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فــي الوقــت الــذي تنعقــد فيــه الــدورة الخامســة مــن “سلســلة مؤتمــرات
القــادة” الــذي تنظمــه وزارة الدفــاع هــذا العــام ،يواجــه العالــم بأســره تهديــدًا
حقيقيــً للبشــرية ،تهديــدًا يتجــاوز عواقــب الحــروب والمعــارك التقليديــة ،إنــه
انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد (كوفيــد ،)19 -الــذي أصبــح عــدوًا مشــتركًا
للبشــرية.
لــم يكــن انتشــار األوبئــة مــن بيــن الســيناريوهات أو المواضيــع التــي نالــت
اهتمــام المؤتمــرات الســابقة .ومــن الناحيــة العمليــة ،وجدنــا أن عواقبهــا
خطيــرة جــدًا ،فهــي تشــكل تهديــدات حقيقيــة لحيــاة اإلنســان ،فض ـ ً
ا عــن تعطيــل مختلــف الوظائــف
الحيويــة فــي الــدول ،ولهــذا يتطلــب األمــر بــذل جهــود دوليــة مشــتركة لمواجهــة هــذا الخطــر المشــترك
واحتوائــه.
إن التحــدي الــذي واجهتــه دول العالــم فــي األشــهر الثمانيــة الماضيــة نتيجــة لجائحــة “كوفيــد  ”19 -هــو
ـد معقــد مــن حيــث آثــاره وتداعياتــه ،فقــد دعتنــا األزمــة إلــى التفكيــر مليــً فــي ســبل مكافحــة الوبــاء
تحـ ٍّ
والتكيــف مــع الظــروف المعيشــية الصعبــة التــي فرضتهــا علينــا ،وأيضــً البحــث عــن ســبل الســتعادة
نمــط الحيــاة اليوميــة المناســبة مــع الحــد األدنــى مــن الخســائر ،ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو االســتعداد
لمواجهــة التحديــات المســتقبلية التــي يمكــن أن تكــون أكثــر تعقيــدًا فــي طبيعتهــا مــن التحــدي الحالــي.
ينبغــي أن يكــون هدفنــا الحقيقــي هــو إعــداد الــدول لمواجهة هــذه التحديات في المســتقبل ،مــع ضمان
مســتوى متقــدم مــن المرونــة ،وأن نحمــي وجــود بلداننــا بينمــا نجــد ســب ً
ال للتعافــي مــن هــذه األزمــات
بســرعة .وهنــا ،أود أن أشــكر فريــق العمــل الــذي أعــد هــذه الورقــة التــي تســلط الضــوء علــى طبيعــة األزمــة
الحاليــة والتعقيــدات التــي أســفرت عنهــا ،كمــا يدعونــا إلــى اســتخالص الــدروس منهــا ،وكذلــك التفكيــر
فــي المســتقبل لمواجهــة أزمــات مســتقبلية مــن نفــس النــوع ولكــن مــع مزيــد مــن التعقيــد .نتطلــع إلــى
مشــاركتكم البنــاءة فــي حلقــة نقــاش مؤتمــر وزارة الدفــاع والمنعقــد خــال شــهر نوفمبــر.
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تمهيد
لــم يعــد االســتقرار الوطنــي مجــرد مســألة حمايــة ووقايــة مــن الهجمــات االعتياديــة أو التقليديــة .فمــع
اســتمرار التداعيــات الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد ،19-اتضــح لنــا جميعــً َّ
أن التهديــدات تأتــي فــي أشــكال
وتأثيــرات مختلفــة ،وغالبــً مــا يصعــب التنبــؤ بهــا ،وتتســبب فــي اضطرابــات تتجــاوز نطاقهــا المباشــر .كمــا
طــرأت تغيــرات كبيــرة وســريعة علــى المشــهد العالمــي ،حيــث تؤثــر التهديــدات الحديثــة علــى نطــاق
جغرافــي أوســع ،بــدءًا مــن األوبئــة ومــرورًا بالمخاطــر االقتصاديــة واإلرهــاب والظواهــر الطبيعيــة العنيفــة
والهجمــات الســيبرانية وغيرهــا مــن التهديــدات .إضافــة إلــى ذلــك ،غالبــً مــا يتضاعــف تأثيــر تلــك التهديــدات
نتيجــة انتشــار المعلومــات المضللــة.
ولمواجهــة هــذه البيئــة الجديــدة ،التــي لــم تعــد فيهــا األوضــاع علــى طبيعتهــا ،ينبغي علــى الــدول التركيز
علــى تطويــر قدراتهــا علــى الصمــود والتكيــف مــع تلــك الظــروف المتغيــرة .وهــذا يتطلــب بــذل جهــود
شــاملة علــى مســتوى الدولــة ،تشــارك فيهــا الحكومــة والقطــاع الخــاص واألكاديمــي والمجتمــع المدنــي
والحلفــاء الدولييــن .ويعنــي أيضــً التأكــد مــن قــدرة المؤسســات واألفــراد ،الذيــن يشــكلون المجتمــع ،علــى
تطويــر مســتوى جديــد مــن الصمــود والمرونــة.
ســنقوم مــن خــال هــذه الوثيقــة بدراســة تلــك التوجهــات بشــكل مفصــل ،ونســتعرض النهــج الجديــد
فــي إدارة األزمــات ،بــد ً
ال مــن التركيــز علــى التعافــي واســتعادة االســتقرار .يرتكــز ذلــك النهــج علــى بنــاء
قــدرة الــدول علــى الصمــود .كمــا ســنقدم منظــورًا للــدور الكبيــر الــذي تلعبــه مؤسســة الدفــاع فــي أوقات
األزمــات ،ونتســاءل عمــا إذا كان هنــاك حاجــة بــأن تتبــوأ مكانــة مختلفــة فــي االســتجابة الحديثــة للطــوارئ.
