرجات التي تتوقعونها منه؟
ال�شك �أن انعقاد مثل هذه امل�ؤمترات �ضرورة
حيوية بالغة الأهمية لإع��داد قادة امل�ستقبل،
وت���وف�ي�ر امل��ع��رف��ة ال�ل�ازم���ة ل��ه��م م���ن خ�لال
االط�لاع على �أح��د �أه��م النظريات املعرفية
يف امل��ج��ال ال��ع�����س��ك��ري ،واالح��ت��ك��اك العملي
م��ع ال��ق��ادة واخل�ب�راء واملتخ�ص�صني يف دول
أ�خ��رى ،ال�سيما يف ظل الطبيعة بالغة التغري
وال��ت��ع��ق��ي��د مل�����ص��ادر ال��ت��ه��دي��د اال���س�ترات��ي��ج��ي
القائمة والنا�شئة واملحتملة وكذلك التحديات
املتحولة واملتجددة يف عاملنا ،ومبا ميكن من
تعزيز الوعي اال�سرتاتيجي للقادة ،وينعك�س
ب��ال��ت��ايل ع��ل��ى خم���زون اخل��ب�رات ل���دى ق��ادة

وقال �إن الإمارات لعبت دوراً م�شهوداً يف جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،يوم
�أم�س املوافق � 22أكتوبر �إذ تناول احلوار
الت�صدي لتلك التحديات امل�ستقبلية،
وو�ضعت ا�سرتاتيجية ممنهجة ملواكبة يف م�ضمونه �أهمية و�أهداف هذا احلدث
الكبري ،ال�سيما �أنه �سي�ضيف تراكماً �إىل
املتغريات احلديثة والتطورات التي
املخزون املعريف لدى القادة وامل�ؤ�س�سات
ت�شهدها املجاالت الع�سكرية.
املعنية بالأمن الوطني يف الدولة،
«درع الوطن» �أجرت حوار مع معايل
ف�ضال عن املتغريات والتطورات التي
وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ،مبنا�سبة
ي�شهدها القرن جمال الع�سكري
انعقاد امل�ؤمتر الثاين لوزارة الدفاع
مبختلف م�ساراتها ،وامل�ؤكد �أن هذا
بعنوان «القادة حلروب القرن الواحد
والع�شرين» ،الذي ينطلق برعاية كرمية امل�ؤمتر والتايل ن�ص احلوار:
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
و�أف��راد قواتنا امل�سلحة ،ومن ثم اال�سهام يف
بلورة م�صادر التهديد املحتملة واعداد خطط
اال�ستجابة املنا�سبة .وي�سعى امل�ؤمتر �إىل جانب
ما�سبق حتقيق �أه���داف ا�سرتاتيجية �أخ��رى
مثل تعزيز التفاعل ب�ين امل�ؤ�س�سات املعنية
ب��الأم��ن ال��وط��ن��ي يف دول��ة االم���ارات العربية
املتحدة وبناء فهم م�شرتك مل�صادر التهديد
املحتملة ودرا���س��ة ت�أثرياتها و�سبل التعاطي
معها .وامل�ؤكد �أن هذا امل�ؤمتر �سي�ضيف تراكم ًا
�إىل املخزون املعريف لدى القادة وامل�ؤ�س�سات
املعنية بالأمن الوطني يف الدولة ،ال�سيما على
�صعيد فهم البيئة اال�سرتاتيجية لل�صراعات
الإقليمية والدولية ،ور�صد ت�أثرياتها املحتملة
على امل�صالح اال�سرتاتيجية للدولة وبقية دول
جمل�س التعاون ،والأم��ن القومي العربي يف

ا إلط��ار الأو���س��ع والأ�شمل ،باعتبار �أن ا ألم��ن
الوطني ل��دول��ة االم���ارات ج��زء ال يتجز أ� من
ا ألم��ن الوطني ل��دول جمل�س التعاون والأم��ن
القومي العربي.
2ـ م��اه��ي ب� ��ر�أي م�ع��ال�ي�ك��م �أب� ��رز ال�ت�ح��دي��ات
التي تواجه كل من الدول واجليو�ش يف هذا
القرن؟
ال��ت��ح��دي��ات يف ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن
ب�شكل ع��ام تت�سم بقدر هائل م��ن الت�شابك
والتداخل والتعقيد ،وذلك كانعكا�س مل�ستوى
تعقد ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة و�شبكات امل�صالح
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وامل��ت��ع��ددة ب�ين ال����دول وال��ت��ك��ت�لات
الأم��ن��ي��ة وال�سيا�سية وغ�ير ذل��ك .ويف جمال
عملنا اال�سرتاتيجي و�شقه الأمني والع�سكري،
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فــي القرن 21

يجـــية ممنهجة
ســــات األمن الوطني
المؤتمر

يرصد أهداف تبلور أدوار جديدة
للقادة في القرن 21
ه��ن��اك حت��دي��ات ت��واج��ه اجليو�ش يف خمتلف
ال��دول ،ويف مقدمتها التحوالت التي ط��ر�أت
على �أمن���اط ال��ت��ه��دي��دات ب�ب�روز التهديدات
الالمتماثلة ،حيث ميكن القول �أن التنظيمات
وامليل�شيات واحل���روب بالوكالة ب��ات��ت متثل
�أح��د �أخ��ط��ر �أمن���اط احل��رب الالمتماثلة �أو
غري التقليدية بني اجليو�ش وتنظيمات باتت
متتلك �أ�سلحة و�أدوات ع�سكرية ق��ادرة على
خ��و���ض امل��ج��اب��ه��ات ال�����ش��ر���س��ة م��ع اجل��ي��و���ش،
فلم يعد ينق�ص هذه امليل�شيات �سوى �أنظمة
القتال اجلوي كي ت�ضاهي اجليو�ش النظامية
يف ق��درات��ه��ا القتالية وخططها العملياتية،
وه��ذا ا ألم��ر ميثل حتدي ًا بالغ اخلطورة على
ا ألم���ن واال���س��ت��ق��رار ال��ع��امل��ي ،وي��ج��ب العمل
على جمابهته والت�صدي له .وهناك �أمناط
�أخ���رى م��ن ال��ت��ه��دي��دات غ�ير التقليدية مثل
ح��روب اجليل اخلام�س ،التي تعد احل��روب
غري النظامية �أحد مظاهرها ولي�ست كلها،
فهناك �أدوات أ�خ��رى للأجيال اجلديدة من
احل��روب على ال�صعيد الإع�لام��ي والدعائي
واالق��ت�����ص��ادي ،ال�سيما م��ا يتعلق ب��احل��روب
ال�����س��ي�بران��ي��ة ،ال��ت��ي أ����ص��ب��ح��ت اح���د �أخ��ط��ر
مظاهر التهديد اال�سرتاتيجي املحتمل للأمن

الوطني للدول يف القرن احلادي والع�شرين.
وهناك �أي�ض ًا �أمن��اط جديدة من التهديدات
التي تواجه الأم��ن واال�ستقرار الدوليني مثل
ظ��اه��رة التغري امل��ن��اخ��ي ال��ت��ي ت��ف��رز ب��دوره��ا
حت��دي��ات ق��د ت��ق��ود م�ستقبال �إىل �صراعات
وح���روب ون��زاع��ات ع�سكرية ح��ول م�صادر
املياه وغ�ير ذل��ك ،ويف املجمل ف���إن لدينا يف
ال��ق��رن احل���ادي وال��ع�����ش��ري��ن ث�لاث��ة حت��دي��ات
�أ�سا�سية وهي ال�صراعات غري التقليدية �أو
الالمتماثلة وتتج�سد �أ���س��ا���س�� ًا يف الإره���اب
الدويل واحلروب ال�سيربانية وحروب اجليل
اخل��ام�����س ،وه��ن��اك ال��ط��م��وح��ات التو�سعية
لبع�ض القوى الإقليمية التي حتاول ا�ستغالل
اال�ضطرابات ال�سائدة يف بع�ض ال��دول من
�أجل تو�سيع نفوذها والتدخل الفج يف �ش�ؤون
الدول الأخرى ،وهناك ت�صاعد خطر انت�شار
ال�سالح النووي والتجارب ال�صاروخية ،حيث
يعجز نظام منع االنت�شار النووي حتى الآن
ع��ن �إي��ق��اف ال�سعي للح�صول على ال�سالح
النووي ،ف�ض ًال عن عدم وج��ود �آليات دولية
فاعلة حلظر التجارب ال�صواريخ البالي�ستية
م��ت��ع��ددة امل��دي��ات ،ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ن��ذر بن�شوب
حرب عاملية ثالثة يف �أي وقت من الأوقات.

تحديات القرن
الواحد والعشرين
تتسم بقدر هائل
من التشابك
والتداخل والتعقيد
عمل دؤوب
الستشراف مصادر
التهديد المحتملة
ودراستها بدقة
المليشيات
والحروب بالوكالة
أخطر أنماط الحرب
الالمتماثلة
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3ـ �إىل �أي مدى ت�ؤثر احلروب الالمتماثلة
�أو غ�ي�ر ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ع �ل��ى الأم � ��ن ال��وط �ن��ي
ل ��دول ��ة االم� � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ودول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ؟
تعلم �أننا نعي�ش منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي
ورمب��ا قبلها ب�سنوات يف قرية كونية �صغرية
ب�سبب ما �أحدثته ثورة املعلومات واالت�صاالت
م��ن ت��غ�يرات هائلة يف بنية ال��ن��ظ��ام ال��دويل
وال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،وم��ن ث��م ف��ل��م ي��ع��د من
ال�سهل ف�صل أ�من��اط التهديد اال�سرتاتيجي
وح�صرها يف نطاقات جغرافية دون الأخرى،
ع��دا ال�����ص��راع��ات البينية ب�ين دول تتقا�سم
احل��دود اجلغرافية وغ�ير ذل��ك .فالتحديات
وال��ت��ه��دي��دات يف ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين
باتت ذات طابع معومل ،ومل يعد من ال�سهل
على دول��ة ادع���اء بقائها يف م��ع��زل ع��ن تلك
التهديدات ،فالظاهرة الإرهابية بحد ذاتها
لي�س لها نطاق ج��غ��رايف حم��دد ،فهي تت�سم
بال�سيولة والهالمية وتعمل �ضمن نطاقات
�أيديولوجية ولي�ست جغرافية فقط ،فاالرهاب
�أف��رز ظاهرة "الذئاب املنفردة" التي باتت
متثل م�صدر خطر بعد عملياتها �ضد املدنيني
يف دول غ��رب��ي��ة وع��رب��ي��ة ع���دة .ون��ف�����س الأم��ر
ينطبق على تهديدات مثل احلرب ال�سيربانية
وت��ه��دي��دات��ه��ا ال��ت��ي ت��ط��ال ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة
واالقت�صادية واال�سرتاتيجية ،وه��ي م�س�ألة
لها أ�ه��م��ي��ة بالغة بالن�سبة ل��دول��ة منخرطة

ظاهرة التغير المناخي

تفرز تحديات قد تقود مستقب ً
ال إلى
نزاعات عسكرية حول مصادر المياة
متام ًا يف الهياكل املالية وامل�ؤ�س�سة لالقت�صاد
العاملي مثل دولة االم��ارات العربية املتحدة،
وهكذا ي�صعب القول ب�أننا نعي�ش يف جزيرة
منعزلة عما يحيط بنا من م�صادر التهديد،
وهو مايف�سر عملنا ال��د�ؤوب على ا�ست�شراف
م�صادر التهديد املحتملة ودرا�ستها بدقة
لتحديد خطط اال�ستجابة واملواجهة والتعامل
معها يف �إط���ار �صيغ ال��ت��ع��اون م��ع ال�شركاء
ا إلق��ل��ي��م��ي�ين وال��دول��ي�ين م��ن ال����دول احلليفة
وال�صديقة� ،أو يف �إطار فردي.
4ـ ك � �ي� ��ف ت� � �ن� � �ظ � ��رون �إىل دور ال� � �ق � ��ادة
الع�سكريني يف ظل التحديات والتهديدات
اال�سرتاتيجية بالغة التعقيد والت�شابك ؟
�إذا كنا نتحدث ع��ن حت���والت نوعية كبرية
على �صعيد �أدوات القتال ،ودخ��ول الأف��راد
الآل���ي�ي�ن م��ي��ادي��ن امل���ع���ارك خ�ل�ال ال�����س��ن��وات

