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مؤتمر القادة
لحروب القرن الواحد والعشرين في أبوظبي

 برعاية محمد بن راشد ..انطالق أعمال 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
"رعاه اهلل" انطلقت  جمل�س الوزراء حاكم دبي 
لوزارة  الثاين  ال�شنوي  املوؤمتر  اأعمال  اأم�س 
احلادي  القرن  حلروب  القادة  "موؤمتر  الدفاع 
والع�شرين" الذي يعقد على مدار يومني يف  مركز 
اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  االإمارات 

واأكادميية ربدان يف اأبوظبي.
ح�شر االإفتتاح معايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير دولة ل�شوؤون الدفاع  ومعايل نورة بنت حممد 
ومعايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزيرة  الكعبي 
الرميثي رئي�س  الركن حمد حممد ثاين  الفريق 
�شاحي  الفريق  ومعايل  امل�شلحة  القوات  اأركان 

يف  العام  واالأمن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  خلفان 
دبي ومعايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد 
�شيف  الفريق  و�شعادة  اأبوظبي  ل�شرطة  العـام 
و�شعادة  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شعفار  عبداهلل 
مركز  عام  مدير  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور 
اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  االإمارات 
ووزارة  امل�شلحة  القوات  �شباط  كبار  من  وعدد 
واملتخ�ش�شني  اخلرباء  من  ونخبة  الداخلية 
والع�شكرية  واالإ�شرتاتيجية  االأمنية  بالق�شايا 
ولفيف من الكتاب وال�شحفيني ورجال االإعالم.

امل�شوؤولني  كبار  من  نخبة  املوؤمتر  يف  �شارك 
على  واالأكادمييني  واملتخ�ش�شني  واخلرباء 
جماالت  يف  والدويل  الوطني  ال�شعيدين 

والق�شايا  للم�شتقبل  اال�شرتاتيجي  اال�شت�شراف 
االأمنية والع�شكرية.

اإىل  موؤمترها  خالل  من  الدفاع  وزارة  وتهدف 
عن  الناجمة  التحديات  على  ال�شوء  ت�شليط 
وزيادة  املعا�شرة  احلروب  جمال  يف  التطورات 
بطبيعة  ال�شرورية  اال�شرتاتيجية  املعرفة 

ال�شراعات املعا�شرة وامل�شتقبلية.
ويوفر املوؤمتر فر�شة ثمينة لال�شتعداد للتحديات 
املتعلقة  الروؤى  اأحدث  تقدمي  املتوقعة من خالل 
ال�شراع  طابع  يف  التطور  �شريعة  باالجتاهات 
واملتغرية  النا�شئة  املحتملة  التهديدات  وتاأثريات 

على البيئة االأمنية اال�شرتاتيجية.
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يعكس حرص وزارة الدفاع في تطويــر وتوحيد الوعي المعرفي
مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين

دولة  وزير  البواردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  اأكد 
حلروب  القادة  موؤمتر  تنظيم   " اأن  الدفاع  ل�شوؤون 
وزارة  لروؤية  تعزيزا  ياأتي  والع�شرين  احلادي  القرن 
تتناول  ا�شرتاتيجية  وطنية  موؤ�ش�شة  كونها  يف  الدفاع 
ولهذا  الدولة  عن  بالدفاع  املتعلقة  الق�شايا  كافة 
يتحتم عليها ا�شت�شراف امل�شتقبل والعمل على ا�شتباق 
كافة  ملجابهة  ا�شتعدادا  املحتملة  وظروفه  معطياته 

حتدياته«.
وقال معاليه يف الكلمة االفتتاحية للموؤمتر ان املوؤمتر 
يعك�س حر�س الوزارة على تطوير الفكر اال�شرتاتيجي 
جميع  اإدراك  وتعميق  الوطني  املعريف  الوعي  وتوحيد 
اأنه  املكونات الوطنية بطبيعة التحديات ..م�شريًا اإىل 
جاء اختيار وزارة الدفاع ملو�شوع هذا املوؤمتر “موؤمتر 
حماكاة  والع�شرين”  احلادي  القرن  حلروب  القادة 
وا�شت�شرافا  اآنية  حتديات  من  فيه  مبا  للواقع  منها 

مل�شتقبل ال�شراع يف امل�شهدين االإقليمي والدويل.
التاريخ  عرب  جديدا  لي�س   “ اأنه  اإىل  معاليه  واأ�شار 
النزاعات  ظروف  بتغري  متغرية  احلرب  طبيعة  باأن 
القتال  واأدوات  االأ�شلحة  لتطور  ووفقا  وال�شراعات 
القفزات  حجم  هو  اجلديد  ولكن  االإمكانات  وخمتلف 
التكنولوجية الهائلة املتمثلة بالثورة الرقمية والتي �شتقود 

التغريات اجلذرية لطبيعة احلرب يف امل�شتقبل املنظور«.
يف  العوامل  خمتلف  تداخلت  لقد   “ معاليه  واأ�شاف 
الكثري  لفها  حتى  التغري  ووترية  �شرعة  على  تاأثريها 
اال�شرتاتيجية  اآثارها  اإدراك  فاأ�شبح  الغمو�س  من 
معقد وخطري” .. موؤكدا اأن حروب امل�شتقبل تتلخ�س 
غري  باأدوات  املجتمعات  ت�شتهدف  اأ�شبحت  اأنها  يف 
جميع  با�شتهداف  الدول  كيانات  تهدد  كما  ع�شكرية 
مفا�شلها ومكوناتها من الداخل بهدف �شلها واإف�شالها.

م�شطلحات  يف  تطورات  هناك  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
من  التقليدية  غري  احلرب  لو�شف  جديدة  ومفاهيم 
حيث اأدواتها كاحلروب الال متماثلة واحلروب الهجينة 
احلروب  لت�شمل  نطاقاتها  حيث  من  تو�شعت  كما 
االإلكرتوين  الف�شاء  وحروب  واملالية  االقت�شادية 
واحلرب املعلوماتية واحلرب البيئية واحلرب النف�شية 
اال�شرتاتيجية  والقدرات  الفكر  على  التاأثري  بهدف 
كافة  ا�شتهداف  اإىل  باالإ�شافة  املجتمع  بنية  وتدمري 

املوارد الوطنية.
واأ�شاف معاليه “ كل ذلك قد يتم باأ�شلوب ال مركزي 
وجماعات  دوال  ت�شم  قد  وا�شعة  حتالفات  خالل  ومن 
نظامية  وجيو�س  م�شلحة  وتنظيمات  ومنظمات 
باالإ�شافة اإىل �شركات قد ت�شاندها اأو �شبكات اإجرامية 
ك�شناعة   .. املجتمعات  على  مدمرة  تاأثريات  لها 
االقت�شاد االأ�شود الذي بات يجتاح االقت�شاد الر�شمي 
املتباينة  القوى  تلك  كل  تعمل  حيث  وينهكه  العاملي 
تتحرك  كما  متعمدة  ولكنها  وخفية  م�شللة  باأ�شاليب 
ال  بحيث  الو�شوح  فيها  يغيب  تقليدية  غري  باأمناط 
تقليدية  اأر�س  اأو حتديد  قيادتهم  ميكن حتديد مركز 

للمعركة«.
واأكد معايل حممد بن اأحمد البواردي اأنه من منطلق 

نورة الكعبي: التطورات التكنولوجية غيرت مالمح 
الحروب جذرياً

اأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
القرن  حلروب  القادة  موؤمتر  اإن  املعرفة،  وتنمية 
اأ�شحبت  التي  الق�شايا  يناق�س  والع�شرين  احلادي 
حتظى باأهمية كربى يف ع�شرنا احلايل وهي ق�شايا 
"احلرب  مو�شوع  من  يجعل  ما  وهو  والدفاع  االأمن 
االأهمية  بالغ  اأمرًا  والع�شرين"  احلادي  القرن  يف 
مع  وال�شيما  والدويل  االإقليمي  ال�شعيدين  على 
اأ�شكال احلروب  اأدوات ومفاهيم جديدة عن  ظهور 

واأدواتها.
واأو�شحت معاليها اأن الفرتة املا�شية �شهدت �شعود 
بطريقة  التقنيات  ا�شتخدمت  وجمموعات  جهات 
تهديدات  اأن�شاأ  الذي  االأمر  وهو  اأجنداتها  تنا�شب 
اأن  مو�شحة  قبل  من  نعرفها  مل  وخطرية  جديدة 
تلك الف�شاءات تتجاوز جمرد كونها و�شائل للتوا�شل 
اأبعد من ذلك بكثري واملثال  اإىل غايات  االجتماعي 
الوا�شح على ذلك هو املن�شات ال�شبكية املخ�ش�شة 
اأفراد �شمن جمموعات تخريبية باالإ�شافة  لتجنيد 

تعزز  خلطابات  تروج  التي  الر�شمية  القنوات  اإىل 
اأجندات الدول التي متلكها.

واأو�شحت معاليها اأن و�شائل االإعالم لي�شت ال�شكل 
الوحيد مليدان املعارك الرقمية فاحلرب ال�شيربانية 
نظم  ال�شتهداف  ال�شراعات  يف  غالبًا  ت�شتخدم 
االت�شاالت لدى اخل�شم ومتيل اإىل االقت�شار على 
النظم الكمبيوترية التي تدير حياتنا اليومية وحتفظ 

البنية التحتية احليوية لدينا ..م�شرية اإىل اأنه ميكن 
مثل  احليوية  االأنظمة  �شرب  ال�شيرباين  للهجوم 
م�شايف النفط واالأقمار ال�شناعية و�شبكات الكهرباء 
ا�شرتاتيجيات  اإحدى  اأ�شبحت  وهذه  النقل  واأنظمة 
ملا  نظرًا  احلكومات  �شد  ا�شتخدامًا  االأكرث  احلرب 
ت�شببه من اأ�شرار ج�شيمة دون احلاجة اإىل التوغل 

الفعلي.
نورة  معايل  قالت  االإعالمية  احلرب  مواجهة  وعن 
الكعبي اإن قلة الت�شريعات اخلا�شة ب�شبط عمل هذه 
لتقيد  الرقمية ي�شعب مهمة و�شع حدود  املن�شات 
الوقت ذاته من  اأنه ي�شعب يف  ال�شلبية كما  اآثارها 
اأ�شبحت  اأنها  اآثارها ال�شلبية وال�شيما  الق�شاء على 
تتطور ب�شكل م�شتمر ولهذا فاإنه البد من التفكري يف 
اآليات م�شتقبلية للتعامل مع هذه املن�شات مبا ي�شمن 
خطوات  هناك  تكون  واأن  لها  ال�شلبية  االآثار  تفادي 
ا�شتباقية حلماية اأفكار اأجيالنا من املخاطر واأن ال 

نبقى نتعامل بردود االأفعال على هذه الت�شرفات.
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يعكس حرص وزارة الدفاع في تطويــر وتوحيد الوعي المعرفي
وتوحيد  التكامل  لتحقيق  اال�شرتاتيجية  ال�شرورة 
اال�شرتاتيجية  االأمنية  بالبيئة  املت�شلة  املفاهيم 
القادة  “موؤمتر  ملوؤمترها  الدفاع  وزارة  تنظيم  ياأتي 
والع�شرين” .. م�شريا معاليه  القرن احلادي  حلروب 
�شاحب  مقولة  ال�شدد  هذا  يف  ن�شتذكر   “ اأننا  اإىل 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
“رعاه اهلل”  الوزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
الريادية  مكانتها  حتقيق  من  متكنت  “االإمارات   ..
والرتكيز  التقليدي  التفكري  عن  االبتعاد  بف�شل  عامليا 
على اال�شت�شراف املبكر للم�شتقبل وو�شع �شيناريوهات 

وا�شرتاتيجيات ا�شتباقية له«.
حلروب  القادة  “موؤمتر  برنامج  اإن  معاليه  وقال 
مو�شوعات  �شيتناول  والع�شرين”  احلادي  القرن 
احلادي  القرن  يف  املتغري  احلرب  �شكل  ت�شمل 
الالزمة  احلكومية  واال�شرتاتيجيات  والع�شرين 
ملواجهة التهديدات التي ت�شكلها حروب القرن احلادي 
اأف�شل  وفق  الفعالة  اال�شتجابة  واآليات  والع�شرين 
اال�شرتاتيجية  اخلطابات  واأهمية  العاملية  املمار�شات 
وخلق تاأثري عن طريق ا�شتخدام و�شائل غري ع�شكرية 
�شيتناول  كما  والع�شرين  احلادي  القرن  حروب  يف 
احلدث اأي�شًا اجلغرافيا ال�شيا�شية للتقدم التكنولوجي 

واالقت�شادي والتاأثريات املحتملة على دولة االإمارات.
دولة  وزير  البواردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  واأكد 
املعرفة  تعزيز  اأن   “ كلمته  ختام  يف  الدفاع  ل�شوؤون 
الغايات  لتحقيق  وا�شلوب  و�شيلة  هي  اال�شرتاتيجية 
كل  جميعا  لنا  �شرورية  حاجة  اأنها  كما  الوطنية 
وفق  امل�شرتك  بعملنا  وتتحقق  تخ�ش�شه  جمال  يف 
بني  اال�شرتاتيجية  العالقات  تعزيز  يف  تتمثل  اأهداف 
وال�شركاء  االأخرى  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  الدفاع  وزارة 
امل�شتقبل  قادة  اإعداد  اإىل  باالإ�شافة  اال�شرتاتيجيني 
يف  الوطنية  القوى  ومكونات  م�شتويات  خمتلف  على 
وجمابهة  ا�شتباق  على  والقادرين  االإمارات  دولة 

حتديات امل�شتقبل.
“ نحث اجلميع على اال�شتجابة لهذه  واأ�شاف معاليه 
لديها  الوطنية  املوؤ�ش�شات  فجميع  احليوية  احلاجة 
دور حيوي ت�شطلع به يف جمال االأمن والدفاع بهدف 
حتقيق الواجب الوطني امل�شرتك االأ�شمى وهو احلفاظ 
وا�شتقراره  اأمنه  وعلى  االحتاد  و�شيادة  ا�شتقالل  على 

وحماية وجوده وحتقيق الن�شر«.

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

حروب  اأن  ماكري�شتال  �شتانلي  املتقاعد  اأكد اجلرنال 
بقدر  و�شتت�شم  احلديثة  بالتقنيات  �شرتتبط  امل�شتقبل 
اأعلى  تكلفتها  و�شتكون  واخلطورة  ال�شرعة  من  اأعلى 

بكثري من احلروب التي �شهدها العامل يف ال�شابق.
القادة  “موؤمتر  خالل  الرئي�شية  كلمته  يف   - وقال 
احلروب  اإن  والع�شرين”-  احلادي  القرن  حلروب 
ال  اأمر  وهو  احلديثة  بالتقنيات  �شرتتبط  امل�شتقبلية 
على  اعتمادنا  زاد  فكلما  خماطر  على  �شينطوي  �شك 
ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة زادت حاجاتنا اإىل اأن 

نتفهم ب�شكل دقيق طبيعة عمل هذه االآالت.
“ �شكل احلرب  التي حملت عنوان  واأ�شار - يف كلمته 
املتغري يف القرن الواحد والع�شرين” - اإىل اأن االإن�شان 
فيما  كبري  ب�شكل  االآلة  مع  املناف�شة  مبقدوره  يكون  لن 
اأو امل�شاركة فيها فجيو�س  يتعلق بقرار اتخاذ احلروب 
اأن ت�شتعني باالأنظمة االإلكرتونية  العامل �شيتعني عليها 
على نطاق عري�س وتتفهم ب�شكل كامل طبيعة عمل هذه 

االأنظمة وحدود ال�شيطرة عليها واملخاطر التي ينطوي 
عليها ا�شتخدامها ب�شكل م�شتقل عن االإن�شان.

مقت�شرة  كانت  اأن  بعد  احلرب  �شاحة  اأن  اإىل  ولفت 
اأمام  مفتوحة  باتت  االآن  فاإنها  النظامية  القوات  على 
االإرهابيني والع�شابات امل�شلحة وغريها من االأطراف 
اأي  يف  تلقائي  ب�شكل  معركة  اأي  تدخل  اأن  ميكن  التي 

وقت ودون اأي معوقات.