والعقود املقبلة ،و�إذا ك��ان النقا�ش يحتدم
ح��ول دور ال��ق��وات ال�بري��ة واجل��وي��ة يف ح�سم
امل��ع��ارك ،ف�ض ًال ع��ن طبيعة ال�����ص��راع ذات��ه
وت��غ�يره م��ن ال��ن��م��ط التقليدي �إىل الأمن���اط
الالمتماثلة� ،إىل جانب التغريات اجلذرية
التي تطر أ� تدريجي ًا على ت�أهيل الفرد املقاتل
وال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي يتلقاها مب��ا يتما�شي مع
طبيعة التهديدات اجلديدة واملتجددة ،ف�إن
علينا �أن نتوقع بالتبعية تغريات هيكلية يف
�أدوار القادة ،يف �ضوء التحوالت التي تطر�أ
على طبيعة ال��ع��دو وم��ن ث��م ميادين القتال
وم�����س��ارح العمليات واخل��ط��ط القتالية ،مبا
يعني �أن هناك حتوالت بن�سبة مائة وثمانني
درجة يف �أدوار القادة يف هذا القرن مقارنة
بنظرائهم يف بدايات القرن الع�شرين على
�سبيل امل��ث��ال ،وال��ع��ام��ل الأ���س��ا���س��ي يف ه��ذا
التغري هو م�ستوى التغري والتعقيد والتطور
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قواتنا المسلحة

لديها السبق في مجال الدعم
اإلنساني و اإلغـاثي
وال��ت�����ش��اب��ك ال����ذي ط����ر�أ ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��دات حيوي يف تقدمي ال��دع��م الإن�����س��اين وتوظيف
اجلديدة ،فلم يعد القائد الع�سكري بحاجة خ�برات��ه��ا ال��ك��ب�يرة يف ت��ي�����س�ير ���س��ب��ل احل��ي��اة
فقط �إىل تلقي العلوم الع�سكرية املتطورة ،بل لل�سكان.
بات لزام ًا عليه االملام بالعلوم اال�سرتاتيجية
يف �أب��ع��اده��ا كافة االقت�صادية وال�سيا�سية  . 6يف �ضوء ركائز ر�ؤيتي االمارات ،2021
والإع�لام��ي��ة والثقافية والع�سكرية ،وحتى ومئوية االم��ارات  ،2071كيف تخططون
االملام بالثقافات واحل�ضارات ،وذلك نظر ًا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال��دف��اع�ي��ة ل�ل��دول��ة يف ظل
مل�شاركة القوات امل�سلحة للدول يف كثري من الأهداف الطموحة يف هاتني الر�ؤيتني؟
الأح��ي��ان يف م�����س��ارح عمليات ب���دول �أخ��رى �أعتقد أ�ن��ك طالعت حمتوى هاتني الر�ؤيتني
تتطلب وع��ي�� ًا بثقافة املجتمعات وع��ادات��ه��ا وما تت�ضمناه من اهداف طموحة تتعلق بتغيري
وتقاليدها ،حيث يكون التعاون مع عنا�صر بنية االقت�صاد الوطني م��ن االعتماد على
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة أ�ح����د ال��ع��وام��ل امل��رج��ح��ة النفط �إىل االعتماد على الطاقة اجلديدة
لفاعلية الأداء القتايل والعملياتي وحتى واملتجددة واالحتفال بت�صدير �آخ��ر برميل
الإن�����س��اين واالغ���اث���ي ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة يف نفط كما قال �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
الع�صر احلديث.
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وغري
5ـ هل تعتربون �أن الدور الإن�ساين بات �أحد ذلك من ركائز حيوية لهاتني الر�ؤيتني مثل
تعزيز تناف�سية الدولة يف خمتلف املجاالت
املهام الرئي�سية للجيو�ش احلديثة؟
من ال�ضروري الإ�شارة �إىل �أن قواتنا امل�سلحة والقطاعات ،والتحول نحو جمتمع املعرفة
ك��ان لديها ال�سبق يف بناء خم��زون خرباتي واالقت�صاد الرقمي واال�ستثمار يف التعليم
ومعريف يف جمال الدعم الإن�ساين واالغاثي ،والب�شر ،ويف �إط��ار ما�سبق ف���إن التخطيط
وهي تعترب من اجليو�ش احلديثة املتطورة يف اال���س�ترات��ي��ج��ي يف ج��وان��ب��ه ك��اف��ة ال ي��ت��ج��ز�أ،
جمال العمل على هذا ال�صعيد احليوي .ويف ف��الأم��ن ال��وط��ن��ي مل يعد م�س�ؤولية ال��ق��وات
ظل ال�صراعات والتدخالت الدولية لأغرا�ض امل�سلحة فقط ،ب��ل ب��ات م�س�ؤولية متكاملة
�إن�سانية واملهام التي ت�ضطلع بها اجليو�ش و�شاملة لها ابعادها و�أطرافها بحجم تفرع
يف بع�ض الأزم����ات ،ات�سعت م��ه��ام ال��ق��وات وت�شعب وت��ع��ق��د وت��داخ��ل م�����ص��ادر التهديد
امل�سلحة لت�شمل �إىل جانب مهامها التقليدية القائمة واملحتملة ،واع��ت��ق��د �أن م�ستويات
امل��ت��ع��ارف عليها� ،أدوار أ�خ���رى حديثة مثل ه���ذا ال��ت��ع��ق��ي��د ���س��ت��ت��ف��اق��م خ�ل�ال ال�����س��ن��وات
ح��ف��ظ ا ألم����ن واال���س��ت��ق��رار وب��ن��اء ال�����س�لام وال��ع��ق��ود امل��ق��ب��ل��ة ،فكما ازادات تطلعاتك
و�إعادة الإعمار وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية وط��م��وح��ات��ك ف����إن عليك �أن ت��ت��وق��ع تلقائيا
واالغاثية وال�صحية ،وتقدمي الدعم �أثناء مزيد من امل�س�ؤوليات واملهام للحفاظ على
الكوارث والأزم��ات الطبيعية ،و�أتوقع ات�ساع الأم��ن الوطني و�صون املكت�سبات ،والنجاح
نطاق عمل وم��ه��ام ال��ق��وات امل�سلحة يف ظل ي��ول��د بالتبعية م�����س���ؤول��ي��ات احل��ف��اظ عليه
تفاقم التهديدات غ�ير التقليدية ،ال�سيما �ضد احلاقدين واملت�آمرين وغري ذل��ك ،لذا
مايتعلق بالتغري املناخي وافرازات االحتبا�س فنحن نعمل على بناء قاعدة معرفية قوية
احلراري وغري ذلك من تغريات نتج عنها يف ت�سهم يف التخطيط للم�ستقبل ،م��ن خالل
ال�سنوات الأخ�يرة حدوث كثري من الكوارث ا�ست�شراف التحديات وما تفر�ضه من مهام
الطبيعية التي تتطلب ت��دخ�لات فاعلة من وم�س�ؤوليات مل�ؤ�س�سات الأمن الوطني كافة،
م�ؤ�س�سات لها قدرة على التعامل يف مثل هذه ويف مقدمتها القوات امل�سلحة .وامل ؤ���ك��د �أن
الظروف بالغة ال�صعوبة ،وقد تابعنا جميع ًا عقد امل�ؤمترات والندوات البحثية والعلمية
ال��دور امل�شرف لقواتنا امل�سلحة يف خمتلف واالعتماد على التفكري العلمي يف التخطيط
مهامها �ضمن ق��وات حفظ ال�سالم ،ف�ض ًال والنقا�شات وحتديد املهام وامل�س�ؤوليات بات
عن �أدواره���ا الإن�سانية واالغاثية يف اليمن نهج ًا �أ�صي ًال يف دولتنا ككل ،وهو �أي�ض ًا جزء
و�أف��غ��ان�����س��ت��ان وغ�يره��ا ،حيث ت�ضطلع ب��دور ال يتجز أ� من مهام عملنا يف وزارة الدفاع.

استشراف المستقبل

تعزيزا لر�ؤية الوزارة يف كونها
م�ؤ�س�سة ا�ستباقية ال�ست�شراق
امل�ستقبل ومن منطلق احلر�ص
على تناول الق�ضايا اال�سرتاتيجية
الكربى التي ترتبط بالأمن
واال�ستقرار وال�سلم يف املنطقة
والعامل ،ارت�أينا من خالل ر�ؤية
ا�سرتاتيجية �إىل تنظيم م�ؤمتر
�سنوي للوزارة يهدف �إيل فهم
�أ�شكال ال�صراعات احلديثة دائمة
التغري ،وتقدير �أثرها الإقليمي
والدويل ،بالإ�ضافة للتعرف على
م�ساهمة م�ؤ�س�سات الأمن الوطني
يف الت�صدي للتهديدات التي
ت�شكلها هذه ال�صراعات احلديثة،
ومناق�شة �أف�ضل املمار�سات العاملية
يف اال�ستجابة ،عالوة على درا�سة
اال�ستجابة الوطنية على م�ستوى
احلكومة كلها وجميع مكونات
الدولة للتعامل مع ت�أثري هذه
االجتاهات.
ومن �أبرز املخرجات التي ن�سعى
لتحقيقها من تنظيم هذا امل�ؤمتر
هو ن�شر الوعي واملعرفة والتو�صل
�إىل فهم م�شرتك لتهديدات الأمن
املتطورة ،وت�أثريها املحتمل حمليا
و�إقليميا وعامليا.
كما ن�سعى �إىل �إثبات قوة الإمارات
الناعمة من خالل جناحها يف
ا�ستقطاب وتنظيم الفعاليات
الكربى على اختالف �أنواعها
العلمية والثقافية والطبية
والريا�ضية ويف كل املحافل ،والتي
يثبت من خاللها �أبناء الإمارات
قدراتهم التنظيمية الهائلة بدعم
ومتكني من القيادة الر�شيدة.
اللواء الركن  /عبيد الشامسي

رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
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المتحدثون ..السنوات المقبلة ستشــــه
توظيف الذكاء االصطناعي

الجلسة األولى :االستراتيجيات الحكومية
الالزمة لمواجهة التهديدات الناشئة
خل�ص م�ؤمتر القادة حل��روب القرن  21الذي
نظمته وزارة ال��دف��اع يف أ�ب��وظ��ب��ي �أم�����س� ،إىل
ث�لاث��ة حم����ددات �أ���س��ا���س��ي��ة يف ���ش��ك��ل وطبيعة
احل���روب امل�ستقبلية ه��ي تعاظم دور ال��ذك��اء
ال�صناعي والتكنولوجيا يف املجاالت احلربية
واخ��ت��ف��اء م��ا ي��ع��رف بـ"احلروب التقليدية"،
و الت�أكيد على �أن الر�صا�صة الأوىل حلروب
امل�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ي��ت��م �إط�ل�اق���ه���ا ع�ب�ر الإع��ل��ام
ومن�صات الف�ضاء الإلكرتوين بجميع �أ�شكاله،
و�أن ال��ره��ان االن يقع ال��ي��وم على م��دى ق��درة
احلكومات على م�سايرة �سرعة انتقال احلروب
من واقعها التقليدي �إىل �سيناريوهات احلروب
ا مل�ستقبلية .
و�أكد خرباء وقادة ع�سكريون �أن العامل ي�شهد
اليوم نوعني من احلروب يت�ساويان يف الت�أثري
هما احل��روب الواقعية واحل��روب االفرتا�ضية
متوقعني �أن ت�شهد ال�����س��ن��وات املقبلة �أن��واع�� ًا
ج��دي��دة م��ن احل����روب ع��ت��اده��ا ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
وتوظيف ال��ذك��اء اال�صطناعي وال��ذي ميكنها
�أن ت�شكل خطر ًا م�ضاعف ًا للحروب قد يفوق
احلروب التقليدية املعتادة.
و���ش��دد امل�����ش��ارك��ون ع��ل��ى �أه��م��ي��ة خ��ل��ق تعامل

ضاحي خلفان

سيكون القرن الـ 21
قرن االختراقات اإلرهابية
وسيصبح اإلرهاب أكثر
تعقيدًا من ذي قبل

لورد بيتر

استراتيجية األمن القومي
المشتتة والتي تتعامل مع
التهديدات المحتملة لن تكون
فعالة بالتعامل مع أيًا منها

الجلسة الثانية  :الخطـــاب
والتأثير
�أف�ضل مع التحديات التي تواجهنا عرب تعبئة
احلكومات وتوعية املجتمعات ملواجهة املخاطر
ال��ت��ي �ستتحول تدريجي ًا �إىل �أح���داث ي�صعب
التعامل معها.
و�أكد اخلرباء �أن امل�ؤمتر ي�شكل فر�صة �سانحة
لت�أ�سي�س معايري وبروتوكوالت قادرة على خلق
من�صة رائدة قادرة على تقريب وجهات النظر
العاملية يف جهود مكافحة احلروب امل�ستقبلية،
م�����ش��ددي��ن ع��ل��ى �أن امل���ؤمت��ر ي��ق��دم دور ًا مهم ًا
يتيح التثقيف والتعليم والتدريب وا�ستخدام
ال�سيناريوهات امل�ستقبلية وحماكاتها.
ون��ب��ه امل���ؤمت��ر اىل ت�صاعد خ��ط��ر ال��ت��ه��دي��دات
النا�شئة املبا�شرة وغ�ير املبا�شرة على الأم��ن
واال�ستقرار العاملي يف ظل اح��ت��دام التناف�س
الدويل وظهور �أجيال جديدة من احلروب غري
التقليدية املعا�صرة وامل�ستقبلية.
كما �أك��د املتحدثون �أن احل��رب التكنولوجية
ال���ق���ادرة ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي
���س��ت��ك��ون ���س��ائ��دة يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ب��ط��ائ��رات��ه��ا
و�صواريخها وبوارجها وحتى برجالها الآليني
/ال��روب��وت��ات /فكل �شيء �ستحركه التقنيات
امل���ت���ط���ورة وه���ي م��ت��اح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع ومي��ك��ن �أن
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شــــهد أنواعًا جديدة من الحروب عتادها

خطـــاب االستراتيجي
ي�ستخدمها املتحاربون التقليديون يف �ساحات
املعارك املختلفة كما قد تكون متاحة للأفراد
وامل��ن��ظ��م��ات الإره���اب���ي���ة وه����ذا ي�����ش��ك��ل حت��دي��ا
�إ�ضافيا م��ن حيث اال���س��ت��ع��داد ل��ه��ذه املخاطر
النا�شئة.
و�أ���ض��اف��وا �أن التحديات امل�ستقبلية �ستزداد
م��ع تطور الأ�سلحة الذكية خا�صة م��ن ناحية
ا�ستغالل اجلماعات الإره��اب��ي��ة املتطرفة لها
...م�����ش��ددا على ان م��واج��ه��ة ه��ذه التحديات
وامل��خ��اط��ر تتطلب ع��م�لا ج��م��اع��ي��ا ملواجهتها
و�ضمان عدم وقوعها.
وح��ذروا من احلالة التي �ست�صل لها اجليو�ش
التقليدية خ�لال ال�سنوات القليلة املقبلة �إذا
م��ا ظلت تعتمد اع��ت��م��اد ًا كلي ًا على العن�صر
الب�شري وذل��ك بالنظر �إىل حجم التهديدات
غري متوقعة امل�صدر والت�أثري ال��ذي �سي�شهده
العامل ،م�شدد ًا على اهمية العمل على توفري
ا�ستجابة غري عادية مع تلك احلروب و�سرعة
يف اتخاذ القرار وعمليات تبادل غري حمدودة
للمعلومات اال�ستخبارية.
و�أكد �أن املرحلة التي مير به العامل اليوم تعد
مرحلة حرق للأنظمة التقليدية يف احلروب -يف

الجلسة الثالثة :جيوسياسية التقدم
التقني واإلقتصادي

األدميرال جيمس

سيقوم األعداء بمحاولة
استخدام الصدمات لذلك
من المهم تطوير القدرة على
مواجهتها ومقاومتها

مقصود كروز

تحصين المجتمع بتوظيف
منصات التواصل لتوجيه
الرسائل الوقائية التوعوية
لحمايته من األفكار المتطرفة

�إ�شارة �إىل العجز الذي �ستعاين منه اجليو�ش
التقليدية �إذا ما وا�صل ال��ذك��اء اال�صطناعي
من���وه يف ا إلط����ار ال��ع�����س��ك��ري -خ�����ص��و���ص�� ًا �إذا
م��ا تو�صلت ق��وى غ�ير م�����س���ؤول��ة لتوظيف تلك
التطورات ل�صالح �أعمالها التخريبية.
ويف املح�صلة ف���إن ال��ر���س��ال��ة احلقيقة مل�ؤمتر
ال���ق���ادة حل���روب ال��ق��رن ال���واح���د وال��ع�����ش��ري��ن
ت�ؤكد على ان قراءة م�ستقبل احلروب ال يعني
ال�سعي �إليها بل العك�س �صحيح لأن اال�ستعداد
لالحتماالت �أكرث جناعة من مواجهة الأخطار
عند وقوعها.

اليوم الثاني
يركز على ور�ش عمل تخ�ص�صية يف
�أكادميية ربدان بناء ًا على خمرجات
وت��و���ص��ي��ات ال���ي���وم الأول ل��ل��خ��روج
ب��ال��ر�ؤى التكاملية والتوافقية على
م�����س��ت��وى ج��م��ي��ع امل��ك��ون��ات ال��وط��ن��ي��ة
و�سي�شارك يف هذه الور�ش متحدثون
وخرباء دوليون
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مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين

الحضور ..المؤتمر يستهدف استقراء التطـــو
إعداد /محمد سعيد الطنيجي

إبتسام الكتبي:
حروب الريبوتات

جميل عبدالحميد:
الخطاب االستراتيجي

قالت الدكتورة �إبت�سام الكتبي رئي�سة مركز االمارات
لل�سيا�سات �إننا مقبلون على نوعية ومنط جديد من
احلروب �أطلقت عليها �إ�سم «حروب الريبوتات».
و�أ�شارت اىل ان العامل �سي�شهد متغريات علمية
ومعرفية وتكنولوجية يجب مواجهتها ب�إ�سلوب
غري تقليدي من قبل الدول وجاء �س�ؤالها حول
الإ�سرتاتيجية التي يجب �إتباعها ملواجهة احلروب غري
التقليدية؟

الدكتور جميل عبداحلميد من جامعة �أبوظبي ت�ساءل
عن دور و�سائل التوا�صل الإجتماعي يف حروب القرن
الواحد والع�شرين ؟
وهل لها ت�أثري كبري يف مواجهة اخلطاب امل�ضاد منوهاً
اىل �أهمية �أن يكون اخلطاب الإ�سرتاتيجي دقيقاً ومبيناً
على �أ�س�س علمية م�شدداً على �أهمية معرفة ت�أثري
اجلمهور يف حروب امل�ستقبل ودوره يف �صنع خطاب
ا�سرتاتيجي م�ؤثر.

حممد
اىل �أهم
�سليم حل
خطابات
الأمر ل
التعليم
اخلارج
امل�ستقبل

م�ؤمتر القادة حلروب القرن الواحد والع�شرين

11

Leaders Conference: War in the 21st Century

طـــورات والتحوالت األمنية الجيوسياسية
محمد عيضة بن طناف:
النظام التعليمي

الحروب النفسية والفكرية

علي خان ختك:
الدين واإلرهاب

ديمه العزه:

حممد عي�ضة بن طناف من موانئ �أبوظبي نوه
اىل �أهمية الإهتمام بالن�شء وت�أ�سي�سه ب�شكل
�سليم حلمايته من �أخطار امل�ستقبل ومواجهة �أي
خطابات مظله قد ت�ؤثر عليه م�شرياً �إىل �أن هذا
الأمر لن يتحقق �إال من خالل مراجعة النظام
التعليمي يف الدول وحماية �أبناءها من امل�ؤثرات
اخلارجية و�إعطائهم ال�صورة ال�صحيحة عن
امل�ستقبل الإيجابي ولي�س ال�سلبي.

ت�ساءلت الدكتورة دميه العزه
امل�ست�شارة يف وزارة الدفاع بدولة
االمارات العربية املتحدة عن احلروب
النف�سية والفكرية ومدى �إ�ستعدادنا
ملواجهة هذه النوعية من احلروب ؟
منوهة اىل �أن خطورتها ال تقل �أهمية
عن باقي احلروب التي �سي�شهدها
القرن الواحد والع�شرين.

الرائد علي خان ختك من جمهورية باك�ستان
اال�سالمية قال ان املنظمات واجلماعات الإرهابية
يت�سرتون حتت الدين لتنفيذ ن�شاطاتهم
وخمططاتهم وهذا ما يجب ت�صحيحه لدى دول
الغرب ب�أنه ال عالقة للدين بالإرهاب م�ستغربا من
قيام بع�ض و�سائل الإعالم بتخ�صي�ص م�ساحات كبرية
للإرهابيني يف املحطات الف�ضائية وال�صحف وجتميل
�صورتهم �أمام الر�أي العام الإقليمي والدويل.
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القادة العسكريون

صمام أمان للوطن وخط الدفاع األول
الكليات العسكرية تعمل على بناء القادة العسكريين
تحقيق :الرائد /جميل خميس السعدي  -مدير التحرير

�أكد قادة الكليات الع�سكرية بالقوات امل�سلحة
على �أهمية م�ؤمتر «القادة حلروب القرن
الواحد والع�شرين» والذي ا�شتمل على عدد ًا من
املو�ضوعات اال�سرتاتيجية املهمة التي �سلطت
ال�ضوء على فهم التهديدات املبا�شرة وغري
املبا�شرة لأمن الدول من الأعداء اجليو�سيا�سيني
واال�ستقرار االقليمي املرتاجع والقوة النا�شئة من
اجلهات الفاعلة من غري الدول واجلهات الفاعلة
التي يف الدول واجلرمية العابرة للحدود.
كفاءة اال�ستجابة للمتغريات املعا�صرة
ف ّقد �أكد �سعادة اللواء الركن طيار ر�شاد ال�سعدي
قائد كلية الدفاع الوطني ،ب�أن وزارة الدفاع ت�سعى
من خالل تنظيم هذا امل�ؤمتر لتحقيق �أهداف
�سامية ،حيث يركز امل�ؤمتر على ما ينبغي عمله
حيال حتديات وحروب احلا�ضر وامل�ستقبل ،ويظل
دور القادة حموري ًا ومركزي ًا على كافة الأبعاد
ويف خمتلف املجاالت وعلى جميع امل�ستويات� ،إذ
�أنّ اال�ستجابة املطلوبة يلزمها وجود م�ؤ�س�سات
حديثة �أو م�ستحدثة ب�إمكانها التعامل مع
املتغريات بكفاءة واقتدار ،بالإ�ضافة �إىل وجود
درجة عالية من التخطيط ،ومنظومة متكاملة من
الت�شريعات والإجراءات التي تتحلى مببادئ عمل
تت�صف بالفاعلية واملرونة ،وقناعات فكرية وقيم
وطنية ت�ؤجج الإرادة والرغبة باالنت�صار ،وال بد
من �أن يدعم كل ذلك موارد مادية كمية ونوعية
تفي بالق�صد وتلبي مطالب اال�ستجابة ال�سريعة
القادرة على مواجهة التحديات واملتغريات،
ملحة يف ظل كل ذلك لوجود نظم
وتكون احلاجة ّ
مدجمة ومتكاملة تدار بوا�سطة كوادر وقيادات
مت �إعدادها لهذه الغاية .وبني قائد كلية الدفاع
الوطني ،ب�أن �شمولية املقاربة تعد ركيز ًة �أ�سا�سية
ملواجهة التحديات املعا�صرة وذلك من خالل
امتالك العنا�صر الفكرية والنف�سية واملادية
وتوظيفها بال�شكل الأمثل ،ولن يتحقق ذلك �إال
بوجود قيادات وكوادر م�ؤهله يتم �إعدادها �إعداد ًا
خا�ص ًا يف كليات ومعاهد ومراكز يتم �إن�شا�ؤها
لهذه الغاية ،وتتوىل طرح برامج متنوعة ومتكاملة
تر ّكز على التطرف والإرهاب وطبيعة ال�صراعات

اللواء الركن طيار ر�شاد ال�سعدي
امل�ستقبلية وغري ذلك ،وتعمل مراكز البحوث
والدرا�سات املتخ�ص�صة على تعزيز البنية الفكرية
للتعرف على الفر�ص ،وفهم التحديات وحتليلها،
وا�ست�شراف امل�ستقبل ،و�إيجاد �أف�ضل احللول
و�أن�سب الأدوات ملواجهة التحديات والتغلب على
�آثارها ،وتبقى التحديات كبرية وواقع ًا ملمو�س ًا
يف ظل احتمال ارتباط الإرهاب بالواقع ال�سيا�سي
واالقت�صادي والعقائدي والفكري واالجتماعي
والنف�سي لفئات كثرية من �شعوب املنطقة وبع�ض
الدول الإفريقية والآ�سيوية والأوروبية.
اال�ستعداد حلروب امل�ستقبل
من جانبه� ،أكد �سعادة اللواء الركن جمعه الكعبي
قائد كلية القيادة والأركان امل�شرتكة ،ب�أنه منذ
قرابة عقد من الزمن ،حتدث املفكر اال�سرتاتيجي
«كولن غراي» عن �صعوبة التنب�ؤ بتفا�صيل
امل�ستقبل ،لكنه اعرتف ب�أن دوافع احلرب
التي قدمها امل�ؤرخ الإغريقي ثو�سيديد�س وهي
«اخلوف ،وال�شرف ،وامل�صلحة» قد تبقى ذات
�أهمية يف حروب القرن احلادي والع�شرين ,لكنه
اعرتف ب�أنه يجب اال�ستعداد للحرب م�ستقبال
بغ�ض النظر عن تلك ال�صعوبات.
و�أ�ضاف الكعبي� ،إن �أحد املكونات الرئي�سة
للتح�ضري لغمو�ض وتعقيد حروب امل�ستقبل يف
القرن احلادي والع�شرين هي اال�ستثمار يف
الإن�سان وتزويده باملعرفة عن بيئة العمليات
و�أدوات ال�صراع يف حروب امل�ستقبل .لذلك