يف  الع�شكرين  القادة  اأن   - كلمته  ختام  يف   - واأكد 
خمتلف بلدان العامل بات عليهم االعرتاف باأن الكثري 
اأنه من م�شلمات احلروب قد  مما كانوا يعرفونه على 
امتداد  على  اأكرب  ب�شكل  و�شيتغري  كبري  ب�شكل  تغري 
الت�شلح  يتطلب  االأمر  فاإن  ثم  ومن  املقبلة  ال�شنوات 
ذاتها  بالدرجة  التطور  والرغبة يف  االإرادة  مبزيد من 

التي تتطور بها البيئة من حولهم.
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ال���ق���ادة حل���روب  ان���ع���ق���اد م����ؤمت���ر  1� يف ����ض����ء 
اأهداف  اأبرز  ماهي  والع�ضرين،  احلادي  القرن 

منه؟ تت�قع�نها  التي  واملخرجات  امل�ؤمتر 
�شرورة  املوؤمترات  هذه  مثل  انعقاد  اأن  ال�شك 
امل�شتقبل،  قادة  الإعــداد  االأهمية  بالغة  حيوية 
ــهــم مـــن خــالل  ـــالزمـــة ل وتـــوفـــري املــعــرفــة ال
املعرفية  النظريات  اأهــم  اأحــد  على  االطــالع 
العملي  ــكــاك  واالحــت الــعــ�ــشــكــري،  املــجــال  يف 
دول  يف  واملتخ�ش�شني  واخلـــرباء  الــقــادة  مــع 
التغري  بالغة  الطبيعة  ظل  يف  ال�شيما  اأخــرى، 
والــتــعــقــيــد ملــ�ــشــادر الــتــهــديــد اال�ــشــرتاتــيــجــي 
التحديات  وكذلك  واملحتملة  والنا�شئة  القائمة 
من  ميكن  ومبا  عاملنا،  يف  واملتجددة  املتحولة 
وينعك�س  للقادة،  اال�شرتاتيجي  الوعي  تعزيز 
ــادة  بــالــتــايل عــلــى خمـــزون اخلــــربات لـــدى ق

يف  اال�شهام  ثم  ومن  امل�شلحة،  قواتنا  واأفــراد 
التهديد املحتملة واعداد خطط  بلورة م�شادر 
اال�شتجابة املنا�شبة. وي�شعى املوؤمتر اإىل جانب 
اأخــرى  ا�شرتاتيجية  اأهـــداف  حتقيق  ما�شبق 
املعنية  املوؤ�ش�شات  بــني  التفاعل  تعزيز  مثل 
العربية  االمـــارات  دولــة  يف  الــوطــنــي  بــاالأمــن 
التهديد  مل�شادر  م�شرتك  فهم  وبناء  املتحدة 
التعاطي  و�شبل  تاأثرياتها  ودرا�ــشــة  املحتملة 
معها. واملوؤكد اأن هذا املوؤمتر �شي�شيف تراكمًا 
واملوؤ�ش�شات  القادة  لدى  املعريف  املخزون  اإىل 
الدولة، ال�شيما على  الوطني يف  باالأمن  املعنية 
لل�شراعات  اال�شرتاتيجية  البيئة  فهم  �شعيد 
املحتملة  تاأثرياتها  ور�شد  والدولية،  االإقليمية 
دول  وبقية  للدولة  اال�شرتاتيجية  امل�شالح  على 
يف  العربي  القومي  واالأمــن  التعاون،  جمل�س 

االأمــن  اأن  باعتبار  واالأ�شمل،  االأو�ــشــع  االإطــار 
من  يتجزاأ  ال  جــزء  االمـــارات  لــدولــة  الوطني 
واالأمــن  التعاون  جمل�س  لــدول  الوطني  االأمــن 

العربي. القومي 

اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات  2� م��اه��ي ب�����راأي م��ع��ال��ي��ك��م 
التي ت�اجه كل من الدول واجلي��ش يف هذا 

القرن؟
الــتــحــديــات يف الــقــرن احلــــادي والــعــ�ــشــريــن 
الت�شابك  مــن  هائل  بقدر  تت�شم  عــام  ب�شكل 
مل�شتوى  كانعكا�س  وذلك  والتعقيد،  والتداخل 
امل�شالح  و�شبكات  الــدولــيــة  الــعــالقــات  تعقد 
ــعــددة بــني الــــدول والــتــكــتــالت  ــت الــثــنــائــيــة وامل
جمال  ويف  ــك.  ذل وغــري  وال�شيا�شية  االأمــنــيــة 
والع�شكري،  االأمني  و�شقه  اال�شرتاتيجي  عملنا 

اإلمارات تجابه تهديدات المستقبل باستراتيجـــية ممنهجة
مؤتمر القادة يراكم المخزون المعرفي لمؤسســــات األمن الوطني

في مواجهة تحديات جديدة فــي القرن 21 
دول وجيوش العالم

وزير الدولة لشؤون الدفاع في لقاء خاص مع مجلة »درع الوطن«

اأكد معايل اأحمد حممد الب�اردي وزير 
الدولة ل�ض�ؤون الدفاع اأن دول وجي��ش 
العامل ت�اجه حتديات كثرية متن�عة، 

يف القرن احلادي والع�ضرين، الذي 
يحمل بني ثناياه اأمناطاً وتهديدات 

ال متماثلة، ال�ضيما اأن التنظيمات 
وامليل�ضيات واحلروب بال�كالة باتت 

متثل اأحد اأخطر اأمناط احلرب 
الالمتماثلة اأو غري التقليدية بني 

اجلي��ش، اإذ باتت متتلك اأ�ضلحة واأدوات 
ع�ضكرية قادرة على خ��ش املجابهات 

ال�ضر�ضة مع اجلي��ش.

وقال اإن االإمارات لعبت دوراً م�ضه�داً يف 
الت�ضدي لتلك التحديات امل�ضتقبلية، 

وو�ضعت ا�ضرتاتيجية ممنهجة مل�اكبة 
املتغريات احلديثة والتط�رات التي  

ت�ضهدها املجاالت الع�ضكرية.
»درع ال�طن« اأجرت ح�ار مع معايل 

وزير الدولة ل�ض�ؤون الدفاع، مبنا�ضبة 
انعقاد امل�ؤمتر  الثاين ل�زارة الدفاع 

بعن�ان »القادة حلروب القرن ال�احد 
والع�ضرين«، الذي ينطلق برعاية كرمية 

ل�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 

جمل�ش ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل، ي�م 
اأم�ش امل�افق 22 اأكت�بر اإذ تناول احل�ار 

يف م�ضم�نه اأهمية واأهداف هذا احلدث 
الكبري، ال�ضيما اأنه �ضي�ضيف تراكماً اإىل 

املخزون املعريف لدى القادة وامل�ؤ�ض�ضات 
املعنية باالأمن ال�طني يف الدولة،  

ف�ضال عن املتغريات والتط�رات التي 
ي�ضهدها القرن جمال الع�ضكري 

مبختلف م�ضاراتها، وامل�ؤكد اأن هذا 
امل�ؤمتر والتايل ن�ش احل�ار:

حوار: المقدم ركن/ يوسف جمعه الحداد – رئيس التحرير



5 موؤمتر القادة حلروب القرن الواحد والع�شرين
Leaders Conference: War in the 21st Century

خمتلف  يف  اجليو�س  تــواجــه  حتــديــات  هــنــاك 
طــراأت  التي  التحوالت  مقدمتها  ويف  ــدول،  ال
التهديدات  بـــربوز  الــتــهــديــدات  اأمنـــاط  على 
التنظيمات  اأن  القول  الالمتماثلة، حيث ميكن 
متثل  بــاتــت  بالوكالة  واحلـــروب  وامليل�شيات 
اأو  الالمتماثلة  احلــرب  اأمنـــاط  اأخــطــر  اأحــد 
باتت  وتنظيمات  اجليو�س  بني  التقليدية  غري 
على  قــادرة  ع�شكرية  واأدوات  اأ�شلحة  متتلك 
خــو�ــس املــجــابــهــات الــ�ــشــر�ــشــة مــع اجلــيــو�ــس، 
اأنظمة  �شوى  امليل�شيات  هذه  ينق�س  يعد  فلم 
النظامية  اجليو�س  ت�شاهي  كي  اجلوي  القتال 
العملياتية،  وخططها  القتالية  قــدراتــهــا  يف 
على  اخلطورة  بالغ  حتديًا  ميثل  االأمــر  وهــذا 
العمل  ويــجــب  الــعــاملــي،  واال�ــشــتــقــرار  االأمـــن 
اأمناط  وهناك  له.  والت�شدي  جمابهته  على 
مثل  التقليدية  غــري  الــتــهــديــدات  مــن  اأخـــرى 
احلــروب  تعد  التي  اخلام�س،  اجليل  حــروب 
كلها،  ولي�شت  مظاهرها  اأحد  النظامية  غري 
من  اجلديدة  لالأجيال  اأخــرى  اأدوات  فهناك 
والدعائي  االإعــالمــي  ال�شعيد  على  احلــروب 
بــاحلــروب  يتعلق  مــا  ال�شيما  واالقــتــ�ــشــادي، 
ــي اأ�ــشــبــحــت احـــد اأخــطــر  ــت الــ�ــشــيــربانــيــة، ال
لالأمن  املحتمل  اال�شرتاتيجي  التهديد  مظاهر 

والع�شرين.  احلادي  القرن  يف  للدول  الوطني 
التهديدات  من  جديدة  اأمنــاط  اأي�شًا  وهناك 
مثل  الدوليني  واال�شتقرار  االأمــن  تواجه  التي 
بــدورهــا  تــفــرز  الــتــي  املــنــاخــي  التغري  ظــاهــرة 
�شراعات  اإىل  م�شتقبال  تــقــود  قــد  حتــديــات 
م�شادر  حــول  ع�شكرية  ونــزاعــات  ـــروب  وح
يف  لدينا  فــاإن  املجمل  ويف  ذلــك،  وغــري  املياه 
ـــادي والــعــ�ــشــريــن ثــالثــة حتــديــات  الــقــرن احل
اأو  التقليدية  غري  ال�شراعات  وهي  اأ�شا�شية 
االإرهـــاب  يف  اأ�ــشــا�ــشــًا  وتتج�شد  الالمتماثلة 
اجليل  وحروب  ال�شيربانية  واحلروب  الدويل 
التو�شعية  الــطــمــوحــات  وهــنــاك  اخلــامــ�ــس، 
ا�شتغالل  حتاول  التي  االإقليمية  القوى  لبع�س 
من  ــدول  ال بع�س  يف  ال�شائدة  اال�شطرابات 
�شوؤون  يف  الفج  والتدخل  نفوذها  تو�شيع  اأجل 
انت�شار  خطر  ت�شاعد  وهناك  االأخرى،  الدول 
حيث  ال�شاروخية،  والتجارب  النووي  ال�شالح 
االآن  حتى  النووي  االنت�شار  منع  نظام  يعجز 
ال�شالح  على  للح�شول  ال�شعي  اإيــقــاف  عــن 
دولية  اآليات  وجــود  عدم  عن  ف�شاًل  النووي، 
البالي�شتية  ال�شواريخ  التجارب  حلظر  فاعلة 
بن�شوب  تــنــذر  بــاتــت  الــتــي  املــديــات،  مــتــعــددة 

حرب عاملية ثالثة يف اأي وقت من االأوقات.

اإلمارات تجابه تهديدات المستقبل باستراتيجـــية ممنهجة
مؤتمر القادة يراكم المخزون المعرفي لمؤسســــات األمن الوطني

في مواجهة تحديات جديدة فــي القرن 21 

المؤتمر
يرصد أهداف تبلور أدوار جديدة 

للقادة في القرن 21
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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الالمتماثلة  احلروب  ت�ؤثر  مدى  اأي  اإىل   �3
ال���ط��ن��ي  االأم�����ن  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ���ري  اأو 
امل���ت���ح���دة ودول  ال��ع��رب��ي��ة  ل���دول���ة االم�������ارات 

؟ العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش 
املا�شي  القرن  ت�شعينيات  منذ  نعي�س  اأننا  تعلم 
�شغرية  كونية  قرية  يف  ب�شنوات  قبلها  ورمبــا 
واالت�شاالت  املعلومات  ثورة  اأحدثته  ما  ب�شبب 
ــدويل  ال الــنــظــام  بنية  يف  هائلة  تــغــريات  مــن 
والــعــالقــات الــدولــيــة، ومــن ثــم فــلــم يــعــد من 
اال�شرتاتيجي  التهديد  اأمنــاط  ف�شل  ال�شهل 
االأخرى،  دون  جغرافية  نطاقات  يف  وح�شرها 
تتقا�شم  دول  بــني  البينية  الــ�ــشــراعــات  عــدا 
فالتحديات  ذلــك.  وغــري  اجلغرافية  احلــدود 
والع�شرين  احلـــادي  الــقــرن  يف  والــتــهــديــدات 
ال�شهل  من  يعد  ومل  معومل،  طابع  ذات  باتت 
تلك  عــن  مــعــزل  يف  بقائها  ادعـــاء  دولــة  على 
ذاتها  بحد  االإرهابية  فالظاهرة  التهديدات، 
تت�شم  فهي  حمــدد،  جــغــرايف  نطاق  لها  لي�س 
نطاقات  �شمن  وتعمل  والهالمية  بال�شيولة 
فاالرهاب  فقط،  جغرافية  ولي�شت  اأيديولوجية 
باتت  التي  املنفردة"  "الذئاب  ظاهرة  اأفــرز 
املدنيني  �شد  عملياتها  بعد  خطر  م�شدر  متثل 
ونــفــ�ــس االأمــر  يف دول غــربــيــة وعــربــيــة عـــدة. 
ال�شيربانية  احلرب  مثل  تهديدات  على  ينطبق 
ــبــنــى الــتــحــتــيــة  ــا الــتــي تــطــال ال ــه ــدات ــهــدي وت
م�شاألة  وهــي  واال�شرتاتيجية،  واالقت�شادية 
منخرطة  لــدولــة  بالن�شبة  بالغة  اأهــمــيــة  لها 

لالقت�شاد  واملوؤ�ش�شة  املالية  الهياكل  يف  متامًا 
املتحدة،  العربية  االمــارات  دولة  مثل  العاملي 
جزيرة  يف  نعي�س  باأننا  القول  ي�شعب  وهكذا 
التهديد،  م�شادر  من  بنا  يحيط  عما  منعزلة 
ا�شت�شراف  على  الــدوؤوب  عملنا  مايف�شر  وهو 
بدقة  ودرا�شتها  املحتملة  التهديد  م�شادر 
والتعامل  واملواجهة  اال�شتجابة  خطط  لتحديد 
ال�شركاء  مــع  الــتــعــاون  �شيغ  اإطـــار  يف  معها 
احلليفة  الــــدول  مــن  ــيــني  ــدول وال االإقــلــيــمــيــني 

اإطار فردي. اأو يف  وال�شديقة، 

ال������ق������ادة  دور  اإىل  ت�����ن�����ظ�����رون  ك�����ي�����ف   �4
والتهديدات  التحديات  ظل  يف  الع�ضكريني 

؟ والت�ضابك  التعقيد  بالغة  اال�ضرتاتيجية 
كبرية  نوعية  حتـــوالت  عــن  نتحدث  كنا  اإذا 
االأفــراد  ودخــول  القتال،  اأدوات  �شعيد  على 
لـــيـــني مــيــاديــن املـــعـــارك خـــالل الــ�ــشــنــوات  االآ

يحتدم  النقا�س  كــان  واإذا  املقبلة،  والعقود 
واجلــويــة يف ح�شم  الــربيــة  الــقــوات  دور  حــول 
ذاتــه  الــ�ــشــراع  طبيعة  عــن  ف�شاًل  املــعــارك، 
االأمنـــاط  اإىل  التقليدي  الــنــمــط  مــن  وتــغــريه 
اجلذرية  التغريات  جانب  اإىل  الالمتماثلة، 
املقاتل  الفرد  تاأهيل  على  تدريجيًا  تطراأ  التي 
مع  يتما�شي  مبــا  يتلقاها  الــتــي  والــتــدريــبــات 
فاإن  واملتجددة،  اجلديدة  التهديدات  طبيعة 
يف  هيكلية  تغريات  بالتبعية  نتوقع  اأن  علينا 
تطراأ  التي  التحوالت  �شوء  يف  القادة،  اأدوار 
القتال  ميادين  ثــم  ومــن  الــعــدو  طبيعة  على 
مبا  القتالية،  واخلــطــط  العمليات  ومــ�ــشــارح 
وثمانني  مائة  بن�شبة  حتوالت  هناك  اأن  يعني 
مقارنة  القرن  هذا  يف  القادة  اأدوار  يف  درجة 
على  الع�شرين  القرن  بدايات  يف  بنظرائهم 
هــذا  يف  االأ�ــشــا�ــشــي  والــعــامــل  ــال،  ــث امل �شبيل 
والتطور  والتعقيد  التغري  م�شتوى  هو  التغري 

ظاهرة التغير المناخي
تفرز تحديات قد تقود مستقباًل إلى 
نزاعات عسكرية حول مصادر المياة 
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والــتــ�ــشــابــك الــــذي طــــراأ عــلــى الــتــهــديــدات 
بحاجة  الع�شكري  القائد  يعد  فلم  اجلديدة، 
اإىل تلقي العلوم الع�شكرية املتطورة، بل  فقط 
اال�شرتاتيجية  بالعلوم  االملام  عليه  لزامًا  بات 
وال�شيا�شية  االقت�شادية  كافة  اأبــعــادهــا  يف 
وحتى  والع�شكرية،  والثقافية  واالإعــالمــيــة 
نظرًا  وذلك  واحل�شارات،  بالثقافات  االملام 
من  كثري  يف  للدول  امل�شلحة  القوات  مل�شاركة 
اأخــرى  بـــدول  عمليات  مــ�ــشــارح  يف  ــان  االأحــي
وعــاداتــهــا  املجتمعات  بثقافة  وعــيــًا  تتطلب 
عنا�شر  مع  التعاون  يكون  حيث  وتقاليدها، 
ــل املــرجــحــة  ــوام ــع الــبــيــئــة املــحــيــطــة اأحــــد ال
وحتى  والعملياتي  القتايل  االأداء  لفاعلية 
ــقــوات املــ�ــشــلــحــة يف  ــل االإنــ�ــشــاين واالغـــاثـــي ل

احلديث. الع�شر 

5� هل تعتربون اأن الدور االإن�ضاين بات اأحد 
احلديثة؟ للجي��ش  الرئي�ضية  املهام 

اأن قواتنا امل�شلحة  اإىل  من ال�شروري االإ�شارة 
خرباتي  خمــزون  بناء  يف  ال�شبق  لديها  كــان 
واالغاثي،  االإن�شاين  الدعم  جمال  يف  ومعريف 
يف  املتطورة  احلديثة  اجليو�س  من  تعترب  وهي 
ويف  احليوي.  ال�شعيد  هذا  على  العمل  جمال 
الدولية الأغرا�س  ظل ال�شراعات والتدخالت 
اجليو�س  بها  ت�شطلع  التي  واملهام  اإن�شانية 
الــقــوات  مــهــام  ات�شعت  االأزمــــات،  بع�س  يف 
التقليدية  مهامها  جانب  اإىل  لت�شمل  امل�شلحة 
مثل  حديثة  اأخـــرى  اأدوار  عليها،  املــتــعــارف 
ــرار وبــنــاء الــ�ــشــالم  ــق ــت ــش حــفــظ االأمــــن واال�
االإن�شانية  امل�شاعدات  وتقدمي  االإعمار  واإعادة 
اأثناء  الدعم  وتقدمي  وال�شحية،  واالغاثية 
ات�شاع  واأتوقع  الطبيعية،  واالأزمــات  الكوارث 
ظل  يف  امل�شلحة  الــقــوات  ومــهــام  عمل  نطاق 
ال�شيما  التقليدية،  غــري  التهديدات  تفاقم 
االحتبا�س  وافرازات  املناخي  بالتغري  مايتعلق 
احلراري وغري ذلك من تغريات نتج عنها يف 
الكوارث  من  كثري  حدوث  االأخــرية  ال�شنوات 
من  فاعلة  تــدخــالت  تتطلب  التي  الطبيعية 
هذه  مثل  التعامل يف  على  قدرة  لها  موؤ�ش�شات 
جميعًا  تابعنا  وقد  ال�شعوبة،  بالغة  الظروف 
خمتلف  يف  امل�شلحة  لقواتنا  امل�شرف  ــدور  ال
ف�شاًل  ال�شالم،  حفظ  قــوات  �شمن  مهامها 
اليمن  يف  واالغاثية  االإن�شانية  اأدوارهـــا  عن 
بــدور  ت�شطلع  حيث  وغــريهــا،  واأفــغــانــ�ــشــتــان 

وتوظيف  االإنــ�ــشــاين  الــدعــم  تقدمي  يف  حيوي 
خــرباتــهــا الــكــبــرية يف تــيــ�ــشــري �ــشــبــل احلــيــاة 

. ن لل�شكا

 ،2021 روؤيتي االمارات  . يف �ض�ء ركائز   6
تخطط�ن  كيف   ،2071 االم���ارات  ومئ�ية 
اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ال��دف��اع��ي��ة ل��ل��دول��ة يف ظل 

الروؤيتني؟ هاتني  يف  الطم�حة  االأهداف 
الروؤيتني  هاتني  حمتوى  طالعت  اأنــك  اأعتقد 
وما تت�شمناه من اهداف طموحة تتعلق بتغيري 
على  االعتماد  مــن  الوطني  االقت�شاد  بنية 
اجلديدة  الطاقة  على  االعتماد  اإىل  النفط 
برميل  اآخــر  بت�شدير  واالحتفال  واملتجددة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  قال  كما  نفط 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد 
وغري  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
مثل  الروؤيتني  لهاتني  حيوية  ركائز  من  ذلك 
املجاالت  خمتلف  يف  الدولة  تناف�شية  تعزيز 
املعرفة  جمتمع  نحو  والتحول  والقطاعات، 
التعليم  يف  واال�شتثمار  الرقمي  واالقت�شاد 
التخطيط  فــاإن  ما�شبق  اإطــار  ويف  والب�شر، 
يــتــجــزاأ،  اال�ــشــرتاتــيــجــي يف جــوانــبــه كــافــة ال 
الــقــوات  م�شوؤولية  يعد  مل  الــوطــنــي  فــاالأمــن 
متكاملة  م�شوؤولية  بــات  بــل  فقط،  امل�شلحة 
تفرع  بحجم  واأطرافها  ابعادها  لها  و�شاملة 
التهديد  مــ�ــشــادر  وتــداخــل  وتــعــقــد  وت�شعب 
م�شتويات  اأن  واعــتــقــد  واملحتملة،  القائمة 
هـــذا الــتــعــقــيــد �ــشــتــتــفــاقــم خـــالل الــ�ــشــنــوات 
تطلعاتك  ازادات  فكما  املــقــبــلــة،  والــعــقــود 
تلقائيا  تــتــوقــع  اأن  عليك  فـــاإن  وطــمــوحــاتــك 
على  للحفاظ  واملهام  امل�شوؤوليات  من  مزيد 
والنجاح  املكت�شبات،  و�شون  الوطني  االأمــن 
عليه  احلــفــاظ  مــ�ــشــوؤولــيــات  بالتبعية  يــولــد 
لذا  ذلــك،  وغري  واملتاآمرين  احلاقدين  �شد 
قوية  معرفية  قاعدة  بناء  على  نعمل  فنحن 
خالل  مــن  للم�شتقبل،  التخطيط  يف  ت�شهم 
مهام  من  تفر�شه  وما  التحديات  ا�شت�شراف 
كافة،  الوطني  االأمن  ملوؤ�ش�شات  وم�شوؤوليات 
اأن  واملــوؤكــد  امل�شلحة.  القوات  مقدمتها  ويف 
والعلمية  البحثية  والندوات  املوؤمترات  عقد 
التخطيط  يف  العلمي  التفكري  على  واالعتماد 
بات  وامل�شوؤوليات  املهام  وحتديد  والنقا�شات 
جزء  اأي�شًا  وهو  ككل،  دولتنا  يف  اأ�شياًل  نهجًا 

الدفاع. وزارة  يتجزاأ من مهام عملنا يف  ال 

قواتنا المسلحة
لديها السبق في مجال الدعم 

اإلنساني و اإلغـاثي

كونها  الوزارة يف  لروؤية  تعزيزا 
ال�شت�شراق  ا�شتباقية  موؤ�ش�شة 

احلر�س  منطلق  ومن  امل�شتقبل 
اال�شرتاتيجية  الق�شايا  تناول  على 

باالأمن  ترتبط  التي  الكربى 
املنطقة  يف  وال�شلم  واال�شتقرار 
روؤية  ارتاأينا من خالل  والعامل، 
موؤمتر  تنظيم  اإىل  ا�شرتاتيجية 
اإيل فهم  يهدف  للوزارة  �شنوي 

دائمة  احلديثة  ال�شراعات  اأ�شكال 
االإقليمي  اأثرها  وتقدير  التغري، 

على  للتعرف  باالإ�شافة  والدويل، 
الوطني  االأمن  موؤ�ش�شات  م�شاهمة 

التي  للتهديدات  الت�شدي  يف 
احلديثة،  ال�شراعات  هذه  ت�شكلها 

العاملية  املمار�شات  اأف�شل  ومناق�شة 
درا�شة  على  اال�شتجابة، عالوة  يف 

م�شتوى  على  الوطنية  اال�شتجابة 
مكونات  وجميع  كلها  احلكومة 
هذه  تاأثري  مع  للتعامل  الدولة 

االجتاهات.
ن�شعى  التي  املخرجات  اأبرز  ومن 

املوؤمتر  هذا  تنظيم  من  لتحقيقها 
والتو�شل  واملعرفة  الوعي  ن�شر  هو 

االأمن  لتهديدات  فهم م�شرتك  اإىل 
حمليا  املحتمل  وتاأثريها  املتطورة، 

وعامليا. واإقليميا 
االإمارات  اإثبات قوة  اإىل  ن�شعى  كما 

الناعمة من خالل جناحها يف 
الفعاليات  وتنظيم  ا�شتقطاب 
اأنواعها  اختالف  على  الكربى 

والطبية  والثقافية  العلمية 
والتي  املحافل،  كل  ويف  والريا�شية 

االإمارات  اأبناء  يثبت من خاللها 
بدعم  الهائلة  التنظيمية  قدراتهم 

الر�شيدة. القيادة  من  ومتكني 

استشراف المستقبل

اللواء الركن / عبيد الشامسي
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر



موؤمتر القادة حلروب القرن الواحد والع�شرين8
Leaders Conference: War in the 21st Century

الذي   21 القرن  حلــروب  القادة  موؤمتر  خل�س 
اإىل  اأمــ�ــس،  اأبــوظــبــي  يف  الــدفــاع  وزارة  نظمته 
وطبيعة  �ــشــكــل  يف  اأ�ــشــا�ــشــيــة  حمــــددات  ثــالثــة 
الــذكــاء  دور  تعاظم  هــي  امل�شتقبلية  احلـــروب 
احلربية  املجاالت  يف  والتكنولوجيا  ال�شناعي 
التقليدية"،  بـ"احلروب  يــعــرف  مــا  واخــتــفــاء 
حلروب  االأوىل  الر�شا�شة  اأن  على  التاأكيد  و 
ــيــتــم اإطـــالقـــهـــا عـــرب االإعـــــالم  ــتــقــبــل �ــش املــ�ــش
اأ�شكاله،  بجميع  االإلكرتوين  الف�شاء  ومن�شات 
قــدرة  مــدى  على  الــيــوم  يقع  االن  الــرهــان  واأن 
احلروب  انتقال  �شرعة  م�شايرة  على  احلكومات 
احلروب  �شيناريوهات  اإىل  التقليدي  واقعها  من 

. مل�شتقبلية ا
ي�شهد  العامل  اأن  ع�شكريون  وقادة  خرباء  واأكد 
التاأثري  يف  يت�شاويان  احلروب  من  نوعني  اليوم 
االفرتا�شية  واحلــروب  الواقعية  احلــروب  هما 
اأنــواعــًا  املقبلة  الــ�ــشــنــوات  ت�شهد  اأن  متوقعني 
ــن احلــــروب عــتــادهــا الــتــكــنــولــوجــيــا  ــدة م ــدي ج
ميكنها  ــذي  وال اال�شطناعي  الــذكــاء  وتوظيف 
يفوق  قد  للحروب  م�شاعفًا  خطرًا  ت�شكل  اأن 

املعتادة. التقليدية  احلروب 
تعامل  خــلــق  اأهــمــيــة  عــلــى  املــ�ــشــاركــون  ــدد  ــش و�

تعبئة  عرب  تواجهنا  التي  التحديات  مع  اأف�شل 
املخاطر  ملواجهة  املجتمعات  وتوعية  احلكومات 
ي�شعب  اأحـــداث  اإىل  تدريجيًا  �شتتحول  الــتــي 

معها. التعامل 
�شانحة  فر�شة  ي�شكل  املوؤمتر  اأن  اخلرباء  واأكد 
خلق  على  قادرة  وبروتوكوالت  معايري  لتاأ�شي�س 
النظر  وجهات  تقريب  على  قادرة  رائدة  من�شة 
امل�شتقبلية،  احلروب  مكافحة  جهود  يف  العاملية 
مهمًا  دورًا  يــقــدم  املــوؤمتــر  اأن  عــلــى  مــ�ــشــدديــن 
وا�شتخدام  والتدريب  والتعليم  التثقيف  يتيح 

وحماكاتها. امل�شتقبلية  ال�شيناريوهات 
الــتــهــديــدات  خــطــر  ت�شاعد  اىل  املــوؤمتــر  ونــبــه 
االأمــن  على  املبا�شرة  وغــري  املبا�شرة  النا�شئة 
التناف�س  احــتــدام  ظل  يف  العاملي  واال�شتقرار 
اأجيال جديدة من احلروب غري  وظهور  الدويل 

وامل�شتقبلية. املعا�شرة  التقليدية 
التكنولوجية  احلــرب  اأن  املتحدثون  اأكــد  كما 
الـــقـــادرة عــلــى تــوظــيــف الــذكــاء اال�ــشــطــنــاعــي 
بــطــائــراتــهــا  املــ�ــشــتــقــبــل  �ــشــائــدة يف  ــتــكــون  �ــش
االآليني  برجالها  وحتى  وبوارجها  و�شواريخها 
التقنيات  �شتحركه  �شيء  فكل  /الــروبــوتــات/ 
اأن  لــلــجــمــيــع وميــكــن  ــاحــة  املـــتـــطـــورة وهـــي مــت

المتحدثون.. السنوات المقبلة ستشــــهد أنواعًا جديدة من الحروب عتادها 
توظيف الذكاء االصطناعي

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 االستراتيجي الجلسة األولى: االستراتيجيات الحكومية 
والتأثير الالزمة لمواجهة التهديدات الناشئة
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�شاحات  يف  التقليديون  املتحاربون  ي�شتخدمها 
لالأفراد  متاحة  تكون  قد  كما  املختلفة  املعارك 
واملــنــظــمــات االإرهـــابـــيـــة وهــــذا يــ�ــشــكــل حتــديــا 
املخاطر  لــهــذه  اال�ــشــتــعــداد  حيث  مــن  اإ�شافيا 

لنا�شئة. ا
�شتزداد  امل�شتقبلية  التحديات  اأن  واأ�ــشــافــوا 
ناحية  مــن  خا�شة  الذكية  االأ�شلحة  تطور  مــع 
لها  املتطرفة  االإرهــابــيــة  اجلماعات  ا�شتغالل 
التحديات  هــذه  مــواجــهــة  ان  على  ...مــ�ــشــددا 
ملواجهتها  جــمــاعــيــا  عــمــال  تتطلب  واملــخــاطــر 

وقوعها. عدم  و�شمان 
اجليو�س  لها  �شت�شل  التي  احلالة  من  وحــذروا 
اإذا  املقبلة  القليلة  ال�شنوات  خــالل  التقليدية 
العن�شر  على  كليًا  اعــتــمــادًا  تعتمد  ظلت  مــا 
التهديدات  حجم  اإىل  بالنظر  وذلــك  الب�شري 
�شي�شهده  الــذي  والتاأثري  امل�شدر  متوقعة  غري 
توفري  على  العمل  اهمية  على  م�شددًا  العامل، 
و�شرعة  احلروب  تلك  مع  عادية  غري  ا�شتجابة 
حمدودة  غري  تبادل  وعمليات  القرار  اتخاذ  يف 

اال�شتخبارية. للمعلومات 
تعد  اليوم  العامل  به  مير  التي  املرحلة  اأن  واأكد 
مرحلة حرق لالأنظمة التقليدية يف احلروب -يف 

اجليو�س  منه  �شتعاين  الذي  العجز  اإىل  اإ�شارة 
اال�شطناعي  الــذكــاء  وا�شل  ما  اإذا  التقليدية 
اإذا  خــ�ــشــو�ــشــًا  الــعــ�ــشــكــري-  االإطــــار  منـــوه يف 
تلك  لتوظيف  مــ�ــشــوؤولــة  غــري  قــوى  تو�شلت  مــا 

التخريبية. اأعمالها  ل�شالح  التطورات 
ملوؤمتر  احلقيقة  الــر�ــشــالــة  فــاإن  املح�شلة  ويف 
الـــقـــادة حلـــروب الــقــرن الـــواحـــد والــعــ�ــشــريــن 
يعني  ال  احلروب  م�شتقبل  قراءة  ان  على  توؤكد 
اال�شتعداد  الأن  �شحيح  العك�س  بل  اإليها  ال�شعي 
االأخطار  مواجهة  من  جناعة  اأكرث  لالحتماالت 

وقوعها. عند 

المتحدثون.. السنوات المقبلة ستشــــهد أنواعًا جديدة من الحروب عتادها 
توظيف الذكاء االصطناعي

اليوم الثاني
يف  تخ�ش�شية  عمل  ور�س  على  يركز 
بناءًا على خمرجات  ربدان  اأكادميية 
لــلــخــروج  االأول  الـــيـــوم  ــات  ــي ــو�ــش وت
على  والتوافقية  التكاملية  بــالــروؤى 
ــات الــوطــنــيــة  مــ�ــشــتــوى جــمــيــع املــكــون
متحدثون  الور�س  هذه  يف  و�شي�شارك 