اللواء الركن جمعه الكعبي
ينعقد هذا امل�ؤمتر يف توقيت مهم ،وم�شاركة
كلية القيادة والأركان امل�شرتكة �ضرورية ل�ضمان
تزويد منت�سبيها باملهارات املنا�سبة واالحتياجات
العقائدية للتعامل مع النزاعات امل�سلحة يف
امل�ستقبل – وهو ما و�صفه العامل بيرت باريت،
والذي ي�سري على نهج املفكر "كالوتزفيتز" بـ
«التحدي املعريف للحرب» .ف�إذا متكنا من تعليم
دار�سينا كيف يفكرون؟ ولي�س مباذا يفكرون؟
ف�سوف نقوم ب�إعدادهم ب�شكل �أف�ضل للمتغريات،
والغمو�ض ،والتعقيد ولعدم و�ضوح ميادين املعارك
امل�ستقبلية والنظام العاملي ب�شكل عام.
ا�ست�شراف امل�ستقبل ومعاجلة التحديات
من جهته قال العميد ركن طيار خلف القبي�سي قائد
كلية خليفة بن زايد اجلوية ،مل تعد احلروب �أو
التهديدات جمرد �أ�سلحة ع�سكرية وميادين قتال،
بل ات�سعت لت�شمل �أجيال متعددة و�أ�شكال متنوعة
متغرية من احلروب االقت�صادية واملعلوماتية
والبيئية والنف�سية وحروب الف�ضاء االلكرتوين،
ولي�س بجديد �أن احلروب �أ�صبحت ذات طابع متغري،
و�إمنا اجلديد طبيعة تلك املتغريات ومدى ا�ستجابة
الدول واجليو�ش ملجابهتها ومواجهتها ،كل ذلك
يتطلب فهم لطبيعتها لال�ستعداد والت�صدي لها،
و�إعداد القادة القادرون على ا�ست�شراف امل�ستقبل
ومعاجلة هذه التحديات الأمنية .و�أ�ضاف القبي�سي،
ب�أن القادة الع�سكريني هم �صمام �أمان للوطن وخط
الدفاع الأول ،ويقع على عاتقهم اال�ستعداد ملواجهة
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خمتلف التحديات والتهديدات املتغرية واملتطورة،
وت�أثريها املحتمل حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا من خالل
فهم طبيعة املخاطر واال�ستجابة املبكرة للت�صدي
لها ،و�أ�ضاف �إن �إعداد قادة حروب امل�ستقبل
القادرين على ا�ست�شراف التحديات امل�ستقبلية
وو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية من خمتلف مكونات
القوى الوطنية يف الدولة هو واجب وطني م�شرتك
يتطلب تالحم وتعاون جميع امل�ؤ�س�سات الوطنية
الأمنية ،وذلك لتحقيق الهدف الأ�سمى وهو الدفاع العميد ركن طيار خلف القبي�سي العميد الركن �سيف اليماحي العميد ركن بحري طارق الزعابي
عن الوطن.
فهم ًا عميق ًا لبيئة العمليات
�أو�ضح العميد الركن �سيف اليماحي قائد كلية
زايد الثاين الع�سكرية ،ب�أن هذا امل�ؤمتر ي�أتي يف
توقيت مهم ويف منطقة مت�أزمة باحلروب والأزمات
ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية ،عو�ض ًا عن
التعقيدات املرافقة لهذه احلروب والأزمات من
ظروف حتيط به وتغلفه طبيعة ال�صراع وتزيد
من التحوالت ال�سريعة والتحالفات بني �أطراف
ال�صراع .و�أ�ضاف اليماحي� ،إن ا�ست�شراف وتوقع
القادة للحروب القادمة يتطلب منهم فهم ًا
عميق ًا لبيئة العمليات ب�شكل مف�صل ويف وقت
مبكر وحتديد التحديات ال�سريعة امل�ستقبلية
بالإ�ضافة لقدرة و�إمكانية مقومات و�أدوات �أمن
الدولة على العمل امل�شرتك يف التقدير ال�سليم
للأحداث امل�ستقبلية ومعاجلتها ب�شكل م�سبق ،و�إن
الكليات واملعاهد الع�سكرية يقع عليها دور كبري
يف بناء قادة لديهم القدرة على �سرعة التكيف
والقدرة على التخيل والإبداع منذ وقت مبكر
من تعليمهم وخربتهم الع�سكرية دون امل�سا�س
ب�أ�سا�سيات عقائدهم القتالية الرئي�سية .و�أ�شار،
�إن هذه النقا�شات وحماور امل�ؤمتر بالإ�ضافة �إىل
املحا�ضرين الذين قدموا ووفروا ومب�ستوى ممتاز
من خالل خرباتهم الطويلة �صورة ور�ؤية عن طبيعة
حروب القرن الـ  21وكيف �أن القادة �سيواجهون
حتديات تختلف عن حتديات حروب القرن املا�ضي

المؤتمر

يتيح تقديم أحد المرئيات المتعلقة
بالمنظور الشامل للحروب وتطورها
والتنظيم املمتاز للم�ؤمتر من قبل وزارة الدفاع
هيئ للجميع اال�ستفادة من هذه الفر�صة الثمينة.
�أدوات �إ�ست�شراف امل�ستقبل
ولفت العميد الركن طارق الزعابي قائد كلية را�شد
بن �سعيد البحرية� ،إىل �أنه تكمن �أهمية �إ�ست�شراف
مفاهيم احلروب على مدار الأزمان ومعرفة
طبيعتها والوقوف على متغرياتها من خالل ر�صد
العالمة مابني الثوابت واملتغريات لطريف املعادلة
للعالقة الأزلية وهما القادة يف مواجهة احلروب
عرب التاريخ وتطورها .ومن هذا املنطلق تربز
�أهمية تبني قواتنا امل�سلحة لأهم املن�صات البحثية
والتفاعلية وعقد امل�ؤمترات التي توليها بكل عناية
ولترثي �شغف املعرفة والإطالع للفكر الع�سكري
والأمني واملمثل يف القادة ولت�ضع بني �أيديهم �أدوات
�إ�ست�شراف امل�ستقبل ليكونوا قادرين على التعامل
مع التحديات الأمنية والع�سكرية املتغرية واملتطورة
�ضمن العقائد الع�سكرية املتبناه وملواجهة حتديات

احلروب وال�صراعات مبختلف �أجيالها و�أ�شكالها.
وقال �إن احلاجة لدرا�سة مفاهيم احلروب للقرن
احلادي والع�شرين تتعاظم ب�شكل كبري خا�صة بعد
تطور ال�صراعات الدولية والإقليمية و�إختالف
ميادينها لأجيال احلروب املختلفة والتي تتطلب
من قادة امل�ستقبل الوعي والإدراك ملفاهيم احلروب
احلالية وامل�ستقبلية ،ونحن �أمام فر�صة �سانحة
للإعداد والتمكني والت�سلح باملعرفة وحتقيق
�أف�ضل �أ�ساليب ن�شر الوعي للو�صول لفهم م�شرتك
لتهديدات الأمن املتطورة واملت�سارعة وحتوالتها
املحتملة وت�أثريها على امل�ستويات املحلية والإقليمية
والعاملية .و�أكد �أن م�ؤمتر القادة وحروب القرن
احلادي وع�شرين يتيح لنا تقدمي �أحدث املرئيات
املتعلقة باملنظور ال�شامل للحروب وتطورها ويجمع
نخبة من القيادات واخلربات من ذوي الإخت�صا�ص
املعنيني مبجاالت �سري امل�ستقبل واخلروج
باملكت�سبات واملن�شودة للقيادة العامة لقواتنا
امل�سلحة يف �سعيها لبناء قادة امل�ستقبل.
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جمال السويدي في لقاء حصري مع «درع الوطن»

اإلمارات تمتلك استراتيجية واضحة
للتعامل مع مختلف التحديات األمنية
المؤتمر ناقش أفضل المماراسات العالمية في االستجابة
للتهديدات المحتملة على المستوى الوطني
حوار :المقدم ركن /يوسف جمعه الحداد – رئيس التحرير

الأ�ساليب والتكنولوجيات امل�ستخدمة
�أكد د .جمال �سند ال�سويدي مدير
يف العمل الأمني على ال�ساحة العاملية،
مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجية �أن حروب امل�ستقبل تنطوي ف�ض ً
ال عن التعاون الوثيق مع العديد
على تهديد وا�ضح للأمن الوطني ،يف دولة من دول العامل ،واحلر�ص على اال�ستفادة
من جتاربها يف تطوير ا�سرتاتيجياتها
الإمارات العربية املتحدة ،ودول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية بوجه عام ،الأمنية.
وخا�صة الأمن الإلكرتوين (ال�سيرباين) «درع الوطن» تنفرد بلقا ًء ح�صرياً مع
بعد توجه هذه الدول يف ال�سنوات القليلة الدكتور جمال ال�سويدي ،مبنا�سبة
انعقاد م�ؤمتر القادة حلروب القرن
املا�ضية نحو الع�صر الرقمي ،والتحول
احلادي والع�شرين ،الذي �أنطلق �أم�س
نحو االقت�صاد القائم على املعرفة
برعاية كرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات ،وهو ما
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
يفر�ض على دول اخلليج العربية املزيد
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
من التن�سيق فيما بينها ملواجهة �أخطار
رعاه اهلل� ،إذ تناول احلوار يف م�ضمونه
هذه الأجيال املتالحقة من احلروب من
ناحية ،وتبني ا�سرتاتيجية م�شرتكة تعزز �أهمية و�أهداف هذا احلدث الكبري ،ال
�سيما ب�أن هذا امل�ؤمتر ا�ستهدف ا�ستقراء
من �أمنها الإلكرتوين من ناحية ثانية.
خمتلف التطورات والتحوالت الأمنية
وقال �إن الإمارات متتلك ا�سرتاتيجية
واجليو�سيا�سية ،وما تنطوي عليه من
وا�ضحة للتعامل مع خمتلف التحديات
الأمنية ،وت�أخذ يف االعتبار مواكبة �أحدث تداعيات �أمنية ،ويف الوقت ذاته العمل

على و�ضع الت�صورات والر�ؤى الكفيلة
بكيفية التعامل الفاعل والبناء معها
م�ستقب ً
ال ،حيث ركز امل�ؤمتر كما �أكد
مدير مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجية على ت�سليط ال�ضوء على
التحديات الناجمة عن التطورات يف
جمال احلروب املعا�صرة وزيادة املعرفة
اال�سرتاتيجية ال�ضرورية بطبيعة
ال�صراعات املعا�صرة وامل�ستقبلية ،من
خالل تقدمي �أحدث الر�ؤى املتعلقة
باالجتاهات ال�سريعة التطور يف طابع
ال�صراعات وت�أثريات التهديدات املحتملة
النا�شئة واملتغرية يف البيئة الأمنية
اال�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة �إىل التعرف �إىل
�أدوات الت�صدي للتهديدات التي ت�شكلها
هذه ال�صراعات احلديثة ،ومناق�شة �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف اال�ستجابة والتعامل
مع تلك الت�أثريات على امل�ستوى الوطني.
والتايل ن�ص احلوار:
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 .1ك�ي��ف ت�ن�ظ��رون �إىل خ�ط��ر ح��روب ال�ق��رن
احل��ادي والع�شرين؟ وهل ميثل هذا النمط
من احلروب تهديداً للأمن الوطني يف دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،ودول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية؟
بداية ،دعنا نتفق �أن ال�سنوات الأخرية
�شهدت حتوالت وتغريات جذرية يف مفاهيم
احلرب ونظرياتها ،حيث ظهرت �أجيال
جديدة من احلروب غري التقليدية املعا�صرة
وامل�ستقبلية ،وخا�صة يف ظل ت�صاعد خطر
التطرف والإرهاب ،وتغري طبيعة ال�صراعات
الإقليمية والدولية ،واحتدام التناف�س الدويل،
وتنامي اال�ستغالل الهدام لو�سائل االت�صال
والتكنولوجيا احلديثة من قبل اجلماعات
الإرهابية واملتطرفة ،بل ميكن القول �إن
حروب امل�ستقبل �ستدار من خالل ف�ضاءات
عابرة للحدود التقليدية ،يف ظل تراجع
دور العن�صر الب�شري ،وتعاظم دور املعدات
التكنولوجية والأنظمة احلا�سوبية.
وال يخفى على �أحد �أن منطقة ال�شرق الأو�سط
ت�شهد الآن �أمناط ًا جديدة حلروب امل�ستقبل،
وهو ما يطلق عليه (احلروب الال متماثلة)،
التي تندلع بني دول قائمة و�أطراف فاعلة من
غري الدول ،والتي تتج�سد ب�شكل وا�ضح يف
احلرب التي ي�شنها التحالف الدويل �ضد تنظيم
«داع�ش» الإرهابي يف كل من �سوريا والعراق.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن «احلرب الإلكرتونية»
التي كانت حتى وقت قريب جمرد �أطروحات
نظرية ،حتولت �إىل �سبب مبا�شر الندالع
ال�صراعات الع�سكرية التقليدية ،ما يعك�س عمق
اخلطر اال�سرتاتيجي الذي يرتتب على حروب
الف�ضاء الإلكرتوين ،التي دفعت الأمن املعلوماتي
لي�شغل �صدارة �أولويات ركائز الأمن القومي
للدول .وال �شك يف �أن هذه النوعية من احلروب
تنطوي على تهديد وا�ضح للأمن الوطني ،يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،ودول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية بوجه عام ،وخا�صة
الأمن الإلكرتوين (ال�سيرباين) بعد توجه هذه
الدول يف ال�سنوات القليلة املا�ضية نحو الع�صر
الرقمي ،والتحول نحو االقت�صاد القائم على
املعرفة واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات ،وهو
ما يفر�ض على دول اخلليج العربية املزيد من
التن�سيق فيما بينها ملواجهة �أخطار هذه الأجيال
املتالحقة من احلروب من ناحية ،وتبني
ا�سرتاتيجية م�شرتكة تعزز من �أمنها الإلكرتوين
من ناحية ثانية.
 .2ما أ�ه��داف م�ؤمتر ال�ق��ادة حل��روب القرن
احل� ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن؟ وم ��ا ه ��ي ،م��ن وج�ه��ة
ن�ظ��رك��م� ،أه��م ال�ت�ح��دي��ات ا ألم�ن�ي��ة يف ال�ق��رن
احلادي والع�شرين؟ وكيف تق ّيمون ا�ستجابة
دولة الإمارات العربية املتحدة لها؟
م�ؤمتر القادة حلروب القرن احلادي
والع�شرين ينعقد يف وقت ت�شهد فيه املنطقة