دوليون وخرباء 

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

الجلسة الثانية : الخطـــاب االستراتيجي 
والتأثير

الجلسة الثالثة: جيوسياسية التقدم 
التقني واإلقتصادي
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الحضور.. المؤتمر يستهدف استقراء التطـــورات والتحوالت األمنية الجيوسياسية 
مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين

االمارات  مركز  رئي�ضة  الكتبي  اإبت�ضام  الدكت�رة  قالت 
من  جديد  ومنط  ن�عية  على  مقبل�ن  اإننا  لل�ضيا�ضات 

الريب�تات«. »حروب  اإ�ضم  عليها  اأطلقت  احلروب 
علمية  متغريات  �ضي�ضهد  العامل  ان  اىل  واأ�ضارت 

باإ�ضل�ب  م�اجهتها  يجب  وتكن�ل�جية  ومعرفية 
�ض�ؤالها ح�ل  الدول وجاء  غري تقليدي من قبل 

غري  احلروب  مل�اجهة  اإتباعها  يجب  التي  االإ�ضرتاتيجية 
التقليدية؟

إبتسام الكتبي:
حروب الريبوتات 

ت�ضاءل  اأب�ظبي  جامعة  من  عبداحلميد  جميل  الدكت�ر 
القرن  االإجتماعي يف حروب  الت�ا�ضل  عن دور و�ضائل 

؟ والع�ضرين  ال�احد 
امل�ضاد من�هاً  تاأثري كبري يف م�اجهة اخلطاب  لها  وهل 

ومبيناً  دقيقاً  االإ�ضرتاتيجي  يك�ن اخلطاب  اأن  اأهمية  اىل 
تاأثري  معرفة  اأهمية  على  م�ضدداً  علمية  اأ�ض�ش  على 
امل�ضتقبل ودوره يف �ضنع خطاب  اجلمه�ر يف حروب 

م�ؤثر. ا�ضرتاتيجي 

جميل عبدالحميد:
الخطاب االستراتيجي

ن�ه  اأب�ظبي  حممد عي�ضة بن طناف من م�انئ 
ب�ضكل  وتاأ�ضي�ضه  بالن�شء  االإهتمام  اأهمية  اىل 

اأي  وم�اجهة  امل�ضتقبل  اأخطار  من  حلمايته  �ضليم 
اأن هذا  اإىل  ت�ؤثر عليه م�ضرياً  خطابات مظله قد 

النظام  اإال من خالل مراجعة  االأمر لن يتحقق 
امل�ؤثرات  اأبناءها من  الدول وحماية  التعليمي يف 

عن  ال�ضحيحة  ال�ض�رة  واإعطائهم  اخلارجية 
ال�ضلبي. ولي�ش  االإيجابي  امل�ضتقبل 

إعداد/ محمد سعيد الطنيجي
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الحضور.. المؤتمر يستهدف استقراء التطـــورات والتحوالت األمنية الجيوسياسية 

ن�ه  اأب�ظبي  حممد عي�ضة بن طناف من م�انئ 
ب�ضكل  وتاأ�ضي�ضه  بالن�شء  االإهتمام  اأهمية  اىل 

اأي  وم�اجهة  امل�ضتقبل  اأخطار  من  حلمايته  �ضليم 
اأن هذا  اإىل  ت�ؤثر عليه م�ضرياً  خطابات مظله قد 

النظام  اإال من خالل مراجعة  االأمر لن يتحقق 
امل�ؤثرات  اأبناءها من  الدول وحماية  التعليمي يف 

عن  ال�ضحيحة  ال�ض�رة  واإعطائهم  اخلارجية 
ال�ضلبي. ولي�ش  االإيجابي  امل�ضتقبل 

محمد عيضة بن طناف:
النظام التعليمي

العزه  دميه  الدكت�رة  ت�ضاءلت 
بدولة  الدفاع  وزارة  امل�ضت�ضارة يف 

املتحدة عن احلروب  العربية  االمارات 
اإ�ضتعدادنا  ومدى  والفكرية  النف�ضية 
الن�عية من احلروب ؟  مل�اجهة هذه 

اأهمية  اأن خط�رتها ال تقل  من�هة اىل 
�ضي�ضهدها  التي  احلروب  باقي  عن 

والع�ضرين. ال�احد  القرن 

ديمه العزه:
الحروب النفسية والفكرية

باك�ضتان  جمه�رية  من  ختك  خان  علي  الرائد 
االإرهابية  واجلماعات  املنظمات  ان  قال  اال�ضالمية 

ن�ضاطاتهم  لتنفيذ  الدين  حتت  يت�ضرتون 
دول  لدى  ت�ضحيحه  ما يجب  وهذا  وخمططاتهم 

م�ضتغربا من  باالإرهاب  للدين  باأنه ال عالقة  الغرب 
كبرية  م�ضاحات  بتخ�ضي�ش  االإعالم  و�ضائل  بع�ش  قيام 
وجتميل  وال�ضحف  الف�ضائية  املحطات  يف  لالإرهابيني 

والدويل. االإقليمي  العام  الراأي  اأمام  �ض�رتهم 

علي خان ختك:
الدين واإلرهاب
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القادة العسكريون
صمام أمان للوطن وخط الدفاع األول

امل�شلحة  بالقوات  الع�شكرية  الكليات  قادة  اأكد 
القرن  حلروب  »القادة  موؤمتر  اأهمية  على 
من  عددًا  على  ا�شتمل  والذي  والع�شرين«  الواحد 
�شلطت  التي  املهمة  اال�شرتاتيجية  املو�شوعات 
وغري  املبا�شرة  التهديدات  فهم  على  ال�شوء 
املبا�شرة الأمن الدول من االأعداء اجليو�شيا�شيني 
واال�شتقرار االقليمي املرتاجع والقوة النا�شئة من 
اجلهات الفاعلة من غري الدول واجلهات الفاعلة 

التي يف الدول واجلرمية العابرة للحدود.

كفاءة اال�شتجابة للمتغريات املعا�شرة 
فّقد اأكد  �شعادة اللواء الركن طيار ر�شاد ال�شعدي 
قائد كلية الدفاع الوطني، باأن وزارة الدفاع ت�شعى 
اأهداف  لتحقيق  املوؤمتر  هذا  تنظيم  خالل  من 
عمله  ينبغي  ما  على  املوؤمتر  يركز  حيث  �شامية، 
حيال حتديات وحروب احلا�شر وامل�شتقبل، ويظل 
االأبعاد  كافة  على  ومركزيًا  حموريًا  القادة  دور 
اإذ  امل�شتويات،  املجاالت وعلى جميع  ويف خمتلف 
موؤ�ش�شات  وجود  يلزمها  املطلوبة  اال�شتجابة  اأّن 
مع  التعامل  باإمكانها  م�شتحدثة  اأو  حديثة 
وجود  اإىل  باالإ�شافة  واقتدار،  بكفاءة  املتغريات 
درجة عالية من التخطيط، ومنظومة متكاملة من 
الت�شريعات واالإجراءات التي تتحلى مببادئ عمل 
تت�شف بالفاعلية واملرونة، وقناعات فكرية وقيم 
بد  وال  باالنت�شار،  والرغبة  االإرادة  توؤجج  وطنية 
اأن يدعم كل ذلك موارد مادية كمية ونوعية  من 
ال�شريعة  اال�شتجابة  مطالب  وتلبي  بالق�شد  تفي 
واملتغريات،  التحديات  مواجهة  على  القادرة 
وتكون احلاجة ملّحة يف ظل كل ذلك لوجود نظم 
وقيادات  كوادر  بوا�شطة  تدار  ومتكاملة  مدجمة 
الدفاع  كلية  قائد  وبني  الغاية.  لهذه  اإعدادها  مت 
الوطني، باأن �شمولية املقاربة تعد ركيزًة اأ�شا�شية 
خالل  من  وذلك  املعا�شرة  التحديات  ملواجهة 
واملادية  والنف�شية  الفكرية  العنا�شر  امتالك 
اإال  ذلك  يتحقق  ولن  االأمثل،  بال�شكل  وتوظيفها 
بوجود قيادات وكوادر موؤهله يتم اإعدادها اإعدادًا 
اإن�شاوؤها  يتم  ومراكز  ومعاهد  كليات  يف  خا�شًا 
لهذه الغاية، وتتوىل طرح برامج متنوعة ومتكاملة 
ترّكز على التطرف واالإرهاب وطبيعة ال�شراعات 

البحوث  مراكز  وتعمل  ذلك،  وغري  امل�شتقبلية 
والدرا�شات املتخ�ش�شة على تعزيز البنية الفكرية 
للتعرف على الفر�س، وفهم التحديات وحتليلها، 
احللول  اأف�شل  واإيجاد  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف 
على  والتغلب  التحديات  ملواجهة  االأدوات  واأن�شب 
ملمو�شًا  وواقعًا  كبرية  التحديات  وتبقى  اآثارها، 
يف ظل احتمال ارتباط االإرهاب بالواقع ال�شيا�شي 
واالجتماعي  والفكري  والعقائدي  واالقت�شادي 
والنف�شي لفئات كثرية من �شعوب املنطقة وبع�س 

الدول االإفريقية واالآ�شيوية واالأوروبية.

اال�شتعداد حلروب امل�شتقبل
من جانبه، اأكد �شعادة اللواء الركن جمعه الكعبي 
منذ  باأنه  امل�شرتكة،  واالأركان  القيادة  كلية  قائد 
قرابة عقد من الزمن، حتدث املفكر اال�شرتاتيجي 
بتفا�شيل  التنبوؤ  �شعوبة  عن  غراي«  »كولن 
احلرب  دوافع  باأن  اعرتف  لكنه  امل�شتقبل، 
وهي  ثو�شيديد�س  االإغريقي  املوؤرخ  قدمها  التي 
ذات  تبقى  قد  وامل�شلحة«   وال�شرف،  »اخلوف، 
اأهمية يف حروب القرن احلادي والع�شرين، لكنه 
م�شتقبال  للحرب  اال�شتعداد  يجب  باأنه  اعرتف 

بغ�س النظر عن تلك ال�شعوبات.
الرئي�شة  املكونات  اأحد  اإن  الكعبي،  واأ�شاف 
يف  امل�شتقبل  حروب  وتعقيد  لغمو�س  للتح�شري 
يف  اال�شتثمار  هي  والع�شرين  احلادي  القرن 
العمليات  بيئة  عن  باملعرفة  وتزويده  االإن�شان 
لذلك  امل�شتقبل.  حروب  يف  ال�شراع  واأدوات 

وم�شاركة  مهم،  توقيت  يف  املوؤمتر  هذا  ينعقد 
ل�شمان  �شرورية  امل�شرتكة  واالأركان  القيادة  كلية 
املنا�شبة واالحتياجات  باملهارات  تزويد منت�شبيها 
يف  امل�شلحة  النزاعات  مع  للتعامل  العقائدية 
باريت،  بيرت  العامل  و�شفه  ما  وهو   – امل�شتقبل 
بـ  "كالوتزفيتز"  املفكر  نهج  على  ي�شري  والذي 
تعليم  من  متكنا  فاإذا  للحرب«.  املعريف  »التحدي 
يفكرون؟  مباذا  ولي�س  يفكرون؟  كيف  دار�شينا 
اأف�شل للمتغريات،  باإعدادهم ب�شكل  ف�شوف نقوم 
والغمو�س، والتعقيد ولعدم و�شوح ميادين املعارك 

امل�شتقبلية والنظام العاملي ب�شكل عام.

ا�شت�شراف امل�شتقبل ومعاجلة التحديات
من جهته قال العميد ركن طيار خلف القبي�شي قائد 
اأو  احلروب  تعد  مل  اجلوية،  زايد  بن  خليفة  كلية 
قتال،  وميادين  ع�شكرية  اأ�شلحة  جمرد  التهديدات 
متنوعة  واأ�شكال  متعددة  اأجيال  لت�شمل  ات�شعت  بل 
واملعلوماتية  االقت�شادية  احلروب  من  متغرية 
االلكرتوين،  الف�شاء  وحروب  والنف�شية  والبيئية 
ولي�س بجديد اأن احلروب اأ�شبحت ذات طابع متغري، 
واإمنا اجلديد طبيعة تلك املتغريات ومدى ا�شتجابة 
ذلك  كل  ومواجهتها،  ملجابهتها  واجليو�س  الدول 
لها،  والت�شدي  لال�شتعداد  لطبيعتها  فهم  يتطلب 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على  القادرون  القادة  واإعداد 
ومعاجلة هذه التحديات االأمنية. واأ�شاف القبي�شي، 
باأن القادة الع�شكريني هم �شمام اأمان للوطن وخط 
الدفاع االأول، ويقع على عاتقهم اال�شتعداد ملواجهة 

الكليات العسكرية تعمل على بناء القادة العسكريين

الل�اء الركن جمعه الكعبيالل�اء الركن طيار ر�ضاد ال�ضعدي

تحقيق: الرائد/ جميل خميس السعدي - مدير التحرير
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واملتطورة،  املتغرية  والتهديدات  التحديات  خمتلف 
وتاأثريها املحتمل حمليًا واإقليميًا وعامليًا من خالل 
للت�صدي  املبكرة  واال�صتجابة  املخاطر  طبيعة  فهم 
امل�صتقبل  حروب  قادة  اإعداد  اإن  واأ�صاف  لها، 
امل�صتقبلية  التحديات  ا�صت�صراف  على  القادرين 
مكونات  خمتلف  من  اال�صرتاتيجية  اخلطط  وو�صع 
القوى الوطنية يف الدولة هو واجب وطني م�صرتك 
الوطنية  املوؤ�ص�صات  جميع  وتعاون  تالحم  يتطلب 
االأمنية، وذلك لتحقيق الهدف االأ�صمى وهو الدفاع 

عن الوطن.

فهمًا عميقًا لبيئة العمليات
كلية  قائد  اليماحي  �صيف  الركن  العميد  اأو�صح 
يف  ياأتي  املوؤمتر  هذا  باأن  الع�صكرية،  الثاين  زايد 
توقيت مهم ويف منطقة متاأزمة باحلروب واالأزمات 
عن  عو�صًا  واالقت�صادية،  واالأمنية  ال�صيا�صية 
من  واالأزمات  احلروب  لهذه  املرافقة  التعقيدات 
وتزيد  ال�صراع  طبيعة  وتغلفه  به  حتيط  ظروف 
اأطراف  بني  والتحالفات  ال�صريعة  التحوالت  من 
وتوقع  ا�صت�صراف  اإن  اليماحي،  واأ�صاف  ال�صراع. 
فهمًا  منهم  يتطلب  القادمة  للحروب  القادة 
وقت  ويف  مف�صل  ب�صكل  العمليات  لبيئة  عميقًا 
امل�صتقبلية  ال�صريعة  التحديات  وحتديد  مبكر 
اأمن  واأدوات  مقومات  واإمكانية  لقدرة  باالإ�صافة 
ال�صليم  التقدير  يف  امل�صرتك  العمل  على  الدولة 
لالأحداث امل�صتقبلية ومعاجلتها ب�صكل م�صبق، واإن 
كبري  دور  عليها  يقع  الع�صكرية  واملعاهد  الكليات 
التكيف  �صرعة  على  القدرة  لديهم  قادة  بناء  يف 
مبكر  وقت  منذ  واالإبداع  التخيل  على  والقدرة 
امل�صا�س  دون  الع�صكرية  وخربتهم  تعليمهم  من 
واأ�صار،  الرئي�صية.  القتالية  عقائدهم  باأ�صا�صيات 
اإىل  باالإ�صافة  املوؤمتر  وحماور  النقا�صات  هذه  اإن 
ممتاز  ومب�صتوى  ووفروا  قدموا  الذين  املحا�صرين 
من خالل خرباتهم الطويلة �صورة وروؤية عن طبيعة 
�صيواجهون  القادة  اأن  وكيف   21 الـ  القرن  حروب 
حتديات تختلف عن حتديات حروب القرن املا�صي 

الدفاع  وزارة  قبل  من  للموؤمتر  املمتاز  والتنظيم 
هيئ للجميع اال�صتفادة من هذه الفر�صة الثمينة.