على القيادة العسكرية الخليجية

أن تزيد من تعاونها مع الواليات المتحدة
من أجل تحجيم إيران وثنيها عن مساعيها
لتحقيق طموحاتها اإلقليمية
والعامل من حولنا العديد من التطورات
والتحوالت الأمنية واجليو�سيا�سية ،التي
تنعك�س ب�شكل �أو ب�آخر على الأمن الوطني
جلميع الدول ،ومن ثم ف�إن هذا امل�ؤمتر
ي�ستهدف ا�ستقراء هذه التطورات ،وما
تنطوي عليه من تداعيات �أمنية ،ويف الوقت
ذاته العمل على و�ضع الت�صورات والر�ؤى
الكفيلة بكيفية التعامل الفاعل والبناء معها
م�ستقب ًال ،حيث �سريكز امل�ؤمتر على ت�سليط
ال�ضوء على التحديات الناجمة عن التطورات
يف جمال احلروب املعا�صرة وزيادة املعرفة
اال�سرتاتيجية ال�ضرورية بطبيعة ال�صراعات
املعا�صرة وامل�ستقبلية ،من خالل تقدمي �أحدث
الر�ؤى املتعلقة باالجتاهات ال�سريعة التطور
يف طابع ال�صراعات وت�أثريات التهديدات
املحتملة النا�شئة واملتغرية يف البيئة الأمنية
اال�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة �إىل التعرف �إىل
�أدوات الت�صدي للتهديدات التي ت�شكلها
هذه ال�صراعات احلديثة ،ومناق�شة �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف اال�ستجابة والتعامل مع
تلك الت�أثريات على امل�ستوى الوطني.
�أما فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي تواجه
دول العامل يف القرن احلادي والع�شرين،
ف�إنها عديدة ومتداخلة ومعقدة ،وتعك�س
بطبيعتها التغري الذي �شهدته البيئة الأمنية
يف ال�سنوات الع�شر الأخرية ،فقد برزت

م�صادر تهديد غري تقليدية رمبا تفوق يف
بع�ض الأحيان ت�أثرياتها ال�سلبية املحتملة
التهديدات التقليدية املتعارف عليها يف
الأدبيات اال�سرتاتيجية والأمنية ،فت�صاعد
خطر التطرف والإرهاب وانت�شار الأوبئة
والأمرا�ض باتا ي�شكالن خطر ًا مياثل يف
ت�أثرياته� ،إن مل يكن يفوق ،تهديدات تقليدية
�أخرى تراجعت بفعل عوامل عدة ،كما �أن
هناك تهديدات تتنامى ،وبات خطرها
متعاظم ًا �أكرث من ذي قبل ،بفعل موجات
العوملة وتقدم و�سائل االت�صال واالنفتاح
على العامل ،مثل انت�شار املخدرات واجلرمية
املنظمة وغ�سل الأموال وهكذا.
ولعل التحدي الأمني الذي تتزايد خطورته
يوم ًا بعد الآخر يتمثل يف الهجمات الإرهابية
الإلكرتونية (ال�سيربانية) ،التي ترتبط
بالتقدم الهائل يف التكنولوجيا ،وتكفي
الإ�شارة هنا �إىل �أنه خالل عام 2017
تعر�ضت العديد من دول العامل ،مبا فيها
املتقدمة ،لهجمات �إرهابية �إلكرتونية
مدمرة ،الأمر الذي ي�شري �إىل �أن القرا�صنة
وع�صابات الإرهاب الإلكرتوين باتوا
قادرين على تطوير �أ�ساليبهم با�ستمرار،
وا�ستغالل الثغرات يف الف�ضاء الرقمي يف
تنفيذ هجماتها الإلكرتونية .ولعل اخلطري
يف الأمر هنا �أن جرائم الإرهاب الإلكرتوين
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مل تعد تقت�صر على ا�ستهداف امل�ؤ�س�سات
الدفاعية والأمنية واال�ستخباراتية ،املعنية
بال�صراعات والتناف�س بني الدول ،و�إمنا باتت
متتد ،ورمبا هذا هو الأخطر� ،إىل ا�ستهداف
امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بحياة الأ�شخا�ص،
وت�سيري م�صاحلهم اليومية ،كامل�ست�شفيات
و�شركات االت�صاالت ،ما يعني تزايد التكلفة
االقت�صادية املرتتبة على دول العامل كافة.
�أما فيما يتعلق بكيفية ا�ستجابة دولة الإمارات
العربية املتحدة لهذه النوعية من التحديات،
ف�أ�ؤكد هنا �أن الإمارات متتلك ا�سرتاتيجية
وا�ضحة للتعامل مع هذه النوعية من
التحديات الأمنية ،وت�أخذ يف االعتبار مواكبة
�أحدث الأ�ساليب والتكنولوجيات امل�ستخدمة
يف العمل ال�شرطي على ال�ساحة العاملية،
ف�ض ًال عن التعاون الوثيق مع العديد من دول
العامل ،واحلر�ص على اال�ستفادة من جتاربها
يف تطوير ا�سرتاتيجياتها الأمنية؛ ولهذا ف�إنها
تنعم بالأمن واال�ستقرار ال�شاملني اللذين
يلم�سهما جميع من يعي�ش على �أرا�ضيها.
ويح�سب لدولة الإمارات العربية املتحدة �أنها
تتبنى منظور ًا �شام ًال للأمن الوطني� ،سواء
فيما يتعلق بطبيعة التحديات التي تواجهها،
�أو فيما يتعلق باجلهات امل�س�ؤولة عن حتقيق
الأمن ،والتي مل تعد مق�صورة على الأجهزة
الأمنية وال�شرطية التقليدية ،بل �إنها �أ�صبحت
م�س�ؤولية جمتمعية �شاملة تنطلق من حقيقة
�أن مفهوم الأمن املعا�صر ال يقت�صر على
امل�ضامني التقليدية كتوفري الأمن واال�ستقرار
العام ،والت�صدي للمجرمني وغريها ،بالرغم
من �أهميتها ،بل تعدى ذلك ليت�ضمن حتقيق
وتثبيت �أمن الدولة واملجتمع االقت�صادي،
واالجتماعي ،وال�سيا�سي ،والإعالمي،
والرتبوي ،والثقايف ،والإلكرتوين.
 .3م �ن��ذ � �س �ق��وط امل��و� �ص��ل يف ي ��د داع ����ش
ع ��ام  2014راح ب��اح �ث��ون يف ع �ل��وم احل��رب
ي�ؤكدون ال��دور املت�صاعد لو�سائل التوا�صل
االج� �ت� �م ��اع ��ي يف احل � � � ��روب ،ون� ��� �ش� � أ� الح� �ق� �اً
م�صطلح ت�سليح «ال���س��و��ش�ي��ال م�ي��دي��ا»� .إىل
�أي ح��د ت�ل�ع��ب «ال���س��و��ش�ي��ال م�ي��دي��ا» دوراً يف
حروب القرن احلادي والع�شرين؟ وما الذي
يجب على القادة فعله ملواجهة تداعيات هذا
الدور املت�صاعد؟
ال �شك يف �أن دور و�سائل التوا�صل االجتماعي
�شهد حتو ًال يف ال�سنوات القليلة املا�ضية،
فلم يعد يقت�صر على التوا�صل الإن�ساين
واالجتماعي والثقايف بني الأفراد ،و�إمنا
باتت ت�ستخدم بالفعل �أداة لتدمري املجتمعات
وتهديد الأمن الوطني للدول .وقد �أف�ضت
يف هذا املو�ضوع يف كتابي« :و�سائل التوا�صل
االجتماعي ودورها يف التحوالت امل�ستقبلية..
من القبيلة �إىل الفي�سبوك» ،الذي �صدرت
طبعته الأوىل يف عام  ،2013وهو الكتاب

وسائل التواصل
االجتماعي
باتت إحدى أدوات
حروب المستقبل

حرص وزارة الدفاع

على تنظيم مؤتمرها السنوي
في المركز يعكس وعيًا كبيرًا
بأهمية التعاون مع المؤسسات
البحثية في الدولة

الذي حذرت فيه من �أن و�سائل التوا�صل
االجتماعي �سوف تقفز �إىل �صدارة التهديد
الأمني اال�سرتاتيجي للدول .وتكفي الإ�شارة
هنا �إىل �أن العديد من التنظيمات اجلهادية
املتطرفة مثل «القاعدة» و«داع�ش» وغريهما
تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على و�سائل التوا�صل
االجتماعي يف ن�شر �أفكارها وعمليات التجنيد،
وتدريب العنا�صر املتطرفة على تنفيذ
العمليات الإجرامية ،و�إعداد املتفجرات وغري
ذلك ،حيث ت�ؤكد الدرا�سات �أن معظم من
ان�ضموا �إىل اجلماعات املت�شددة واملتطرفة مت
جتنيدهم عن طريق االت�صال ال�شخ�صي� ،أو
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
ويف الوقت ذاته ال ميكن �إغفال الدور ال�سلبي
الذي لعبته و�سائل التوا�صل االجتماعي فيما
ي�سمى �أحداث «الربيع العربي» ،حيث مت
ا�ستخدامها يف احل�شد والتعبئة والتحري�ض،
وتوظيفها �سيا�سي ًا من جانب اجلماعات
املعار�ضة التي ترتبط ب�أجندة و�أهداف
خارجية ،حيث وفرت و�سائل التوا�صل
االجتماعي و�سيلة للتحري�ض والرتويج
للفو�ضى يف هذه الدول ،ومن ثم �أ�صبحت
تقوم بدور رئي�سي يف التفاعالت ال�سيا�سية
والأمنية يف العديد من دول املنطقة خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن و�سائل التوا�صل
االجتماعي باتت �إحدى �أدوات حروب
امل�ستقبل ،حيث ميكن لأجهزة املخابرات
االعتماد عليها يف تبادل معلومات م�شفرة مع