اأدوات اإ�شت�شراف امل�شتقبل
ولفت العميد الركن طارق الزعابي قائد كلية را�صد 
بن �صعيد البحرية، اإىل اأنه تكمن اأهمية اإ�صت�صراف 
ومعرفة  االأزمان  مدار  على  احلروب  مفاهيم 
ر�صد  خالل  من  متغرياتها  على  والوقوف  طبيعتها 
املعادلة  لطريف  واملتغريات  الثوابت  مابني  العالمة 
احلروب  مواجهة  يف  القادة  وهما  االأزلية  للعالقة 
تربز  املنطلق  هذا  ومن  وتطورها.  التاريخ  عرب 
اأهمية تبني قواتنا امل�صلحة الأهم املن�صات البحثية 
عناية  بكل  توليها  التي  املوؤمترات  وعقد  والتفاعلية 
الع�صكري  للفكر  واالإطالع  املعرفة  �صغف  ولترثي 
واالأمني واملمثل يف القادة ولت�صع بني اأيديهم اأدوات 
التعامل  على  قادرين  ليكونوا  امل�صتقبل  اإ�صت�صراف 
مع التحديات االأمنية والع�صكرية املتغرية واملتطورة 
املتبناه وملواجهة حتديات  الع�صكرية  العقائد  �صمن 

واأ�صكالها.  اأجيالها  مبختلف  وال�صراعات  احلروب 
للقرن  احلروب  مفاهيم  لدرا�صة  احلاجة  اإن  وقال 
تتعاظم ب�صكل كبري خا�صة بعد  والع�صرين  احلادي 
واإختالف  واالإقليمية  الدولية  ال�صراعات  تطور 
تتطلب  والتي  املختلفة  احلروب  الأجيال  ميادينها 
من قادة امل�صتقبل الوعي واالإدراك ملفاهيم احلروب 
�صانحة  فر�صة  اأمام  ونحن  وامل�صتقبلية،  احلالية 
وحتقيق  باملعرفة  والت�صلح  والتمكني  لالإعداد 
م�صرتك  لفهم  للو�صول  الوعي  ن�صر  اأ�صاليب  اأف�صل 
وحتوالتها  واملت�صارعة  املتطورة  االأمن  لتهديدات 
املحتملة وتاأثريها على امل�صتويات املحلية واالإقليمية 
القرن  وحروب  القادة  موؤمتر  اأن  واأكد  والعاملية. 
املرئيات  اأحدث  تقدمي  لنا  يتيح  وع�صرين  احلادي 
ال�صامل للحروب وتطورها ويجمع  املتعلقة باملنظور 
نخبة من القيادات واخلربات من ذوي االإخت�صا�س 
واخلروج  امل�صتقبل  �صري  مبجاالت  املعنيني 
لقواتنا  العامة  للقيادة  واملن�صودة  باملكت�صبات 

امل�صلحة يف �صعيها لبناء قادة امل�صتقبل. 

المؤتمر
يتيح تقديم أحد المرئيات المتعلقة 
بالمنظور الشامل للحروب وتطورها

العميد ركن بحري طارق الزعابيالعميد الركن �سيف اليماحيالعميد ركن طيار  خلف القبي�سي
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اإلمارات تمتلك استراتيجية واضحة 
للتعامل مع مختلف التحديات األمنية 

المؤتمر ناقش أفضل المماراسات العالمية في االستجابة 
للتهديدات المحتملة على المستوى الوطني

اأكد د. جمال �ضند ال�ض�يدي مدير 
مركز االإمارات للدرا�ضات والبح�ث 

اال�ضرتاتيجية اأن حروب امل�ضتقبل تنط�ي 
على تهديد وا�ضح لالأمن ال�طني، يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة، ودول جمل�ش 
التعاون لدول اخلليج العربية ب�جه عام، 
وخا�ضة االأمن االإلكرتوين )ال�ضيرباين( 
بعد ت�جه هذه الدول يف ال�ضن�ات القليلة 

املا�ضية نح� الع�ضر الرقمي، والتح�ل 
نح� االقت�ضاد القائم على املعرفة 

واالبتكار وتكن�ل�جيا املعل�مات، وه� ما 
يفر�ش على دول اخلليج العربية املزيد 
من التن�ضيق فيما بينها مل�اجهة اأخطار 

هذه االأجيال املتالحقة من احلروب من 
ناحية، وتبني ا�ضرتاتيجية م�ضرتكة تعزز 

من اأمنها االإلكرتوين من ناحية ثانية. 
وقال اإن االإمارات متتلك ا�ضرتاتيجية 

وا�ضحة للتعامل مع خمتلف التحديات 
االأمنية، وتاأخذ يف االعتبار م�اكبة اأحدث 

االأ�ضاليب والتكن�ل�جيات امل�ضتخدمة 
يف العمل االأمني على ال�ضاحة العاملية، 
ف�ضاًل عن التعاون ال�ثيق مع العديد 

من دول العامل، واحلر�ش على اال�ضتفادة 
من جتاربها يف تط�ير ا�ضرتاتيجياتها 

االأمنية.
»درع ال�طن« تنفرد بلقاًء ح�ضرياً مع 

الدكت�ر جمال ال�ض�يدي، مبنا�ضبة 
انعقاد م�ؤمتر القادة حلروب القرن 

احلادي والع�ضرين، الذي اأنطلق اأم�ش 
برعاية كرمية ل�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد اآل مكت�م نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي 

رعاه اهلل، اإذ تناول احل�ار يف م�ضم�نه 
اأهمية واأهداف هذا احلدث الكبري، ال 

�ضيما باأن هذا امل�ؤمتر ا�ضتهدف ا�ضتقراء 
خمتلف التط�رات والتح�الت االأمنية 
واجلي��ضيا�ضية، وما تنط�ي عليه من 
تداعيات اأمنية، ويف ال�قت ذاته العمل 

على و�ضع الت�ض�رات والروؤى الكفيلة 
بكيفية التعامل الفاعل والبناء معها 
م�ضتقباًل، حيث ركز امل�ؤمتر  كما اأكد 

مدير مركز االإمارات للدرا�ضات والبح�ث 
اال�ضرتاتيجية على ت�ضليط ال�ض�ء على 

التحديات الناجمة عن التط�رات يف 
جمال احلروب املعا�ضرة وزيادة املعرفة 

اال�ضرتاتيجية ال�ضرورية بطبيعة 
ال�ضراعات املعا�ضرة وامل�ضتقبلية، من 

خالل تقدمي اأحدث الروؤى املتعلقة 
باالجتاهات ال�ضريعة التط�ر يف طابع 

ال�ضراعات وتاأثريات التهديدات املحتملة 
النا�ضئة واملتغرية يف البيئة االأمنية 

اال�ضرتاتيجية، باالإ�ضافة اإىل التعرف اإىل 
اأدوات الت�ضدي للتهديدات التي ت�ضكلها 

هذه ال�ضراعات احلديثة، ومناق�ضة اأف�ضل 
املمار�ضات العاملية يف اال�ضتجابة والتعامل 
مع تلك التاأثريات على امل�ضت�ى ال�طني. 

والتايل ن�ش احل�ار:

جمال السويدي في لقاء حصري مع »درع الوطن«

حوار: المقدم ركن/ يوسف جمعه الحداد – رئيس التحرير
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ال��ق��رن  اإىل خ��ط��ر ح���روب  ت��ن��ظ��رون  1. ك��ي��ف 
النمط  هذا  ميثل  وهل  والع�ضرين؟  احل��ادي 
من احلروب تهديداً لالأمن ال�طني يف دولة 
جمل�ش  ودول  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 

العربية؟ اخلليج  لدول  التعاون 
االأخرية  ال�شنوات  اأن  نتفق  دعنا  بداية، 
مفاهيم  يف  جذرية  وتغريات  حتوالت  �شهدت 
اأجيال  ظهرت  حيث  ونظرياتها،  احلرب 
املعا�شرة  التقليدية  غري  احلروب  من  جديدة 
خطر  ت�شاعد  ظل  يف  وخا�شة  وامل�شتقبلية، 
ال�شراعات  طبيعة  وتغري  واالإرهاب،  التطرف 
الدويل،  التناف�س  واحتدام  والدولية،  االإقليمية 
االت�شال  لو�شائل  الهدام  اال�شتغالل  وتنامي 
اجلماعات  قبل  من  احلديثة  والتكنولوجيا 
اإن  القول  ميكن  بل  واملتطرفة،  االإرهابية 
ف�شاءات  خالل  من  �شتدار  امل�شتقبل  حروب 
تراجع  ظل  يف  التقليدية،  للحدود  عابرة 
املعدات  دور  وتعاظم  الب�شري،  العن�شر  دور 

احلا�شوبية. واالأنظمة  التكنولوجية 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  اأن  اأحد  على  يخفى  وال 
امل�شتقبل،  حلروب  جديدة  اأمناطًا  االآن  ت�شهد 
متماثلة(،  الال  )احلروب  عليه  يطلق  ما  وهو 
من  فاعلة  واأطراف  قائمة  دول  بني  تندلع  التي 
يف  وا�شح  ب�شكل  تتج�شد  والتي  الدول،  غري 
احلرب التي ي�شنها التحالف الدويل �شد تنظيم 
والعراق.  �شوريا  من  كل  يف  االإرهابي  »داع�س« 
االإلكرتونية«  »احلرب  فاإن  �شبق،  ما  اإىل  اإ�شافة 
اأطروحات  جمرد  قريب  وقت  حتى  كانت  التي 
الندالع  مبا�شر  �شبب  اإىل  حتولت  نظرية، 
ال�شراعات الع�شكرية التقليدية، ما يعك�س عمق 
حروب  على  يرتتب  الذي  اال�شرتاتيجي  اخلطر 
الف�شاء االإلكرتوين، التي دفعت االأمن املعلوماتي 
القومي  االأمن  ركائز  اأولويات  �شدارة  لي�شغل 
للدول.  وال �شك يف اأن هذه النوعية من احلروب 
يف  الوطني،  لالأمن  وا�شح  تهديد  على  تنطوي 
جمل�س  ودول  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة 
التعاون لدول اخلليج العربية بوجه عام، وخا�شة 
هذه  توجه  بعد  )ال�شيرباين(  االإلكرتوين  االأمن 
الع�شر  نحو  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  يف  الدول 
على  القائم  االقت�شاد  نحو  والتحول  الرقمي، 
وهو  املعلومات،  وتكنولوجيا  واالبتكار  املعرفة 
من  املزيد  العربية  اخلليج  دول  على  يفر�س  ما 
التن�شيق فيما بينها ملواجهة اأخطار هذه االأجيال 
وتبني  ناحية،  من  احلروب  من  املتالحقة 
ا�شرتاتيجية م�شرتكة تعزز من اأمنها االإلكرتوين 

من ناحية ثانية. 

القرن  ال��ق��ادة حل��روب  اأه��داف م�ؤمتر  ما   .2
احل����ادي وال��ع�����ض��ري��ن؟ وم���ا ه���ي، م���ن وج��ه��ة 
ن��ظ��رك��م، اأه���م ال��ت��ح��دي��ات االأم��ن��ي��ة يف ال��ق��رن 
ا�ضتجابة  تقّيم�ن  والع�ضرين؟ وكيف  احلادي 

لها؟ املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 
احلادي  القرن  حلروب  القادة  موؤمتر 
املنطقة  فيه  ت�شهد  وقت  يف  ينعقد  والع�شرين 

التطورات  من  العديد  حولنا  من  والعامل 
التي  واجليو�شيا�شية،  االأمنية  والتحوالت 
الوطني  االأمن  على  باآخر  اأو  ب�شكل  تنعك�س 
املوؤمتر  هذا  فاإن  ثم  ومن  الدول،  جلميع 
وما  التطورات،  هذه  ا�شتقراء  ي�شتهدف 
الوقت  ويف  اأمنية،  تداعيات  من  عليه  تنطوي 
والروؤى  الت�شورات  و�شع  على  العمل  ذاته 
معها  والبناء  الفاعل  التعامل  بكيفية  الكفيلة 
ت�شليط  على  املوؤمتر  �شريكز  حيث  م�شتقباًل، 
التطورات  الناجمة عن  التحديات  ال�شوء على 
املعرفة  وزيادة  املعا�شرة  احلروب  جمال  يف 
ال�شراعات  بطبيعة  ال�شرورية  اال�شرتاتيجية 
املعا�شرة وامل�شتقبلية، من خالل تقدمي اأحدث 
التطور  ال�شريعة  باالجتاهات  املتعلقة  الروؤى 
التهديدات  وتاأثريات  ال�شراعات  طابع  يف 
االأمنية  البيئة  يف  واملتغرية  النا�شئة  املحتملة 
اإىل  التعرف  اإىل  باالإ�شافة  اال�شرتاتيجية، 
ت�شكلها  التي  للتهديدات  الت�شدي  اأدوات 
اأف�شل  ومناق�شة  احلديثة،  ال�شراعات  هذه 
مع  والتعامل  اال�شتجابة  يف  العاملية  املمار�شات 

الوطني. امل�شتوى  على  التاأثريات  تلك 
تواجه  التي  االأمنية  بالتحديات  يتعلق  فيما  اأما 
والع�شرين،  احلادي  القرن  يف  العامل  دول 
وتعك�س  ومعقدة،  ومتداخلة  عديدة  فاإنها 
االأمنية  البيئة  �شهدته  الذي  التغري  بطبيعتها 
برزت  فقد   االأخرية،  الع�شر  ال�شنوات  يف 

يف  تفوق  رمبا  تقليدية  غري  تهديد  م�شادر 
املحتملة  ال�شلبية  تاأثرياتها  االأحيان  بع�س 
يف  عليها  املتعارف  التقليدية  التهديدات 
فت�شاعد  واالأمنية،  اال�شرتاتيجية  االأدبيات 
االأوبئة  وانت�شار  واالإرهاب  التطرف  خطر 
يف  مياثل  خطرًا  ي�شكالن  باتا  واالأمرا�س 
تقليدية  تهديدات  يفوق،  يكن  مل  اإن  تاأثرياته، 
اأن  كما  عدة،  عوامل  بفعل  تراجعت  اأخرى 
خطرها  وبات  تتنامى،  تهديدات  هناك 
موجات  بفعل  قبل،  ذي  من  اأكرث  متعاظمًا 
واالنفتاح  االت�شال  و�شائل  وتقدم  العوملة 
واجلرمية  املخدرات  انت�شار  مثل  العامل،  على 

وهكذا.  االأموال  وغ�شل  املنظمة 
خطورته  تتزايد  الذي  االأمني  التحدي  ولعل 
االإرهابية  الهجمات  يف  يتمثل  االآخر  بعد  يومًا 
ترتبط  التي  )ال�شيربانية(،  االإلكرتونية 
وتكفي  التكنولوجيا،  يف  الهائل  بالتقدم 
 2017 عام  خالل  اأنه  اإىل  هنا  االإ�شارة 
فيها  مبا  العامل،  دول  من  العديد  تعر�شت 
اإلكرتونية  اإرهابية  لهجمات  املتقدمة، 
القرا�شنة  اأن  اإىل  ي�شري  الذي  االأمر  مدمرة، 
باتوا  االإلكرتوين  االإرهاب  وع�شابات 
با�شتمرار،  اأ�شاليبهم  تطوير  على  قادرين 
يف  الرقمي  الف�شاء  يف  الثغرات  وا�شتغالل 
اخلطري  ولعل  االإلكرتونية.  هجماتها  تنفيذ 
االإلكرتوين  االإرهاب  جرائم  اأن  هنا  االأمر  يف 

على القيادة العسكرية الخليجية
أن تزيد من تعاونها مع الواليات المتحدة 

من أجل تحجيم إيران وثنيها عن مساعيها 
لتحقيق طموحاتها اإلقليمية
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املوؤ�ش�شات  ا�شتهداف  على  تقت�شر  تعد  مل 
املعنية  واال�شتخباراتية،  واالأمنية  الدفاعية 
بال�شراعات والتناف�س بني الدول، واإمنا باتت 
ا�شتهداف  اإىل  االأخطر،  هو  هذا  ورمبا  متتد، 
االأ�شخا�س،  بحياة  ال�شلة  ذات  املوؤ�ش�شات 
كامل�شت�شفيات  اليومية،  م�شاحلهم  وت�شيري 
التكلفة  تزايد  يعني  ما  االت�شاالت،  و�شركات 

كافة. العامل  دول  على  املرتتبة  االقت�شادية 
اأما فيما يتعلق بكيفية ا�شتجابة دولة االإمارات 
التحديات،  من  النوعية  لهذه  املتحدة  العربية 
ا�شرتاتيجية  متتلك  االإمارات  اأن  هنا  فاأوؤكد 
من  النوعية  هذه  مع  للتعامل  وا�شحة 
مواكبة  االعتبار  يف  وتاأخذ  االأمنية،  التحديات 
امل�شتخدمة  والتكنولوجيات  االأ�شاليب  اأحدث 
العاملية،  ال�شاحة  على  ال�شرطي  العمل  يف 
دول  من  العديد  مع  الوثيق  التعاون  عن  ف�شاًل 
جتاربها  من  اال�شتفادة  على  واحلر�س  العامل، 
فاإنها  االأمنية؛ ولهذا  يف تطوير ا�شرتاتيجياتها 
اللذين  ال�شاملني  واال�شتقرار  باالأمن  تنعم 
اأرا�شيها.  على  يعي�س  من  جميع  يلم�شهما 
اأنها  املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة  ويح�شب 
�شواء  الوطني،  لالأمن  �شاماًل  منظورًا  تتبنى 
تواجهها،  التي  التحديات  بطبيعة  يتعلق  فيما 
حتقيق  عن  امل�شوؤولة  باجلهات  يتعلق  فيما  اأو 
االأجهزة  على  مق�شورة  تعد  مل  والتي  االأمن، 
اأ�شبحت  اإنها  بل  التقليدية،  وال�شرطية  االأمنية 
حقيقة  من  تنطلق  �شاملة  جمتمعية  م�شوؤولية 
على  يقت�شر  ال  املعا�شر  االأمن  مفهوم  اأن 
واال�شتقرار  االأمن  كتوفري  التقليدية  امل�شامني 
بالرغم  وغريها،  للمجرمني  والت�شدي  العام، 
حتقيق  ليت�شمن  ذلك  تعدى  بل  اأهميتها،  من 
االقت�شادي،  واملجتمع  الدولة  اأمن  وتثبيت 
واالإعالمي،  وال�شيا�شي،  واالجتماعي، 