�أجهزة خارجية �أو مع عمالئها ،بحيث ي�صعب
ر�صدها وتتبعها؛ لذلك ف�إن بع�ض �أجهزة
املخابرات بد�أت ت�شكل �إدارات و�أق�سام ًا
متخ�ص�صة مزودة ب�أحدث التكنولوجيات
والربامج ملتابعة ما يجري يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي يف حماولة لك�شف �أي خماطر �أو
تهديدات م�ؤثرة يف الأمن الوطني للدول .كما
تعتمد �أجهزة املخابرات على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ل�شن حروب املعلومات ب�أنواعها
املختلفة ،ما يزيد �صعوبة تعرف اخل�صم �إىل
م�صادر التهديد ومكانه ،الأمر الذي ي�ؤكد
خطورة الدور الذي ميكن �أن تلعبه و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف حروب امل�ستقبل.
�أما عن كيفية مواجهة الدور املت�صاعد
لو�سائل التوا�صل االجتماعي ،ف�إن هذا يتطلب
�أو ًال العمل على تطوير ت�شريعي يتنا�سب مع
الوترية ال�سريعة التي تتطور بها هذه الو�سائل
يف ع�صرنا الراهن ،بحيث يتم جترمي �أي
ممار�سات �سلبية من جانب م�ستخدمي مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وثاني ًا العمل على توعية
الن�شء وال�شباب باجلوانب ال�سلبية لو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وكيف �أنها ميكن �أن
تكون و�سيلة لغ�سل �أدمغتهم �أو جتنيدهم
من جانب جماعات �إرهابية وقوى متطرفة،
�أو حتى من جانب �أجهزة خمابرات �أجنبية،
لتوظيفهم يف القيام ب�أعمال غري قانونية
وغري �شرعية تنطوي على تهديد وا�ضح
للأمن الوطني.
� .إىل �أي ح ��د مي �ك��ن �أن ت �ل �ع��ب احل ��رب
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة دوراً يف امل��واج �ه��ات الع�سكرية
املتوقعة خالل العقود املقبلة؟
تعد الأ�سلحة البيولوجية �أحد �أنواع �أ�سلحة
الدمار ال�شامل ،بل ميكن القول �إنها �أخطرها،
فهي �صغرية احلجم ،ي�سهل احل�صول عليها،
حيث ي�سهل ت�صنيعها ،ف�ض ًال عن �سهولة
ا�ستخدامها ،وتتميز بانت�شارها ال�سريع،
بالإ�ضافة �إىل قدرتها التدمريية الفتاكة
و�أثرها املدمر للأهداف الع�سكرية واملدنية،
ف�ض ًال عن �أنه بات من املمكن �أن يتم تزويد
الر�ؤو�س احلربية لل�صواريخ بالعنا�صر
البيولوجية ،وهي �أ�سلحة م�سببة للخ�سائر
اجلماعية ،حيث تهلك الأرواح الب�شرية ،وال
تدمر البنية التحتية ،ويظل بع�ض عنا�صرها
عالقة يف البيئة ،ما يعني �أن هذا النوع من
الأ�سلحة ميتلك من اخل�صائ�ص ما ي�ؤهله
لال�ستخدام يف �إبادة ال�شعوب.
وحول الدور الذي ميكن �أن تلعبه هذه
الأ�سلحة يف املواجهات الع�سكرية املقبلة،
فالواقع �أن هناك قدر ًا كبري ًا من الإغراء
ال�ستخدام هذا النوع من الأ�سلحة ،وال�سيما
من قبل الدول ال�صغرية� ،أو تلك التي ال
متتلك التقنيات الالزمة لإنتاج ال�سالح
التقليدي ،حيث ت�ستطيع هذه الدول من خالل
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ودرا�سات يف خدمة امل�ؤ�س�سات الوطنية.
فاملركز من جهته يقدم الدرا�سات واملعلومات
والبيانات ويطرح التو�صيات والأفكار التي
ميكن ملختلف امل�ؤ�س�سات البحثية �أن تتعامل
معها وت�ستفيد منها يف جماالت عملها
املختلفة ،وهو ما ينطبق على وزارة الدفاع
خا�صة ،وكما قلت من قبل� ،إن مو�ضوع
امل�ؤمتر يتعلق باجلانب اال�ست�شرايف حلروب
امل�ستقبل ،وهو �أحد اجلوانب الرئي�سية التي
يعمل املركز عليها منذ فرتة طويلة.

امتالك الأ�سلحة البيولوجية �أن تعزز قدرتها
يف مواجهة دول �أكرب منها ،و�أن تعو�ض ما
تعانيه من نق�ص تقني �أو يف امتالك الأ�سلحة
التقليدية ذات التكلفة العالية.
وبرغم ذلك ،فقد ابتعدت الكثري من الدول
عن هذه الأ�سلحة ،وذلك العتبارات �إن�سانية
و�أخالقية .ولي�س من املرجح �أن يتغري هذا
الأمر م�ستقب ًال ،وخا�صة �أن ا�ستخدام مثل
هذه الأ�سلحة املحرمة دولي ًا ترتتب عليه
م�س�ؤولية كبرية �أمام املجتمع الدويل ،لكن
�أكرث ما �أخ�شاه هو جلوء اجلماعات الإرهابية
واملتمردة� ،إىل امتالك هذه الأ�سلحة . ،ه��ل ��س�ي�ك��ون ل�ت���ص��اع��د خ �ط��ر ال�ت�ط��رف
وا�ستخدامها من �أجل قلب ميزان القوة القائم والإره � � � ��اب دور م� ��ؤث ��ر يف ح � ��روب ال �ق��رن
احل� ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن يف ظ��ل ت �غ�ير طبيعة
مع القوة الع�سكرية التقليدية للدول.
ال �� �ص��راع��ات ا إلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة وت�ن��ام��ي
 .لل�سنة الثانية على التوايل ،تعقد وزارة اال�� �س� �ت� �غ�ل�ال ال � �ه� ��دام ل��و� �س��ائ��ل االت �� �ص��ال
الدفاع م�ؤمترها ال�سنوي يف مركز الإمارات والتكنولوجيا احلديثة؟
للدرا�سات وال�ب�ح��وث اال�سرتاتيجية ،كيف بالطبع �سيلعب التطرف والإرهاب دور ًا
تقيمون م�ستوى التعاون؟ وما �أهم النتائج م�ؤثر ًا يف حروب القرن احلادي والع�شرين،
حيث باتت اجلماعات الإرهابية متتلك
املتوقعة منه؟
يعد تنظيم وزارة الدفاع م�ؤمترها ال�سنوي :من الإمكانيات الكبرية ما ي�ؤهلها خلو�ض
"القادة حلروب القرن احلادي والع�شرين" ،احلروب ،فقد تغريت طبيعة ال�صراعات،
وذلك يومي � 23-22أكتوبر  ،2017يف مركز بحيث �إنها مل تعد بني دول متتلك جيو�ش ًا
الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،نظامية تواجه بع�ضها بع�ض ًا يف حروب
�أحد مظاهر التعاون بني اجلانبني ،وال�سيما ع�سكرية تقليدية ،فمع ظهور «الفاعلني
�أن الوزارة �سبق �أن نظمت م�ؤمترها ال�سابق ،غري الدوليني» ،وه�ؤالء لي�سوا دو ًال ،و�إمنا
الذي كان بعنوان "القادة حلروب امل�ستقبل" ،جماعات عديدة تختلف بح�سب �أهدافها،
خالل الفرتة من � 25إىل � 26سبتمرب  ،2016اتخذت ال�صراعات �شك ًال جديد ًا بحيث
يف مقر املركز �أي�ض ًا ،وال �شك يف �أن م�ستوى �أ�صبح من املمكن �أن ين�ش أ� �صراع بني دولة
التعاون القائم قد بلغ مرحلة متقدمة ،حيث ما وفاعل غري دويل ،وهذا الأخري قد يكون
�إن هناك حر�ص ًا م�شرتك ًا على التعاون يف جماعة �إرهابية متتلك من الإمكانيات ما
جمال الدرا�سات اال�سرتاتيجية وال�سيا�سية ي�ؤهلها خلو�ض ال�صراع.
والع�سكرية ،وتبادل اخلربات والزيارات وال �شك يف �أن هذا الأمر ينطبق بو�ضوح على
تنظيم «داع�ش» ،الذي ميثل مرحلة �أكرث
وتنظيم �أن�شطة وفعاليات م�شرتكة.
ً
ويعك�س حر�ص الوزارة على تنظيم م�ؤمترها تقدما يف مراحل تطور الظاهرة الإرهابية،
ال�سنوي يف مركز الإمارات للدرا�سات فقد �سعى التنظيم �إىل �إقامة دولة يف العراق
والبحوث اال�سرتاتيجية ،وعي ًا كبري ًا ب�أهمية و�سوريا ،م�ستغ ًال الأو�ضاع القائمة يف هاتني
التعاون مع امل�ؤ�س�سات البحثية يف دولة الدولتني ،وحاول جاهد ًا �أن ير�سخ وجود
الإمارات العربية املتحدة ،وخا�صة �أن هذه الدولة وكيانها عرب �سبل عديدة ،ك�أن
تركيز امل�ؤمتر على حروب امل�ستقبل يتطلب ميار�س �سلطاته على الأر�ض التي �سيطر
اال�ستعانة بخربات بحثية تعمل من �أجل عليها ،وعلى الأفراد الذين يعي�شون عليها،
ا�ست�شراف امل�ستقبل ،وهي املهمة الرئي�سية كما امتلك موارد مالية مكنته من اقتناء
التي �أخذ مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الأ�سلحة ،بل �إنه امتلك بنية تكنولوجية
اال�سرتاتيجية على عاتقه اال�ضطالع بها� ،ساعدته على ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
مبا ي�ساعده على حتقيق �إحدى مهماته وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،مبا يحقق
الرئي�سية ،وهي دعم �صانع القرار ورفده �أهدافه وي�صب يف م�صلحته� ،سواء لتجنيد
مبا يحتاج �إليه من معلومات وبيانات متكنه الأتباع اجلدد �أو لتهريب الأموال وغري ذلك.
من اتخاذ قراره ب�ش�أن ما يواجه من حتديات وقد ا�ستدعى ذلك التطور يف طبيعة هذا
التنظيم الإرهابي تدخل العديد من الدول
تتطلب التعامل ال�سليم معها.
وال �شك يف �أن التعاون بني مركز الإمارات الكربى والإقليمية ملواجهته فت�أ�س�س حتالف
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،ووزارة دويل ملحاربة «داع�ش» يف العراق ،كما
الدفاع من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل حتقيق نتائج تدخلت قوى دولية و�إقليمية عديدة ملواجهته
مهمة فيما يتعلق بفكرة كيفية اال�ستفادة يف �سوريا ،وكل ذلك بهدف الق�ضاء على هذا
من مراكز البحوث وما تنتجه من �أبحاث التنظيم والتخل�ص منه.

طبيعة الحرب وسماتها

متثل احلرب اختبار ًا فائق ًا للقيادة،
كما ت�شكل تهديد ًا للمجتمع من
�صنع الب�شر ،وبالتايل يتعني علينا
فهم طبيعة احلرب و�سماتها.
وللأ�سف تت�صف احلرب بالتعقيد،
وي�ستحيل �إدارتها متام ًا ،ومن ثم
ي�ؤدي الغمو�ض وامل�صادفة دائم ًا
�إىل تعقيد ال�صراع .ومتثل حروب
القرن احلادي والع�شرين حتديات
نا�شئة – يف نطاقها وقوتها وودوامها
– مما يتطلب من القادة الت�صدي
لها ،ولذلك اكت�سب عقد امل�ؤمترات
لدرا�سة حروب القرن احلادي
والع�شرين وفهمها �أهمية حيوية.
ينبغي �أن يكون القادة على معرفة
بالطبيعة امل�ستدمية للحرب و�سماتها
وطابعها يف الزمان واملكان املاثل
�أمامهم .وتعلمنا التجربة �أن ثمة
القليل من املنطق يف احلرب ،وال
ميكن مطلق ًا التحكم بها ،مما
ي�ستدعي �أن يتمتع القادة بال�صالبة
التي متكنهم من الثبات واملثابرة؛
�إذ �ستكون هناك خ�سائر يف الأرواح،
وتدمري للبنية التحتية ،وتبديد
لالزدهار والرفاهية – حتى مع
وجود �أهداف عادلة للحرب .وحتدث
ال�سمات املتغرية للحرب داخل
املجتمعات وفيما بينها ،وت�سهم
عوامل يف حتديد �شكلها؛ مثل التقنية
والقانون والأخالقيات والثقافة
وال�سيا�سة وعوامل �أخرى تتطور
وتتغري من حيث الزمان واملكان.
وعلى الرغم من �أننا ال ميكننا
مطلق ًا �إحراز فهم تام للحرب؛ لأنها
تكتنفها ال�ضبابية واالحتكاكات
والغمو�ض والتقلب.

د .جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني السابق
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استطالع رأي

مؤتمر القادة لحروب القرن الـ 21
فرصة لتمكين القادة من التعرف على التجارب والخبرات
إعداد /حسين علي المناعي

�أجمعت �آراء امل�شاركني يف م�ؤمتر القادة
حلروب القرن الواحد والع�شرين على �أهمية
انعقاد مثل هذه امل�ؤمترات التي �أكدت ب�أن
احلروب التي ي�شهدها العامل خالل الع�صر
الراهن �أ�صابتها تغيريات يف �ضوء املتغريات
املت�سارعة على ال�صعيد التقني والتكنولوجي
يف املجال الع�سكري ب�إعتبار �أن العلميات
الع�سكرية �أ�صبحت خاطفة و�سريعة وبالتايل
تتطلب �أنظمة قيادة و�سيطرة حديثة وبرامج
حا�سوبية عالية ،قادرة على تخزين البيانات
وحتليلها وا�سرتجاعها ،وامل�ساعدة يف تقييم
الأخطار ملواجهة املواقف و�إيجاد احللول
املنا�سبة.
كيفية مواجهة احلروب احلديثة
وجه معايل اللواء حممد خلفان الرميثي،
القائد العام ل�شرطة �أبوظبي ال�شكر والتقدير
لوزارة الدفاع و القائمني على تنظيم م�ؤمتر
القادة حلروب القرن الواحد والع�شرين
وقال �إن امل�ؤمتر يحمل عنوان ًا مهم ًا وهو
كيفية مواجهة احلروب احلديثة ،وهي
من املوا�ضيع الرئي�سية التي تهتم بها
دولة االمارات خا�صة و�أن الدولة ت�ضع
ا�سرتاتيجيات وخطط م�ستقبلية ال�ست�شراف
امل�ستقبل يف كافة املجاالت ،و�أ�ضاف� أن
امل�ؤمتر يقدم درو�س ًا و�إفادات يف كيفية
مواجهة تلك احلروب امل�ستقبلية لكافة
قطاعات املجتمع لذا املطلوب من اجلميع
اال�ستعداد لتلك احلروب من خالل التعرف
على كافة اال�شكاليات.
اجناز ًا يح�سب لوزارة الدفاع
�أكد اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي،
املفت�ش العام لوزارة الداخلية� ،أن تنظيم
م�ؤمتر باحلجم هذا يعد �إجناز ًا يح�سب
لوزارة الدفاع خا�صة و�أن هذا العام مو�ضوع
م�ؤمترها يف غاية االهمية وهو القادة حلروب
القرن الواحد والع�شرين ،والذي من خالله
يكت�سب املتابع واملهتم العديد من املعلومات
القيمة واملفيدة .

معايل اللواء حممد خلفان الرميثي

ع�سكريني ومدنيني وباحثني كما �أنه يوحد
الر�ؤى يف طريق واحد وهدف واحد وهذا ما
ي�سعى له هذا امل�ؤمتر والقائمني عليه.
امل�ؤمتر حدث عاملي
�أكد العميد �سعيد علي ال علي من القوات
امل�سلحة ب�أن امل�ؤمتر يعترب واحد ًا من �أهم
الأحداث الدولية التي تقام يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،خا�صة فيما يتعلق بحجم
احل�ضور واملو�ضوعات التي مت التطرق �إليها
وا�ستعرا�ضها ومناق�شتها ،م�شري ًا �إىل �أن
الهدف اجلوهري من �إقامة هذا احلدث
يتمثل يف متكني امل�شاركني فيه من التعرف
على التجارب واخلربات ب�شكل عميق مبا
يتعلق بحروب القرن الواحد والع�شرين
وذلك للوقوف على اخلربات والدرو�س
امل�ستفادة يف هذا املجال من جهة وملواكبة
التطور العلمي والتكنولوجي يف املجاالت
الدفاعية والأمنية من جهة اخرى.

و�سائل التوا�صل واحلروب احلديثة
قال �سيف حممد ال�شام�سي نائب مدير عام
�إدارة الطوارئ والأزمات �إن احلروب اليوم
�أ�صبحت متقدمة وفيها الكثري من التطورات
العميد ركن �سعيد �آل علي
�سواء كان يف جمال الأ�سلحة التقليدية
ً
�أو الإ�ستخباراتية م�شريا �إىل �أن احلرب
احلديثة �أدخلت الطائرات بدون طيار ذات
ت�أثري كبري يف املعارك احلديث وال حتتاج
غري �أقمار �صناعية و�أ�شخا�ص يديرونها
ب�أجهزة التحكم عن بعد.
و�أكد ب�أن الثورة الرقمية اليوم لها دور كبري
يف اخلروج مبعطيات جديدة وفكر جديد يف
العمليات الع�سكرية.
و�أ�ضاف �أن عقد مثل هذه امل�ؤمترات يفتح
املدارك واملفاهيم ملنت�سبي الأجهزه الأمنية
والوطنية ،كما �أن هناك ت�أثري كبري جد ًا
لو�سائل التوا�صل الإجتماعي على املعلومات
اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي
التي ت�صل اىل املخططني مما ي�شكل خطر ًا
و�أ�ضاف �أن امل�ؤمتر غطى الكثري من اجلوانب على املتلقي.
وتناول تطور احلروب العاملية وهو �إ�ضافة م�ضيف ًا ب�أن امل�ؤمتر اليوم ي�شارك فيه نخبة
كبرية من خالل هذا التجمع الذي �ضم من اخلرباء واملتخ�ص�صني بالق�ضايا الأمنية
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هذه ال�صراعات احلديثة ،ومناق�شة �أف�ضل
املمار�سات العاملية ملواجهتها.

�سيف حممد ال�شام�سي

املقدم الركن  /بدر عبداهلل

التحديات امل�ستقبلية
�أكد املقدم ركن بدر عبداهلل حممد ،من
مملكة البحرين بان م�ؤمتر القادة حلروب
القرن الواحد والع�شرين ا�ستعر�ض �أهم
التحديات التي �ستواجه الدول يف امل�ستقبل
وخا�صة يف جمال الأرهاب ب�شكل وا�ضح
م�شري ًا اىل �أن هناك نوعني من الإرهاب،
�إرهاب الأفراد وهو من املمكن ال�سيطرة
عليه ،و�إرهاب الدول هو امل�شكلة احلقيقية
التي تواجه العامل.
وقال ب�أن امل�ؤمتر يهدف �إىل تبادل اخلربات
واال�ستفادة من جتارب الدول الأخرى
وم�شاركتهم يف الدرو�س امل�ستفادة الناجتة
عن العمليات الع�سكرية غري التقليدية
واحلديثة� ،إ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على
الق�ضايا الراهنة وامل�شرتكة يف املنطقة.
م�ؤمتر ناجح بكافة املقايي�س
قالت الرائد خلود حممد ال�شحي ب�أن هذا
امل�ؤمتر ناجح على جميع الأ�صعدة وبكافة
املقايي�س ،حيث �أت�ضح ذلك ب�إ�ستقطاب نخبة
مميزة من املتحدثني الذين �ألقوا ال�ضوء

والع�سكرية من خمتلف دول العامل وبال�شك
�سن�ستفيد من خرباتهم وجتاربهم يف معظم
احلروب.
حروب بالوكالة
�أكد العقيد حممد عتيق ،من �شرطة دبي
و�أحد الطلبة الدار�سني يف كلية الدفاع
الوطني ،ب�أن حروب العقد القادم �سوف
ت�شهد تغيري ًا يف احلروب التقليدية حيث
ظهرت اليوم احلروب بالوكالة التي تظهر
من خالل اجلماعات الأرهابية واحلروب
الإلكرتونية واحلرب الإعالمية ،لذا ينبغي
علينا جميع ًا الرتكيز على هذا النوع من
الرائد  /خلود ال�شحي
احلروب وت�سليط ال�ضوء عليها وحتليلها
وما هي �أ�سبابها لكي يتم الإ�ستعداد لها يف على �إهتمامات قادة احلروب يف امل�ستقبل.
امل�ستقبل.
و�أكدت �أن �أهمية �إنعقاد امل�ؤمتر تكمن يف
خ�ضم الظروف احلالية التي تواجهها
فهم �أ�شكال ال�صراعات احلديثة
املنطقة من ا�ضطرابات وحروب ت�شنها
قدم املقدم خالد بن حممد املطريي ،من التنظيمات الإرهابية باعتبار ان التطرف
اململكة العربية ال�سعودية ال�شكر لدولة والإرهاب من �أهم التحديات الرئي�سية
الإمارات العربية املتحدة ممثلة يف وزارة التي تواجهها املنطقة ،مما يهدد �أمنها
الدفاع على تنظيمها لهذا امل�ؤمتر الهام وا�ستقرارها ،ويتطلب الق�ضاء عليها جهود
خ�صو�ص ًا يف الوقت الراهن وتزامن ًا مع عربية ودولية م�شرتكة� ،إ�ضافة �إىل عقد
الأحداث الواقعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط مثل هذه امل�ؤمترات والرتكيز على �إعداد
وقال يهدف «م�ؤمتر القادة حلروب القرن درا�سات وافية م�ستفي�ضة لنقف على �أ�سباب
الواحد والع�شرين» �إىل فهم �أ�شكال هذه الظاهرة اخلطرية ونتائجها ،وو�ضع
ال�صراعات احلديثة دائمة التغري ،وتقدير الدرو�س للإ�ستفادة منها الحق ًا يف مواجهة
�أثرها الإقليمي والدويل� ،إ�ضافة �إىل التعرف �أي خماطر م�شابهة قد تتعر�ض لها املنطقة
على �أدوات الت�صدي للتهديدات التي ت�شكلها م�ستقبال ً.

العقيد  /حممد عتيق

املقدم  /خالد املطريي
فر�صة لتبادل اخلربات والأراء
قالت رو�ضة حممد القبي�سي ،من املجل�س
الأعلى للأمن الوطني ،تتيح لنا مثل هذه
امل�ؤمترات فر�صة تبادل اخلربات والأراء
حول حروب القرن الواحد والع�شرين وذلك
من خالل الإ�ستماع اىل نخبة من القادة
واخلرباء يف هذا املجال وما مت طرحة
يف امل�ؤمتر كق�ضية الأرهاب والكتائب
الألكرتونية والدبلوما�سية والرقمية
و�أ�شارت �إىل �أن امل�ؤمتر يهدف اىل زيادة
املعرفة الإ�سرتاتيجية ال�ضرورية بطبيعة
ال�صراعات املعا�صرة وامل�ستقبلية من خالل
تقدمي �أحدث الر�ؤى املتعلقة بالإجتاهات
�سريعة التطور يف طابع ال�صراع وت�أثريات
التهديدات املحتملة النا�شئة واملتغرية على
البيئة الأمنية الإ�سرتاتيجية.
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للذكاء اإلصطناعي

نصيب األسد في التأثير على أساليب القتال
التعاون الدولي هو العامل الرئيس للدخول في بوابة حروب القرن
تحقيق :خميس محمد الحوسني

وفر م�ؤمتر القادة حلروب القرن الـ  21فر�صة
ثمينة للإ�ستعداد للتحديات املتوقعة من خالل
تقدمي �أحدث الر�ؤى املتعلقة بالإجتاهات �سريعة
التطور يف طابع ال�صراع وت�أثري التهديدات املحتملة
النا�شئة واملتغرية على البيئة الأمنية اال�سرتاتيجية.
امل�ؤمتر �أحد �أعمدة الفكر احلديث
قال �سعادة اللواء الركن �أحمد �آل علي الأمني العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أن العمليات
الع�سكرية مل تقت�صر على العمليات املتعارف عليها
و�إمنا �أ�صبحت تواجه تنظيمات �إرهابية مدعومة
من دول لها م�صالح معينة وهي ما ت�سمى (
باحلروب بالوكالة ) هذه التنظيمات تقاتل ب�أ�سلوب
حرب الع�صابات ثم تطورت ايل �أ�سلوب االرهاب
واالغتياالت والتفجريات لتهديد الأمن الداخلي
وخلق حالة عدم اال�ستقرار ثم تطورت وا�ستخدمت
و�سائل االنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي
لعمليات تدمري املنظومات االلكرتونية وعمليات
االبتزاز والتجنيد .
و�شدد �سعادته ،على �أن مواجهة كل هذه التهديدات
تتطلب من كافة امل�ؤ�س�سات املعنية بالأمن الوطني
لكل دولة العمل ب�شكل جماعي لتحديد التهديدات
امل�ؤثرة علي الأمن الوطني و�سبل مواجهتها على
املدي القريب ثم البدء بدرا�سة التهديدات
امل�ستقبلية و�أ�سلوب مواجهتها علي املدي املتو�سط
والبعيد  ،كما ان التعاون والتن�سيق على م�ستوى
جمل�س التعاون اخلليجي ثم امل�ستوي العربي يعد
�ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن واال�ستقرار
والنمو واالزدهار للأمه العربية.
وحتي تتمكن هذه امل�ؤ�س�سات من �أداء مهامها على
�أكمل وجه البد من وجود قادة وم�س�ؤولني م�ؤهلني
ومدركني حجم املخاطر املقبلة من خالل خطط
مدرو�سة ومتطورة حتاكي االحتياجات امل�ستقبلية
وما م�ؤمتر القادة حلروب القرن الـ  21الذي
تنظمه وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية
املتحدة اال �أحد �أعمدة الفكر احلديث حيث يجتمع
الباحثني والدار�سني و�أ�صحاب اخلربة حتت مظلة
واحدة للإنارة طرق امل�ستقبل .