واالإلكرتوين.  والثقايف،  والرتبوي، 

داع�������ش  ي����د  يف  امل��������ض���ل  ����ض���ق����ط  م���ن���ذ   .3
احل���رب  ع���ل����م  يف  ب��اح��ث���ن  راح   2014 ع����ام 
الت�ا�ضل  ل��ضائل  املت�ضاعد  ال��دور  ي�ؤكدون 
االج����ت����م����اع����ي يف احل���������روب، ون���������ض����اأ الح���ق���اً 
اإىل  م��ي��دي��ا«.  »ال�����ض������ض��ي��ال  ت�ضليح  م�ضطلح 
دوراً يف  م��ي��دي��ا«  »ال�����ض������ض��ي��ال  ت��ل��ع��ب  اأي ح��د 
حروب القرن احلادي والع�ضرين؟ وما الذي 
القادة فعله مل�اجهة تداعيات هذا  يجب على 

املت�ضاعد؟ الدور 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  دور  اأن  �شك يف  ال 
املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  يف  حتواًل  �شهد 
االإن�شاين  التوا�شل  على  يقت�شر  يعد  فلم 
واإمنا  االأفراد،  بني  والثقايف  واالجتماعي 
املجتمعات  لتدمري  اأداة  بالفعل  ت�شتخدم  باتت 
اأف�شت  وقد  للدول.  الوطني  االأمن  وتهديد 
التوا�شل  »و�شائل  كتابي:  يف  املو�شوع  هذا  يف 
امل�شتقبلية..  التحوالت  يف  ودورها  االجتماعي 
�شدرت  الذي  الفي�شبوك«،  اإىل  القبيلة  من 
الكتاب  وهو   ،2013 عام  يف  االأوىل  طبعته 

التوا�شل  و�شائل  اأن  من  فيه  حذرت  الذي 
التهديد  �شدارة  اإىل  تقفز  �شوف  االجتماعي 
االإ�شارة  وتكفي  للدول.  اال�شرتاتيجي  االأمني 
اجلهادية  التنظيمات  من  العديد  اأن  اإىل  هنا 
وغريهما  و»داع�س«  »القاعدة«  مثل  املتطرفة 
التوا�شل  و�شائل  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  تعتمد 
االجتماعي يف ن�شر اأفكارها وعمليات التجنيد، 
تنفيذ  على  املتطرفة  العنا�شر  وتدريب 
وغري  املتفجرات  واإعداد  االإجرامية،  العمليات 
من  معظم  اأن  الدرا�شات  توؤكد  حيث  ذلك، 
اإىل اجلماعات املت�شددة واملتطرفة مت  ان�شموا 
اأو  ال�شخ�شي،  االت�شال  طريق  عن  جتنيدهم 

االجتماعي. التوا�شل  و�شائل  عرب 
ال�شلبي  الدور  اإغفال  ذاته ال ميكن  الوقت  ويف 
فيما  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  لعبته  الذي 
مت  حيث  العربي«،  »الربيع  اأحداث  ي�شمى 
والتحري�س،  والتعبئة  احل�شد  يف  ا�شتخدامها 
اجلماعات  جانب  من  �شيا�شيًا  وتوظيفها 
واأهداف  باأجندة  ترتبط  التي  املعار�شة 
التوا�شل  و�شائل  وفرت  حيث  خارجية، 
والرتويج  للتحري�س  و�شيلة  االجتماعي 
اأ�شبحت  ثم  ومن  الدول،  هذه  يف  للفو�شى 
ال�شيا�شية  التفاعالت  يف  رئي�شي  بدور  تقوم 
خالل  املنطقة  دول  من  العديد  يف  واالأمنية 

املا�شية. القليلة  ال�شنوات 
التوا�شل  و�شائل  فاإن  �شبق،  ما  اإىل  وباالإ�شافة 
حروب  اأدوات  اإحدى  باتت  االجتماعي 
املخابرات  الأجهزة  ميكن  حيث  امل�شتقبل، 
مع  م�شفرة  معلومات  تبادل  يف  عليها  االعتماد 

اأجهزة خارجية اأو مع عمالئها، بحيث ي�شعب 
اأجهزة  بع�س  فاإن  لذلك  وتتبعها؛  ر�شدها 
واأق�شامًا  اإدارات  ت�شكل  بداأت  املخابرات 
التكنولوجيات  باأحدث  مزودة  متخ�ش�شة 
التوا�شل  والربامج ملتابعة ما يجري يف و�شائل 
اأو  خماطر  اأي  لك�شف  حماولة  يف  االجتماعي 
للدول. كما  الوطني  االأمن  موؤثرة يف  تهديدات 
التوا�شل  و�شائل  على  املخابرات  اأجهزة  تعتمد 
باأنواعها  املعلومات  حروب  ل�شن  االجتماعي 
اإىل  اخل�شم  تعرف  �شعوبة  يزيد  ما  املختلفة، 
يوؤكد  الذي  االأمر  ومكانه،  التهديد  م�شادر 
و�شائل  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  خطورة 

امل�شتقبل. حروب  يف  االجتماعي  التوا�شل 
املت�شاعد  الدور  مواجهة  كيفية  عن  اأما 
يتطلب  فاإن هذا  التوا�شل االجتماعي،  لو�شائل 
مع  يتنا�شب  ت�شريعي  تطوير  على  العمل  اأواًل 
الو�شائل  التي تتطور بها هذه  ال�شريعة  الوترية 
اأي  جترمي  يتم  بحيث  الراهن،  ع�شرنا  يف 
مواقع  م�شتخدمي  جانب  من  �شلبية  ممار�شات 
توعية  على  العمل  وثانيًا  االجتماعي،  التوا�شل 
لو�شائل  ال�شلبية  باجلوانب  وال�شباب  الن�سء 
اأن  ميكن  اأنها  وكيف  االجتماعي،  التوا�شل 
جتنيدهم  اأو  اأدمغتهم  لغ�شل  و�شيلة  تكون 
متطرفة،  وقوى  اإرهابية  جماعات  جانب  من 
اأجنبية،  خمابرات  اأجهزة  جانب  من  حتى  اأو 
قانونية  غري  باأعمال  القيام  يف  لتوظيفهم 
وا�شح  تهديد  على  تنطوي  �شرعية  وغري 

الوطني.   لالأمن 

احل����رب  ت���ل���ع���ب  اأن  مي���ك���ن  ح����د  اأي  اإىل   .
الع�ضكرية  امل���اج��ه��ات  يف  دوراً  ال��ب��ي���ل���ج��ي��ة 

املقبلة؟ العق�د  خالل  املت�قعة 
اأ�شلحة  اأنواع  اأحد  البيولوجية  االأ�شلحة  تعد 
الدمار ال�شامل، بل ميكن القول اإنها اأخطرها، 
عليها،  احل�شول  ي�شهل  احلجم،  �شغرية  فهي 
�شهولة  عن  ف�شاًل  ت�شنيعها،  ي�شهل  حيث 
ال�شريع،  بانت�شارها  وتتميز  ا�شتخدامها، 
الفتاكة  التدمريية  قدرتها  اإىل   باالإ�شافة 
واملدنية،  الع�شكرية  لالأهداف  املدمر  واأثرها 
تزويد  يتم  اأن  املمكن  من  بات  اأنه  عن  ف�شاًل 
بالعنا�شر  لل�شواريخ  احلربية  الروؤو�س 
للخ�شائر  م�شببة  اأ�شلحة  وهي  البيولوجية، 
وال  الب�شرية،  االأرواح  تهلك  حيث  اجلماعية، 
عنا�شرها  بع�س  ويظل  التحتية،  البنية  تدمر 
من  النوع  هذا  اأن  يعني  ما  البيئة،  يف  عالقة 
يوؤهله  ما  اخل�شائ�س  من  ميتلك  االأ�شلحة 

ال�شعوب. اإبادة  يف  لال�شتخدام 
هذه  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  وحول 
املقبلة،  الع�شكرية  املواجهات  يف  االأ�شلحة 
االإغراء  من  كبريًا  قدرًا  هناك  اأن  فالواقع 
وال�شيما  االأ�شلحة،  من  النوع  هذا  ال�شتخدام 
ال  التي  تلك  اأو  ال�شغرية،  الدول  قبل  من 
ال�شالح  الإنتاج  الالزمة  التقنيات  متتلك 
التقليدي، حيث ت�شتطيع هذه الدول من خالل 

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
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قدرتها  تعزز  اأن  البيولوجية  االأ�شلحة  امتالك 
ما  تعو�س  واأن  منها،  اأكرب  دول  مواجهة  يف 
تعانيه من نق�س تقني اأو يف امتالك االأ�شلحة 

العالية.   التكلفة  ذات  التقليدية 
الدول  من  الكثري  ابتعدت  فقد  ذلك،  وبرغم 
اإن�شانية  العتبارات  وذلك  االأ�شلحة،  هذه  عن 
هذا  يتغري  اأن  املرجح  من  ولي�س  واأخالقية. 
مثل  ا�شتخدام  اأن  وخا�شة  م�شتقباًل،  االأمر 
عليه  ترتتب  دوليًا  املحرمة  االأ�شلحة  هذه 
لكن  الدويل،  املجتمع  اأمام  كبرية  م�شوؤولية 
االإرهابية  اأخ�شاه هو جلوء اجلماعات  اأكرث ما 
االأ�شلحة،  هذه  امتالك  اإىل  واملتمردة، 
وا�شتخدامها من اأجل قلب ميزان القوة القائم 

مع القوة الع�شكرية التقليدية للدول. 

وزارة  تعقد  الت�ايل،  على  الثانية  لل�ضنة   .
الدفاع م�ؤمترها ال�ضن�ي يف مركز االإمارات 
كيف  اال�ضرتاتيجية،  وال��ب��ح���ث  للدرا�ضات 
النتائج  اأهم  وما  التعاون؟  م�ضت�ى  تقيم�ن 

منه؟ املت�قعة 
ال�شنوي:  موؤمترها  الدفاع  وزارة  تنظيم  يعد 
والع�شرين"،  احلادي  القرن  حلروب  "القادة 
وذلك يومي 22-23 اأكتوبر 2017، يف مركز 
اال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات  االإمارات 
وال�شيما  اجلانبني،  بني  التعاون  مظاهر  اأحد 
ال�شابق،  اأن نظمت موؤمترها  الوزارة �شبق  اأن 
الذي كان بعنوان "القادة حلروب امل�شتقبل"، 
خالل الفرتة من 25 اإىل 26 �شبتمرب 2016، 
م�شتوى  اأن  يف  �شك  وال  اأي�شًا،  املركز  مقر  يف 
حيث  متقدمة،  مرحلة  بلغ  قد  القائم  التعاون 
يف  التعاون  على  م�شرتكًا  حر�شًا  هناك  اإن 
وال�شيا�شية  اال�شرتاتيجية  الدرا�شات  جمال 
والزيارات  اخلربات  وتبادل  والع�شكرية، 

م�شرتكة. وفعاليات  اأن�شطة  وتنظيم 
موؤمترها  تنظيم  على  الوزارة  حر�س  ويعك�س 
للدرا�شات  االإمارات  مركز  يف  ال�شنوي 
باأهمية  كبريًا  وعيًا  اال�شرتاتيجية،  والبحوث 
دولة  يف  البحثية  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون 
اأن  وخا�شة  املتحدة،  العربية  االإمارات 
يتطلب  امل�شتقبل  حروب  على  املوؤمتر  تركيز 
اأجل  من  تعمل  بحثية  بخربات  اال�شتعانة 
الرئي�شية  املهمة  وهي  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف 
التي اأخذ مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث 
بها،  اال�شطالع  عاتقه  على  اال�شرتاتيجية 
مهماته  اإحدى  حتقيق  على  ي�شاعده  مبا 
ورفده  القرار  �شانع  دعم  وهي  الرئي�شية، 
متكنه  وبيانات  معلومات  من  اإليه  يحتاج  مبا 
من اتخاذ قراره ب�شاأن ما يواجه من حتديات 

معها. ال�شليم  التعامل  تتطلب 
االإمارات  مركز  بني  التعاون  اأن  يف  �شك  وال 
ووزارة  اال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات 
نتائج  حتقيق  اإىل  يوؤدي  اأن  �شاأنه  من  الدفاع 
اال�شتفادة  كيفية  بفكرة  يتعلق  فيما  مهمة 
اأبحاث  من  تنتجه  وما  البحوث  مراكز  من 

الوطنية.  املوؤ�ش�شات  خدمة  يف  ودرا�شات 
فاملركز من جهته يقدم الدرا�شات واملعلومات 
التي  واالأفكار  التو�شيات  ويطرح  والبيانات 
تتعامل  اأن  البحثية  املوؤ�ش�شات  ملختلف  ميكن 
عملها  جماالت  يف  منها  وت�شتفيد  معها 
الدفاع  وزارة  على  ينطبق  ما  وهو  املختلفة، 
مو�شوع  اإن  قبل،  من  قلت  وكما  خا�شة، 
حلروب  اال�شت�شرايف  باجلانب  يتعلق  املوؤمتر 
التي  الرئي�شية  اجلوانب  اأحد  وهو  امل�شتقبل، 

طويلة.   فرتة  منذ  عليها  املركز  يعمل 

. ه���ل ���ض��ي��ك���ن ل��ت�����ض��اع��د خ��ط��ر ال��ت��ط��رف 
ال���ق���رن  ح������روب  يف  م�����ؤث����ر  دور  واالإره����������اب 
طبيعة  ت��غ��ري  ظ���ل  يف  وال��ع�����ض��ري��ن  احل�����ادي 
ال�����ض��راع��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة وت��ن��ام��ي 
اال����ض���ت���غ���الل ال����ه����دام ل��������ض���ائ���ل االت�������ض���ال 

احلديثة؟ والتكن�ل�جيا 
دورًا  واالإرهاب  التطرف  �شيلعب  بالطبع 
والع�شرين،  احلادي  القرن  حروب  يف  موؤثرًا 
متتلك  االإرهابية  اجلماعات  باتت  حيث 
خلو�س  يوؤهلها  ما  الكبرية  االإمكانيات  من 
ال�شراعات،  طبيعة  تغريت  فقد  احلروب، 
جيو�شًا  متتلك  دول  بني  تعد  مل  اإنها  بحيث 
حروب  يف  بع�شًا  بع�شها  تواجه  نظامية 
»الفاعلني  ظهور  فمع  تقليدية،  ع�شكرية 
واإمنا  دواًل،  لي�شوا  وهوؤالء  الدوليني«،  غري 
اأهدافها،  بح�شب  تختلف  عديدة  جماعات 
بحيث  جديدًا  �شكاًل  ال�شراعات  اتخذت 
دولة  بني  �شراع  ين�شاأ  اأن  املمكن  من  اأ�شبح 
يكون  قد  االأخري  وهذا  دويل،  غري  وفاعل  ما 
ما  االإمكانيات  من  متتلك  اإرهابية  جماعة 

ال�شراع. خلو�س  يوؤهلها 
وال �شك يف اأن هذا االأمر ينطبق بو�شوح على 
اأكرث  مرحلة  ميثل  الذي  »داع�س«،  تنظيم 
االإرهابية،  الظاهرة  تطور  مراحل  يف  تقدمًا 
اإقامة دولة يف العراق  فقد �شعى التنظيم اإىل 
هاتني  يف  القائمة  االأو�شاع  م�شتغاًل  و�شوريا، 
وجود  ير�شخ  اأن  جاهدًا  وحاول  الدولتني، 
كاأن  عديدة،  �شبل  عرب  وكيانها  الدولة  هذه 
�شيطر  التي  االأر�س  على  �شلطاته  ميار�س 
عليها،  يعي�شون  الذين  االأفراد  وعلى  عليها، 
اقتناء  من  مكنته  مالية  موارد  امتلك  كما 
تكنولوجية  بنية  امتلك  اإنه  بل  االأ�شلحة، 
احلديثة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  على  �شاعدته 
يحقق  مبا  االجتماعي،  التوا�شل  وو�شائل 
لتجنيد  �شواء  م�شلحته،  يف  وي�شب  اأهدافه 
االأتباع اجلدد اأو لتهريب االأموال وغري ذلك. 
هذا  طبيعة  يف  التطور  ذلك  ا�شتدعى  وقد 
الدول  من  العديد  تدخل  االإرهابي  التنظيم 
حتالف  فتاأ�ش�س  ملواجهته  واالإقليمية  الكربى 
كما  العراق،  يف  »داع�س«  ملحاربة  دويل 
ملواجهته  عديدة  واإقليمية  دولية  قوى  تدخلت 
يف �شوريا، وكل ذلك بهدف الق�شاء على هذا 

منه. والتخل�س  التنظيم 

طبيعة الحرب وسماتها

د. جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني السابق

للقيادة،  فائقًا  اختبارًا  احلرب  متثل 
من  للمجتمع  تهديدًا  ت�شكل  كما 

علينا  يتعني  وبالتايل  الب�شر،  �شنع 
و�شماتها.  احلرب  طبيعة  فهم 

بالتعقيد،  احلرب  تت�شف  ولالأ�شف 
ثم  ومن  متامًا،  اإدارتها  وي�شتحيل 
دائمًا  وامل�شادفة  الغمو�س  يوؤدي 

ال�شراع. ومتثل حروب  تعقيد  اإىل 
حتديات  والع�شرين  احلادي  القرن 

وودوامها  وقوتها  نطاقها  – يف  نا�شئة 
الت�شدي  القادة  من  يتطلب  مما   –

املوؤمترات  عقد  اكت�شب  ولذلك  لها، 
القرن احلادي  لدرا�شة حروب 

حيوية. اأهمية  وفهمها  والع�شرين 
معرفة  على  القادة  يكون  اأن  ينبغي 

و�شماتها  للحرب  امل�شتدمية  بالطبيعة 
املاثل  واملكان  الزمان  وطابعها يف 
ثمة  اأن  التجربة  وتعلمنا  اأمامهم. 
القليل من املنطق يف احلرب، وال 

مما  بها،  التحكم  مطلقًا  ميكن 
بال�شالبة  القادة  يتمتع  اأن  ي�شتدعي 

واملثابرة؛  الثبات  من  متكنهم  التي 
االأرواح،  اإذ �شتكون هناك خ�شائر يف 

وتبديد  التحتية،  للبنية  وتدمري 
– حتى مع  والرفاهية  لالزدهار 

للحرب. وحتدث  اأهداف عادلة  وجود 
داخل  للحرب  املتغرية  ال�شمات 

وت�شهم  بينها،  وفيما  املجتمعات 
التقنية  مثل  �شكلها؛  حتديد  يف  عوامل 

والثقافة  واالأخالقيات  والقانون 
تتطور  اأخرى  وعوامل  وال�شيا�شة 

واملكان.  الزمان  وتتغري من حيث 
اأننا ال ميكننا  الرغم من  وعلى 

الأنها  للحرب؛  تام  فهم  اإحراز  مطلقًا 
واالحتكاكات  ال�شبابية  تكتنفها 

والتقلب. والغمو�س 
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استطالع رأي 

مؤتمر القادة لحروب القرن الـ 21
فرصة لتمكين القادة من التعرف على التجارب والخبرات

القادة  موؤمتر  يف  امل�شاركني  اآراء  اأجمعت 
اأهمية  على  والع�شرين  الواحد  القرن  حلروب 
باأن  اأكدت  التي  املوؤمترات  هذه  مثل  انعقاد 
الع�شر  خالل  العامل  ي�شهدها  التي  احلروب 
املتغريات  �شوء  يف  تغيريات  اأ�شابتها  الراهن 
والتكنولوجي  التقني  ال�شعيد  على  املت�شارعة 
العلميات  اأن  باإعتبار  الع�شكري  املجال  يف 
وبالتايل  و�شريعة  خاطفة  اأ�شبحت  الع�شكرية 
وبرامج  حديثة  و�شيطرة  قيادة  اأنظمة  تتطلب 
البيانات  تخزين  على  قادرة  عالية،  حا�شوبية 
تقييم  يف  وامل�شاعدة  وا�شرتجاعها،  وحتليلها 
احللول  واإيجاد  املواقف  ملواجهة  االأخطار 

املنا�شبة.

كيفية مواجهة احلروب احلديثة
الرميثي،  خلفان  حممد  اللواء  معايل  وجه 
القائد العام ل�شرطة اأبوظبي ال�شكر والتقدير 
موؤمتر  تنظيم  على  القائمني  و  الدفاع  لوزارة 

والع�شرين  الواحد  القرن  حلروب  القادة 
وهو  مهمًا  عنوانًا  يحمل  املوؤمتر  اإن  وقال 
وهي  احلديثة،  احلروب  مواجهة  كيفية 
بها  تهتم  التي  الرئي�شية  املوا�شيع  من 
ت�شع  الدولة  واأن  خا�شة  االمارات  دولة 
ال�شت�شراف  م�شتقبلية  وخطط  ا�شرتاتيجيات 
واأ�شاف اأن  املجاالت،  كافة  يف  امل�شتقبل 
كيفية  يف  واإفادات  درو�شًا  يقدم  املوؤمتر 
لكافة  امل�شتقبلية  احلروب  تلك  مواجهة 
اجلميع  من  املطلوب  لذا  املجتمع  قطاعات 
التعرف  خالل  من  احلروب  لتلك  اال�شتعداد 

اال�شكاليات.  كافة  على 

اجنازًا يح�شب لوزارة الدفاع
الري�شي،  نا�شر  اأحمد  الدكتور  اللواء  اأكد 
اأن تنظيم  الداخلية،  لوزارة  العام  املفت�س 
يح�شب  اإجنازًا  يعد  هذا  باحلجم  موؤمتر 
العام مو�شوع  واأن هذا  الدفاع خا�شة  لوزارة 
موؤمترها يف غاية االهمية وهو القادة حلروب 
خالله  من  والذي  والع�شرين،  الواحد  القرن 
املعلومات  من  العديد  واملهتم  املتابع  يكت�شب 

 . واملفيدة  القيمة 

واأ�شاف اأن املوؤمتر غطى الكثري من اجلوانب 
اإ�شافة  العاملية وهو  احلروب  تطور  وتناول 
�شم  الذي  التجمع  هذا  خالل  من  كبرية 

يوحد  اأنه   كما  وباحثني  ومدنيني  ع�شكريني 
الروؤى يف طريق واحد وهدف واحد وهذا ما 

عليه. والقائمني  املوؤمتر  هذا  له  ي�شعى 
املوؤمتر حدث عاملي

القوات  من  علي  ال  علي  �شعيد  العميد  اأكد 
اأهم  من  واحدًا  يعترب  املوؤمتر  باأن  امل�شلحة 
منطقة  يف  تقام  التي  الدولية  االأحداث 
بحجم  يتعلق  فيما  خا�شة  االأو�شط،  ال�شرق 
اإليها  التطرق  مت  التي  واملو�شوعات  احل�شور 
اأن  اإىل  م�شريًا  ومناق�شتها،  وا�شتعرا�شها 
احلدث  هذا  اإقامة  من  اجلوهري  الهدف 
التعرف  من  فيه  امل�شاركني  متكني  يف  يتمثل 
مبا  عميق  ب�شكل  واخلربات  التجارب  على 
والع�شرين  الواحد  القرن  بحروب  يتعلق 
والدرو�س  اخلربات  على  للوقوف  وذلك 
وملواكبة  جهة  من  املجال  هذا  يف  امل�شتفادة 
املجاالت  يف  والتكنولوجي  العلمي  التطور 

اخرى. من جهة  واالأمنية  الدفاعية 

و�شائل التوا�شل واحلروب احلديثة 
عام  مدير  نائب  ال�شام�شي   حممد  �شيف  قال 
اليوم  احلروب  اإن  واالأزمات  الطوارئ  اإدارة 
التطورات  من  الكثري  وفيها  متقدمة  اأ�شبحت 
التقليدية  االأ�شلحة  جمال  يف  كان  �شواء 
احلرب  اأن  اإىل  م�شريًا  االإ�شتخباراتية   اأو 
ذات  طيار  بدون  الطائرات  اأدخلت  احلديثة 
حتتاج   وال  احلديث  املعارك  يف  كبري  تاأثري 
يديرونها  واأ�شخا�س  �شناعية  اأقمار  غري 

بعد.  عن  التحكم  باأجهزة 
كبري  دور  لها  اليوم  الرقمية  الثورة  باأن  واأكد 
يف  جديد  وفكر  جديدة  مبعطيات  اخلروج  يف 

الع�شكرية.  العمليات 
يفتح  املوؤمترات  هذه  مثل  عقد  اأن  واأ�شاف 
االأمنية  االأجهزه  ملنت�شبي  واملفاهيم  املدارك 
جدًا  كبري  تاأثري  هناك  اأن  كما  والوطنية، 
املعلومات  على  االإجتماعي  التوا�شل  لو�شائل 
خطرًا  ي�شكل  مما  املخططني  اىل  ت�شل  التي 

املتلقي.  على 
نخبة  فيه  ي�شارك  اليوم  املوؤمتر  باأن  م�شيفًا 
االأمنية  بالق�شايا  واملتخ�ش�شني  اخلرباء  من 

معايل الل�اء حممد خلفان الرميثي

العميد ركن �ضعيد اآل علي

الل�اء الدكت�ر اأحمد نا�ضر الري�ضي

إعداد/ حسين علي المناعي
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وبال�شك  العامل  دول  خمتلف  من  والع�شكرية 
معظم  يف  وجتاربهم  خرباتهم  من  �شن�شتفيد 

احلروب. 
حروب بالوكالة

دبي  �شرطة  من  عتيق،  حممد  العقيد  اأكد 
الدفاع  كلية  يف  الدار�شني  الطلبة  واأحد 
�شوف  القادم  العقد  حروب  باأن  الوطني، 
حيث  التقليدية  احلروب  يف  تغيريًا  ت�شهد 
تظهر  التي  بالوكالة  احلروب  اليوم  ظهرت 
واحلروب  االأرهابية  اجلماعات  خالل  من 
ينبغي  لذا  االإعالمية،  واحلرب  االإلكرتونية 
من  النوع  هذا  على  الرتكيز  جميعًا  علينا 
وحتليلها  عليها  ال�شوء  وت�شليط  احلروب 
يف  لها  االإ�شتعداد  يتم  لكي  اأ�شبابها  هي  وما 

 . مل�شتقبل ا

فهم اأ�شكال ال�شراعات احلديثة
من   املطريي،  حممد  بن  خالد  املقدم  قدم 
لدولة  ال�شكر  ال�شعودية  العربية  اململكة 
وزارة  يف  ممثلة   املتحدة  العربية  االإمارات 
الهام  املوؤمتر  لهذا  تنظيمها  على  الدفاع 
مع  وتزامنًا  الراهن  الوقت  يف  خ�شو�شًا 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  الواقعة يف  االأحداث 

القرن  حلروب  القادة  »موؤمتر  يهدف  وقال 
اأ�شكال  فهم  اإىل  والع�شرين«  الواحد 
وتقدير  التغري،  دائمة  احلديثة  ال�شراعات 
التعرف  اإىل  اإ�شافة  اأثرها االإقليمي والدويل، 
ت�شكلها  التي  للتهديدات  الت�شدي  اأدوات  على 

اأف�شل  ومناق�شة  احلديثة،  ال�شراعات  هذه 
ملواجهتها. العاملية  املمار�شات 

 
التحديات امل�شتقبلية

من  حممد،  عبداهلل  بدر  ركن  املقدم  اأكد 
حلروب  القادة  موؤمتر  بان  البحرين  مملكة 
اأهم  ا�شتعر�س  والع�شرين  الواحد  القرن 
امل�شتقبل  يف  الدول  �شتواجه  التي  التحديات 
وا�شح  ب�شكل  االأرهاب  جمال  يف  وخا�شة 
االإرهاب،  من  نوعني  هناك  اأن  اىل  م�شريًا 
ال�شيطرة  املمكن  من  وهو  االأفراد  اإرهاب 
احلقيقية  امل�شكلة  هو  الدول  واإرهاب  عليه، 

العامل. تواجه  التي 
اخلربات  تبادل  اإىل  يهدف  املوؤمتر  باأن  وقال 
االأخرى  الدول  جتارب  من  واال�شتفادة 
الناجتة  امل�شتفادة  الدرو�س  يف  وم�شاركتهم 
التقليدية  غري  الع�شكرية  العمليات  عن 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  اإ�شافة  واحلديثة، 

املنطقة.  يف  وامل�شرتكة  الراهنة  الق�شايا 

موؤمتر ناجح بكافة املقايي�س
هذا  باأن  ال�شحي  حممد  خلود  الرائد  قالت 
وبكافة  االأ�شعدة  جميع  على  ناجح  املوؤمتر 
باإ�شتقطاب نخبة  اأت�شح ذلك  املقايي�س، حيث 
ال�شوء  األقوا  الذين  املتحدثني  من  مميزة 

امل�شتقبل.  يف  احلروب  قادة  اإهتمامات  على 
يف  تكمن  املوؤمتر  اإنعقاد  اأهمية  اأن  واأكدت 
تواجهها  التي  احلالية  الظروف  خ�شم 
ت�شنها  وحروب  ا�شطرابات  من  املنطقة 
التطرف  ان  باعتبار  االإرهابية  التنظيمات 
الرئي�شية  التحديات  اأهم  من  واالإرهاب 
اأمنها  يهدد  مما  املنطقة،  تواجهها  التي 
جهود  عليها  الق�شاء  ويتطلب  وا�شتقرارها، 
عقد  اإىل  اإ�شافة  م�شرتكة،  ودولية  عربية 
اإعداد  على  والرتكيز  املوؤمترات  هذه  مثل 
اأ�شباب  على  لنقف  م�شتفي�شة  وافية  درا�شات 
وو�شع  ونتائجها،  اخلطرية  الظاهرة  هذه 
مواجهة  يف  الحقًا  منها  لالإ�شتفادة  الدرو�س 
املنطقة  لها  تتعر�س  قد  م�شابهة  خماطر  اأي 

 .ً م�شتقبال

فر�شة  لتبادل اخلربات واالأراء 
املجل�س  من  القبي�شي،  حممد  رو�شة  قالت 
هذه  مثل  لنا  تتيح  الوطني،  لالأمن  االأعلى 
واالأراء  اخلربات  تبادل  فر�شة   املوؤمترات 
وذلك  والع�شرين  الواحد  القرن  حروب  حول 
القادة  من  نخبة  اىل   االإ�شتماع  خالل  من 
طرحة  مت  وما  املجال  هذا  يف  واخلرباء 
والكتائب  االأرهاب  كق�شية   املوؤمتر  يف 

والرقمية  والدبلوما�شية  االألكرتونية 
زيادة  اىل  يهدف  املوؤمتر  اأن  اإىل  واأ�شارت 
بطبيعة  ال�شرورية  االإ�شرتاتيجية  املعرفة 
خالل  من  وامل�شتقبلية  املعا�شرة  ال�شراعات 
باالإجتاهات  املتعلقة  الروؤى  اأحدث  تقدمي 
وتاأثريات  ال�شراع  طابع  يف  التطور  �شريعة 
على  واملتغرية  النا�شئة  املحتملة  التهديدات 

االإ�شرتاتيجية. االأمنية  البيئة 

العقيد / حممد عتيق�ضيف حممد ال�ضام�ضي

الرائد / خل�د ال�ضحي

املقدم / خالد املطريياملقدم الركن / بدر عبداهلل
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للذكاء اإلصطناعي
نصيب األسد في التأثير على أساليب القتال

التعاون الدولي هو العامل الرئيس للدخول في بوابة حروب القرن

فر�صة   21 الـ  القرن  حلروب  القادة  م�ؤمتر  وفر 
خالل  من  املت�قعة  للتحديات  لالإ�صتعداد  ثمينة 
�صريعة  بالإجتاهات  املتعلقة  الروؤى  اأحدث  تقدمي 
التط�ر يف طابع ال�صراع وتاأثري التهديدات املحتملة 
النا�صئة واملتغرية على البيئة الأمنية ال�صرتاتيجية.