اللواء الركن �أحمد �آل علي

مق�صود كروز

المؤتمر

أحد أعمدة الفكر الحديث حيث
يجتمع الباحثين وأصحاب الخبرة
تحت مظلة واحدة إلنارة طريق
المستقبل

الأ�ساليب املبتكرة يف مكافحة اخلطاب
امل�ضاد للجماعات املتطرفة”
من جانبه ا�ستعر�ض املدير التنفيذي ملركز هداية
الدويل للتميز يف مكافحة التطرف العنيف
�سعادة مق�صود كروز النماذج العملية لتطبيقات
مفهوم «الأ�ساليب املبتكرة» يف مكافحة اخلطاب
امل�ضاد للجماعات املتطرفة ،وال �سيما يف الف�ضاء
الإليكرتوين وعرب من�صات التوا�صل االجتماعي،
فهناك حاجة ملحة للتعامل مع الن�شاطات
االت�صالية لهذه اجلماعات بطريقة غري تقليدية،
ومبنهجية وقائية وا�ستباقية تعتمد على روح
الإبتكار وتوظيف الطاقات االبداعية واخلالقة.
و�أ�ضاف كروز ،تعتمد «الأ�ساليب املبتكرة» على
توظيف املفاهيم احلديثة لالت�صال الإ�سرتاتيجي
والتي تعنى بتحليل املحتوى وتفكيك املقوالت
الرئي�سية لهذه اجلماعات ،ومن ثم تطوير ر�سائل
ات�صالية بديلة تت�سم بالإيجابية وحتقيق الت�أثري
املبا�شر على اجلمهور امل�ستهدف .كما تعتمد هذه
«الأ�ساليب املبتكرة» على توظيف الأفكار احلديثة
واملرتبطة بنوعية الر�سائل الإت�صالية املتعددة
الأبعاد ،ولديها القدرة الإ�ست�شرافية والتي تقوم
على بث روح الأمل ون�شر ثقافة احلياة والتعمري
يف مقابل ثقافة املوت والتدمري.
و�أ�شار مدير مركز هدية� ،أنه من �ضمن
«الأ�ساليب املبتكرة» توظيف جتارب املن�شقني
واملتطرفني ال�سابقني ،يف �إطار حمالت التوعية
من خماطر االجنراف يف طريق التطرف
والتورط مع اجلماعات الإرهابية .كذلك؛ توظيف
جنوم من�صات التوا�صل االجتماعي من ال�شباب
يف توجيه الر�سائل الوقائية ،و�إيجاد مبادرات
�شبابية تراعي اخل�صو�صيات املحلية وتخاطب
العقلية ال�شابة ذات الطموح والبحث عن
اجلديد والتي تت�سم بالف�ضول وحب الإكت�شاف.
وبالإ�ضافة ملا �سبق؛ فهناك �أي�ض ًا ال�شراكة مع
امل�ؤ�س�سات الكربى ملن�صات التوا�صل االجتماعي
من خالل اطالق املبادرات النوعية ،والتي
ت�ستطيع �أن جتذب قطاعات وا�سعة من املهتمني
واملتابعني والنا�شطني على خمتلف و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
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دالالت م�ؤمتر القادة حلروب القرن الـ 21
�أكد �سعادة اللواء ركن طيار م .عمر البيطار
م�ست�شار وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ب�أن امل�ؤمتر
ي�أتي يف وقت ع�صيب ي�شهد فيه العامل �صراعات
حملية و�إقليمية متنوعة بالإ�ضافة �إىل ت�صاعد
حدة اخلالفات والتوترات يف البيئة الدولية
وظهور حتالفات جديدة فيما بني الدول.
ومع انق�سام القوى الكربى حول الكثري من
الق�ضايا العاملية وامتالكها للتكنولوجيا الفائقة
ولرت�سانة من الأ�سلحة الفتاكة والقدرات
املدمرة فقد ينتهي الأمر �إىل �صراع عاملي نعلم
كيف يبد أ� ولكن حتما ال نعلم كيف �سينتهي.
و�أ�ضاف� ،أنه يف ظل التطور التكنولوجي
املت�سارع ودخولنا ع�صر الثورة ال�صناعية
الرابعة وظهور اجليل اخلام�س من التكنولوجيا
الرقمية ،فقد �أثر ذلك ت�أثري ًا عميق ًا يف خمتلف
مناحي احلياة وجمريات الأمور .مما ال �شك
فيه �سي�صبح للذكاء اال�صطناعي ن�صيب الأ�سد
يف الت�أثري على طبيعة القدرات الع�سكرية
و�أ�ساليب القتال حيث �ستغدوا من�صات القتال
والذخائر غري تقليدية ومربجمة للعمل
التلقائي ،كما �ستكون فائقة ب�أدائها ودقيقة
بت�أثرياتها .من جانب �آخر فقد برز جمال
جديد للعمل الع�سكري وهو الدفاع عن الف�ضاء
الإلكرتوين �إىل جانب جماالت الدفاع �أو القتال
يف الرب والبحر واجلو.
و�أ�شار البيطار ،بينما ت�شري هذه املتغريات
�إىل �أن حروب امل�ستقبل �ستكون غري منطية
بطبيعتها بل هجينة والمتماثلة تربز �أهمية
درا�سة طبيعة ال�صراعات و�إعادة �صياغة
النظريات اال�سرتاتيجية والعقيدة القتالية
والتكتيكات الع�سكرية .وهنا ي�سعى �أ�صحاب
االخت�صا�ص من خالل هذا امل�ؤمتر �إىل ت�سليط
ال�ضوء على هذه املتغريات من �أجل ا�ستيعابها
وفهمها ويف �سبيل �صياغة �أ�ساليب وو�سائل
التعامل معها ،بل لو�ضعها يف بوتقة منظمة
ومفيدة حلماية وجودنا يف امل�ستقبل.

اللواء الركن طيار م .عمر البيطار

الدكتور /في�صل العيان

حروب المستقبل

ستكون غير نمطية بل هجينة وال
متماثلة لذا ينبغي دراسة طبيعة
الصراعات وإعادة صياغة العقيدة
القتالية

�إعادة هيكلة م�ؤ�س�ساتنا الوطنية
من جانبه �أكد د .في�صل العيان مدير �أكادميية
ربدان ب�أن التحوالت الطارئة والتحالفات امل�ستحدثة
وتبدل الأوليات واالهتمامات وظهور هذا الكم الهائل
من التنظيمات املتطرفة �أربك امل�شهد العام وخلق
حاله من الفو�ضى واالحتقان وت�صاعد االنتفا�ضات
الع�شوائية التي �أخذت بدورها �صور و�أ�شكال متعددة
تباينت من مرحلة اىل �أخرى ومن واقع اىل �أخر
وبات من ال�صعب جتاهل تطورها وم�ستقبلها على
الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي العربي.
و�إذا كان القرن الع�شرون حقق للب�شرية �إجنازات
ال مثيل له على ال�صعيد العلمي والتكنولوجي ،فان
ال�ضحايا الب�شرية الناجتة عن ال�صراعات املبا�شرة
والغري مبا�شرة واحلروب التقليدية والغري تقليدية
قد بلغت حد مل ي�سبق لها مثيل يف تاريخ الب�شرية.
وبالتايل فان التقدم قد �أ�سفر عن تطور نوعي
وكمي يف القدرة على �إبادة الأخر .و�أننا ندخل
ع�صرا جديدا من املواجهات واحلروب ،حروب
اجليل الرابع حت�سب فيها اخل�سارة والفوز ب�أ�ساليب
خمتلفة متاما ومفاهيم ولدت من رحم التهديدات
الأمنية الغري تقليدية.
و�أ�ضاف� ،أن علينا ا�ستيعاب املرحلة القادمة مبفهوم
�أخر ونظريات تختلف متاما وا�صبح من املهم معرفة
الأبعاد املختلفة لهذا التحول املعقد وال�سياقات
ال�سيا�سية واالجتماعية التي ظهرت فيها حتى نتمكن
من ا�ست�شراف امل�ستقبل وابتكار �أدوات �أخرى و�إعادة
هيكلة م�ؤ�س�ساتنا الوطنية للتعامل مع حروب اجليل
الرابع واملتغريات بجاهزية وطنية اكرث �صالبة.
م�شري ًا ،ب�أن التعاون الدويل واالقليمي هو العامل
الرئي�س والفاعل يف ولوج بوابة القرن احلادي
والع�شرين بتحدياته الأمنية الكبرية من خالل تبني
الدول منهجا وا�ضحا يف مواجهة الإرهاب من خالل
ح�سن النوايا والعمل امل�شرتك ال�صادق والوا�ضح
وح�سن اجلوار بني دول االقليم واالبتعاد عن التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية اخلا�صة بكل دولة يف حماولة
للت�أثري على قراراتها يف ت�سيري �ش�ؤونها.
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ولنا كلمة
اإلعالم
وحروب القرن
الـ 21

ضمن مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين

مشاركة متميزة

لـ «درع الوطن»
انطالقا من م�س�ؤوليتها الوطنية يف كاملة عن هذه الأحداث .و�أ�ضاف �أن
جملة درع الوطن تعنى عرب تاريخها
تغطية الفعاليات الكربى
�شاركت جملة درع الوطن يف فعاليات الطويل يف املقام الأول بالقارئ
داخل دولة االمارات من خالل
م�ؤمتر «القادة حلروب القرن
ما تن�شره من �أخبار وحتقيقات
الواحد والع�شرين» ،الذي نظمته
وحوارات وتغطيات جلميع الفعاليات
وزارة الدفاع ،حيث عر�ضت عددا
خا�صة الع�سكرية منها على �أ�س�س
من ا�صداراتها من بحوث وكتب يف
قوية من املهنية ال�صحفية والأمانة
جماالت العمل الع�سكري والت�سليح
والتحليالت ال�سيا�سية واالقت�صادية .يف الطرح وهذا ما يوثق العالقة بني
املجلة وقارئيها ب�شكل نفخر به.
وقال املقدم يو�سف احلداد رئي�س
و�أ�شار رئي�س حترير درع الوطن
حترير «درع الوطن»� :إن م�شاركة
�إىل �أن جناح املجلة بامل�ؤمتر �شهد
املجلة يف امل�ؤمتر ت�أتي انطالقا
�إقباال كبريا من امل�شاركني الزائرين
من م�س�ؤوليتنا الوطنية يف تغطية
على ر�أ�سهم كبار القادة وامل�س�ؤولني
الفعاليات الكربى التي ت�ست�ضيفها
والباحثني والأكادمييني والإعالميني،
دولة الإمارات �أو تلك التي ت�شارك
�إ�ضافة �إىل توزيع مئات الن�سخ من
فيها خارج الدولة لنقل �أحداث
الكتب ال�صادرة عن املجلة.
و�أخبار هذه الفعاليات �إىل القارئ
ب�شكل مهني متميز ما يعطيه �صورة
رئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

المصورين

المقدم ركن/
يوسف جمعة الحداد

الرائد/
جميل خميس السعدي

محمد سعيد الطنيجي
حسين علي المناعي
خميس محمد الحوسني

حسين اليافعي
محمد الخضر

�أف�ضل حل ملواجهة «احلرب الالمتماثلة» يكمن
يف جتريدها من ميزة �أنها «المتماثلة» ،لأن
اجلماعات التي ت�شن «احلرب الالمتماثلة»
تعتمد على ا�ستنزاف قدرات الدول الكبرية،
وااللتفاف على قوة اجليو�ش النظامية ،عرب
جرها �إىل منازالت مباغتة و�صغرية ،ت�ستطيع
من خاللها �أن تهزمها وتذلها ،و�صو ًال �إىل
تقوي�ض الروح املعنوية لها ،بغر�ض تفكيكها،
و�إفقادها �إرادة القتال.
فاخلطوة الأوىل يجب �أال ن�سمح لتلك اجلماعات
بتنفيذ هذه اخلطة ،لذلك ينبغي �أن تطور
الدولة بدورها قوة م�شابهة للعدو يف قدراته،
وت�شكيالته ،وانت�شاره ،وت�سليحه ،و�سرعة
حركته ،و�صو ًال �إىل تنفيذ املهام وحتقيق
الغايات .واخلطوة الثانية تكمن يف قلب
املعادلة؛ �أي الهجوم بد ًال من الدفاع .فيجب
�أن تكون مهمة القوات «املتماثلة» التي تبنيها
الدولة الهجوم ولي�س �صد الهجوم� .أما اخلطوة
الثالثة فيجب �أن تكون خارج احلدود .ففي
حروب القرن الـ  21تعتمد اجلماعات الإرهابية
على متويل ودعم �سيا�سي و�إعالمي ولوج�ستي
خارجي ،ويف الأحوال العادية تقوم الدول التي
تتعر�ض للهجمات ب�أفعال دفاعية تقليدية من
نوع االنتقاد وال�شجب والإدانة والتلويح بتجميد
العالقات الدبلوما�سية� ،أو ال�شكوى للحلفاء
والو�سطاء� ،أو رفع ق�ضايا �أمام املحاكم� ،أو
تبادل الهجمات الإعالمية.
�إن توافر املعلومات عن اجلماعات الإرهابية
م�س�ألة �ضرورية ،وبنا ًء على تلك املعلومات �سيتم
�شل قدراتهم و�إحباط هجماتهم قبل �أن تقع.
�إن الوحدات التي �ستطورها القوات امل�سلحة
للعمل على مواقع التوا�صل االجتماعي �سيكون
لها دور حا�سم يف مواجهة �أمناط املحتوى التي
ت�ستهدف الأمن القومي للدول.
وبقدر ما �سيكون املحتوى الذي تقدمه القوات
امل�سلحة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي غري
مبا�شر ،وجذاب ًا ،ومتكام ًال ،ودقيق ًا ،وتفاعلياً،
بقدر ما �ستنجح القوات امل�سلحة يف ت�سخري
الإعالم اجلديد ل�صاحلها.
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