املوؤمتر اأحد اأعمدة الفكر احلديث
قال �صعادة الل�اء الركن اأحمد اآل علي الأمني العام 
بدول  العامة  بالأمانة  الع�صكرية  لل�ص�ؤون  امل�صاعد 
العمليات  اأن  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
الع�صكرية مل تقت�صر على العمليات املتعارف عليها 
مدع�مة  اإرهابية  تنظيمات  ت�اجه  اأ�صبحت  واإمنا 
 ( ت�صمى  ما  وهي  معينة  م�صالح  لها  دول  من 
باحلروب بال�كالة ( هذه التنظيمات تقاتل باأ�صل�ب 
الرهاب  اأ�صل�ب  ايل  تط�رت  ثم  الع�صابات  حرب 
الداخلي  الأمن  لتهديد  والتفجريات  والغتيالت 
وخلق حالة عدم ال�صتقرار ثم تط�رت وا�صتخدمت 
الجتماعي  الت�ا�صل  وو�صائل  النرتنت  و�صائل 
وعمليات  اللكرتونية  املنظ�مات  تدمري  لعمليات 

البتزاز والتجنيد .
و�صدد �صعادته، على اأن م�اجهة كل هذه التهديدات 
ال�طني  بالأمن  املعنية  امل�ؤ�ص�صات  تتطلب من كافة 
لكل دولة العمل ب�صكل جماعي لتحديد التهديدات 
على  م�اجهتها  و�صبل  ال�طني  الأمن  علي  امل�ؤثرة 
التهديدات  بدرا�صة  البدء  ثم  القريب  املدي 
املت��صط  املدي  علي  م�اجهتها  واأ�صل�ب  امل�صتقبلية 
م�صت�ى  على  والتن�صيق  التعاون  ان  كما   ، والبعيد 
يعد  العربي  امل�صت�ي  ثم  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
وال�صتقرار  الأمن  على  للحفاظ  ملحة  �صرورة 

والنم� والزدهار لالأمه العربية.
وحتي تتمكن هذه امل�ؤ�ص�صات من اأداء مهامها على 
م�ؤهلني  وم�ص�ؤولني  قادة  وج�د  لبد من  وجه  اأكمل 
خطط  خالل  من  املقبلة  املخاطر  حجم  ومدركني 
امل�صتقبلية  الحتياجات  حتاكي  ومتط�رة  مدرو�صة 
الذي   21 الـ  القرن  حلروب  القادة  م�ؤمتر  وما 
العربية  الإمارات  بدولة  الدفاع  وزارة  تنظمه 
املتحدة ال اأحد اأعمدة الفكر احلديث حيث يجتمع 
الباحثني والدار�صني واأ�صحاب اخلربة حتت مظلة 

واحدة لالإنارة طرق امل�صتقبل .

اخلطاب  مكافحة  يف  املبتكرة  الأ�شاليب 
امل�شاد للجماعات املتطرفة” 

من جانبه ا�صتعر�س املدير التنفيذي ملركز هداية 
العنيف  التطرف  مكافحة  يف  للتميز  الدويل 
�صعادة مق�ص�د كروز  النماذج العملية لتطبيقات 
مفه�م »الأ�صاليب املبتكرة« يف مكافحة اخلطاب 
امل�صاد للجماعات املتطرفة، ول �صيما يف الف�صاء 
الإليكرتوين وعرب من�صات الت�ا�صل الجتماعي، 
الن�صاطات  مع  للتعامل  ملحة  حاجة  فهناك 
الت�صالية لهذه اجلماعات بطريقة غري تقليدية، 
روح  على  تعتمد  وا�صتباقية  وقائية  ومبنهجية 

الإبتكار وت�ظيف الطاقات البداعية واخلالقة. 
على  املبتكرة«  »الأ�صاليب  تعتمد  كروز،  واأ�صاف 
ت�ظيف املفاهيم احلديثة لالت�صال الإ�صرتاتيجي 
املق�لت  وتفكيك  املحت�ى  بتحليل  تعنى  والتي 
الرئي�صية لهذه اجلماعات، ومن ثم تط�ير ر�صائل 
التاأثري  وحتقيق  بالإيجابية  تت�صم  بديلة  ات�صالية 
املبا�صر على اجلمه�ر امل�صتهدف.  كما تعتمد هذه 
»الأ�صاليب املبتكرة« على ت�ظيف الأفكار احلديثة 
املتعددة  الإت�صالية  الر�صائل  بن�عية  واملرتبطة 
تق�م  والتي  الإ�صت�صرافية  القدرة  ولديها  الأبعاد، 
والتعمري  ثقافة احلياة  ون�صر  الأمل  روح  على بث 

يف مقابل ثقافة امل�ت والتدمري.
�صمن  من  اأنه  هدية،  مركز  مدير  واأ�صار 
املن�صقني  جتارب  ت�ظيف  املبتكرة«  »الأ�صاليب 
الت�عية  حمالت  اإطار  يف  ال�صابقني،  واملتطرفني 
التطرف  طريق  يف  الجنراف  خماطر  من 
والت�رط مع اجلماعات الإرهابية. كذلك؛ ت�ظيف 
ال�صباب  الت�ا�صل الجتماعي من  جن�م من�صات 
مبادرات  واإيجاد  ال�قائية،  الر�صائل  ت�جيه  يف 
وتخاطب  املحلية  اخل�ص��صيات  تراعي  �صبابية 
عن  والبحث  الطم�ح  ذات  ال�صابة  العقلية 
الإكت�صاف.  وحب  بالف�ص�ل  تت�صم  والتي  اجلديد 
مع  ال�صراكة  اأي�صًا  فهناك  �صبق؛  ملا  وبالإ�صافة 
الجتماعي  الت�ا�صل  ملن�صات  الكربى  امل�ؤ�ص�صات 
والتي  الن�عية،  املبادرات  اطالق  خالل  من 
املهتمني  من  وا�صعة  قطاعات  اأن جتذب  ت�صتطيع 
و�صائل  خمتلف  على  والنا�صطني  واملتابعني 

الت�ا�صل الجتماعي.

�للو�ء �لركن �أحمد �آل علي

مق�صود كروز

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

المستقبل

تحقيق:  خميس محمد الحوسني
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دالالت موؤمتر القادة حلروب القرن الـ 21
البيطار  عمر  م.  طيار  ركن  اللواء  �شعادة  اأكد 
م�شت�شار وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع باأن املوؤمتر 
ياأتي يف وقت ع�شيب ي�شهد فيه العامل �شراعات 
حملية واإقليمية متنوعة باالإ�شافة اإىل ت�شاعد 
الدولية  البيئة  يف  والتوترات  اخلالفات  حدة 
الدول.  بني  فيما  جديدة  حتالفات  وظهور 
من  الكثري  حول  الكربى  القوى  انق�شام  ومع 
الق�شايا العاملية وامتالكها للتكنولوجيا الفائقة 
والقدرات  الفتاكة  االأ�شلحة  من  ولرت�شانة 
املدمرة فقد ينتهي االأمر اإىل �شراع عاملي نعلم 

كيف يبداأ ولكن حتما ال نعلم كيف �شينتهي.
التكنولوجي  التطور  ظل  يف  اأنه  واأ�شاف، 
ال�شناعية  الثورة  ع�شر  ودخولنا  املت�شارع 
الرابعة وظهور اجليل اخلام�س من التكنولوجيا 
الرقمية، فقد اأثر ذلك تاأثريًا عميقًا يف خمتلف 
�شك  ال  مما  االأمور.  وجمريات  احلياة  مناحي 
فيه �شي�شبح للذكاء اال�شطناعي ن�شيب االأ�شد 
الع�شكرية  القدرات  طبيعة  على  التاأثري  يف 
القتال  القتال حيث �شتغدوا من�شات  واأ�شاليب 
للعمل  ومربجمة  تقليدية  غري  والذخائر 
ودقيقة  باأدائها  فائقة  �شتكون  كما  التلقائي، 
جمال  برز  فقد  اآخر  جانب  من  بتاأثرياتها. 
جديد للعمل الع�شكري وهو الدفاع عن الف�شاء 
االإلكرتوين اإىل جانب جماالت الدفاع اأو القتال 

يف الرب والبحر واجلو. 
املتغريات  هذه  ت�شري  بينما  البيطار،  واأ�شار  
منطية  غري  �شتكون  امل�شتقبل  حروب  اأن  اإىل 
اأهمية  تربز  والمتماثلة  هجينة  بل  بطبيعتها 
�شياغة  واإعادة  ال�شراعات  طبيعة  درا�شة 
القتالية  والعقيدة  اال�شرتاتيجية  النظريات 
اأ�شحاب  ي�شعى  وهنا  الع�شكرية.  والتكتيكات 
االخت�شا�س من خالل هذا املوؤمتر اإىل ت�شليط 
اأجل ا�شتيعابها  ال�شوء على هذه املتغريات من 
وو�شائل  اأ�شاليب  �شياغة  �شبيل  ويف  وفهمها 
منظمة  بوتقة  يف  لو�شعها  بل  معها،  التعامل 

ومفيدة حلماية وجودنا يف امل�شتقبل.  

الل�اء الركن طيار م. عمر البيطار

الدكت�ر/ في�ضل العيان

حروب المستقبل
ستكون غير نمطية بل هجينة وال 
متماثلة لذا ينبغي دراسة طبيعة 

الصراعات وإعادة صياغة العقيدة 
القتالية

اإعادة هيكلة موؤ�ش�شاتنا الوطنية 
اأكادميية  مدير  العيان  في�شل  د.  اأكد  جانبه  من 
ربدان باأن التحوالت الطارئة والتحالفات امل�شتحدثة 
وتبدل االأوليات واالهتمامات وظهور هذا الكم الهائل 
وخلق  العام  امل�شهد  اأربك  املتطرفة  التنظيمات  من 
حاله من الفو�شى واالحتقان وت�شاعد االنتفا�شات 
الع�شوائية التي اأخذت بدورها �شور واأ�شكال متعددة 
اأخر  اىل  واقع  ومن  اأخرى  اىل  مرحلة  من  تباينت 
على  وم�شتقبلها  تطورها  جتاهل  ال�شعب  من  وبات 

الواقع ال�شيا�شي واالجتماعي العربي.
اإجنازات  للب�شرية  حقق  الع�شرون  القرن  كان  واإذا 
فان  والتكنولوجي،  العلمي  ال�شعيد  على  له  مثيل  ال 
ال�شحايا الب�شرية الناجتة عن ال�شراعات املبا�شرة 
تقليدية  والغري  التقليدية  واحلروب  مبا�شرة  والغري 
الب�شرية.  تاريخ  قد بلغت حد مل ي�شبق لها مثيل يف 
نوعي  تطور  عن  اأ�شفر  قد  التقدم  فان  وبالتايل 
ندخل  واأننا  االأخر.  اإبادة  على  القدرة  يف  وكمي 
حروب  واحلروب،  املواجهات  من  جديدا  ع�شرا 
اجليل الرابع حت�شب فيها اخل�شارة والفوز باأ�شاليب 
التهديدات  خمتلفة متاما ومفاهيم ولدت من رحم 

االأمنية الغري تقليدية.
واأ�شاف، اأن علينا ا�شتيعاب املرحلة القادمة مبفهوم 
اأخر ونظريات تختلف متاما وا�شبح من املهم معرفة 
وال�شياقات  املعقد  التحول  لهذا  املختلفة  االأبعاد 
ال�شيا�شية واالجتماعية التي ظهرت فيها حتى نتمكن 
من ا�شت�شراف امل�شتقبل وابتكار اأدوات اأخرى واإعادة 
هيكلة موؤ�ش�شاتنا الوطنية للتعامل مع حروب اجليل 

الرابع واملتغريات بجاهزية وطنية اكرث �شالبة.
العامل  هو  واالقليمي  الدويل  التعاون  باأن  م�شريًا، 
احلادي  القرن  بوابة  ولوج  يف  والفاعل  الرئي�س 
والع�شرين بتحدياته االأمنية الكبرية من خالل تبني 
الدول منهجا وا�شحا يف مواجهة االإرهاب من خالل 
والوا�شح  ال�شادق  امل�شرتك  والعمل  النوايا  ح�شن 
وح�شن اجلوار بني دول االقليم واالبتعاد عن التدخل 
حماولة  يف  دولة  بكل  اخلا�شة  الداخلية  ال�شوؤون  يف 

للتاأثري على قراراتها يف ت�شيري �شوؤونها.
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اأف�شل حل ملواجهة »احلرب الالمتماثلة«  يكمن 
يف جتريدها من ميزة اأنها »المتماثلة«، الأن 
اجلماعات التي ت�شن »احلرب الالمتماثلة« 

تعتمد على ا�شتنزاف قدرات الدول الكبرية، 
وااللتفاف على قوة اجليو�س النظامية، عرب 

جرها اإىل منازالت مباغتة و�شغرية، ت�شتطيع 
من خاللها اأن تهزمها وتذلها، و�شواًل اإىل 

تقوي�س الروح املعنوية لها، بغر�س تفكيكها، 
واإفقادها اإرادة القتال.

فاخلطوة االأوىل يجب اأال ن�شمح لتلك اجلماعات 
بتنفيذ هذه اخلطة، لذلك ينبغي اأن تطور 

الدولة بدورها قوة م�شابهة للعدو يف قدراته، 
وت�شكيالته، وانت�شاره، وت�شليحه، و�شرعة 
حركته، و�شواًل اإىل تنفيذ املهام وحتقيق 
الغايات. واخلطوة الثانية تكمن يف قلب 

املعادلة؛ اأي الهجوم بداًل من الدفاع. فيجب 
اأن تكون مهمة القوات »املتماثلة« التي تبنيها 

الدولة الهجوم ولي�س �شد الهجوم.  اأما اخلطوة 
الثالثة فيجب اأن تكون خارج احلدود. ففي 

حروب القرن الـ 21 تعتمد اجلماعات االإرهابية 
على متويل ودعم �شيا�شي واإعالمي ولوج�شتي 

خارجي، ويف االأحوال العادية تقوم الدول التي 
تتعر�س للهجمات باأفعال دفاعية تقليدية من 

نوع االنتقاد وال�شجب واالإدانة والتلويح بتجميد 
العالقات الدبلوما�شية، اأو ال�شكوى للحلفاء 
والو�شطاء، اأو رفع ق�شايا اأمام املحاكم، اأو 

تبادل الهجمات االإعالمية.
اإن توافر املعلومات عن اجلماعات االإرهابية 

م�شاألة �شرورية، وبناًء على تلك املعلومات �شيتم 
�شل قدراتهم واإحباط هجماتهم قبل اأن تقع.
اإن الوحدات التي �شتطورها القوات امل�شلحة 

للعمل على مواقع التوا�شل االجتماعي �شيكون 
لها دور حا�شم يف مواجهة اأمناط املحتوى التي 

ت�شتهدف االأمن القومي للدول.
وبقدر ما �شيكون املحتوى الذي تقدمه القوات 
امل�شلحة عرب مواقع التوا�شل االجتماعي غري 

مبا�شر، وجذابًا، ومتكاماًل، ودقيقًا، وتفاعليًا، 
بقدر ما �شتنجح القوات امل�شلحة يف ت�شخري 

االإعالم اجلديد ل�شاحلها.

ولنا كلمة

مشاركة متميزة
لـ »درع الوطن«

اإلعالم 
وحروب القرن 

الـ 21

المقدم ركن/ يوسف جمعه الحداد
رئيس تحرير مجلة درع الوطن

يف  الوطنية  م�شوؤوليتها  من  انطالقا 
الكربى الفعاليات  تغطية 

فعاليات  الوطن يف  �شاركت جملة درع 
القرن  »القادة حلروب  موؤمتر 

نظمته  الذي  والع�شرين«،  الواحد 
الدفاع، حيث عر�شت عددا  وزارة 

من ا�شداراتها من بحوث وكتب يف 
والت�شليح  الع�شكري  العمل  جماالت 

واالقت�شادية. ال�شيا�شية  والتحليالت 
رئي�س  يو�شف احلداد  املقدم  وقال 
اإن م�شاركة  الوطن«:  حترير »درع 

انطالقا  تاأتي  املوؤمتر  املجلة يف 
تغطية  يف  الوطنية  م�شوؤوليتنا  من 

ت�شت�شيفها  التي  الكربى  الفعاليات 
التي ت�شارك  اأو تلك  دولة االإمارات 

اأحداث  لنقل  الدولة  فيها خارج 
القارئ  اإىل  الفعاليات  واأخبار هذه 

�شورة  يعطيه  ما  متميز  مهني  ب�شكل 

اأن  كاملة عن هذه االأحداث. واأ�شاف 
تاريخها  تعنى عرب  الوطن  درع  جملة 

بالقارئ  االأول  املقام  الطويل يف 
داخل دولة االمارات من خالل 
وحتقيقات  اأخبار  من  تن�شره  ما 

الفعاليات  جلميع  وتغطيات  وحوارات 
اأ�ش�س  على  منها  الع�شكرية  خا�شة 

واالأمانة  ال�شحفية  املهنية  من  قوية 
يف الطرح وهذا ما يوثق العالقة بني 

به. نفخر  ب�شكل  وقارئيها  املجلة 
الوطن  رئي�س حترير درع  واأ�شار 

�شهد  باملوؤمتر  املجلة  اأن جناح  اإىل 
الزائرين  امل�شاركني  من  كبريا  اإقباال 
وامل�شوؤولني  القادة  كبار  راأ�شهم  على 

واالإعالميني،  واالأكادمييني  والباحثني 
الن�شخ من  مئات  توزيع  اإىل  اإ�شافة 

املجلة. عن  ال�شادرة  الكتب 

ضمن مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين

اإلخراجالمصورينهيئة التحريرمدير التحريررئيس التحرير
المقدم ركن/

يوسف جمعة الحداد
الرائد/

جميل خميس السعدي
محمد سعيد الطنيجي

حسين علي المناعي
خميس محمد الحوسني

حسين اليافعي 
محمد الخضر

أحمد محمود أحمد

العالقات العامة
الرائد/ سيف الكيبالي

علي سالم الشحي
أحمد الدرعي

النقيب/ خليل الكعبي
أحمد عبداهلل البلوشي

إبراهيم األهلي