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1.اعتبارات رئيسية
يــكاد يكــون مــن المســتحيل مناقشــة أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة اليــوم مــن دون الرجــوع إلــى جائحــة كوفيــد .19-فقــد
أدى الوبــاء إلــى تعطيــل المجتمــع ،وإعــادة تشــكيله بطــرق ال حصــر لهــا ،بمــا فــي ذلــك أنظمــة الرعايــة الصحيــة ،وسالســل
اإلمــداد ،والطريقــة التــي نديــر بهــا أعمالنــا ،وأســاليب العمــل ذاتهــا ،وحتــى كيفيــة بنــاء العالقــات والحفــاظ عليهــا .لقــد كان
كوفيــد 19-صدمــة شــديدة لمنظومــة الحيــاة ،وتحديــً للعديــد مــن أنمــاط الســلوك المتأصلــة ،وكان بمثابــة تحذيــر صــارخ َّ
أن
األوضــاع العاديــة أصبحــت شــيء مــن الماضــي.
وعلــى الرغــم مــن َّ
أن وبــاء كوفيــد 19-قــد بيــن لنــا األمــر بوضــوح ،إال أ َّنــه فــي
الحقيقــة ســلط الضــوء فقــط علــى تعقيــدات بيئــة العمــل الحاليــة ،والتداعيــات
المترتبــة عليهــا ،عندمــا تقــع األزمــات .فالتهديــدات الحديثــة ال تميــز أو تبقــى ضمــن
حــدود معينــة أو حتــى ضمــن الحــدود الوطنيــة .فهــي تؤثــر فــي أي شــخص وأي
شــيء فــي طريقهــا والعديــد منهــا يظهــر فــي صــورة أحــداث مســتبعدة الحــدوث،
ولكنهــا ذات تأثيــر كبيــر ومــن الصعــب للغايــة التنبــؤ بهــا ،مما يجعــل آليــات التحديد
المبكــر بالغــة األهميــة .

أحداث مستبعدة
الحدوث ،ولكنها
ذات تأثير كبير
ومن الصعب
للغاية التنبؤ بها

2.مشهد تهديدات جديد
أظهــرت األحــداث األخيــرة أن عمليــة المحافظــة علــى اســتدامة االســتقرار الوطنــي أصبحــت أكثــر تعقيــدًا .فأزمــات اليــوم تأتــي
فــي أشــكال عديــدة ،وجميعهــا لهــا تداعيــات متعــددة أو دائمــة تتجــاوز نطاقهــا المباشــر مــن التأثيــر.
علــى ســبيل المثــال غيــرت هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر طريقــة ســفرنا بشــكل دائــم ،وأبــرزت تأثيــر اإلرهــاب علــى
الســاحة العالميــة ،وأثــرت علــى الجغرافيــا السياســية العالميــة بطــرق ال تــزال محسوســة بعــد عقديــن مــن الزمــان .كمــا
ســيكون للنــزوح الجماعــي والهجــرة غيــر النظاميــة تداعيــات اقتصاديــة وأمنيــة وطبيــة واجتماعيــة دائمــة علــى الــدول
المضيفــة لســنوات قادمــة .وســتمتد تداعيــات تغيــر المنــاخ إلــى احتماليــة حــدوث اضطرابــات عنيفــة خــال الســنوات القادمــة،
حيــث تتعــرض المــوارد المحــدودة لضغــوط متزايــدة.
وجائحــة كوفيــد 19-تعتبــر أحــداث مثــل فــي هــذا الســياق  .فقــد انتقــل الوبــاء بســرعة مــن تهديــد ســامة النــاس الماديــة
واســتقرارهم ،إلــى تعريــض فــرص العمــل واإلنتــاج ،وتوافــر المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن المــواد األساســية ،وثقــة المســتهلك،
والتدفقــات التجاريــة ،واالســتقرار االقتصــادي ،والتعليــم ،والصحــة العقليــة للخطــر .باختصــار ،لقــد عطــل كافــة مناحــي
الحيــاة .وتشــير جميــع الدالئــل إلــى أن ذلــك ســيكون هــو الواقــع الجديــد فــي حــال وقــوع األزمــات فــي المســتقبل.
و لقــد أتاحــت شــبكة المعلومــات الرقميــة فــرص متعــددة فــي عصــر المعلومــات” والــذي ســاهم فــي تمكيــن ألفــراد
والمنظمــات والــدول مــن الوصــول إلــى كميــات هائلــة مــن البيانــات ومشــاركتها ،وســهل أيضــا عمليــة التالعــب بالمعلومــات
وإســاءة اســتخدامها للتأثيــر علــى الســلوك البشــري وخلــق النزاعــات .ممــا يجعــل مــن الصعــب معرفــة مــن يمكــن الوثــوق بــه
ومــا الــذي يتــم الوثــوق بــه .كمــا تــؤدي ســهولة الحصــول علــى المعلومــات إلــى ســهولة امتــاك الفاعليــن غيــر الحكومييــن
وحتــى األفــراد لألســلحة المتطــورة والقــدرات الفتاكــة ،وهــو مــا يزيــد مــن صعوبــة حمايــة الدولــة لمواطنيهــا مــن مخاطــر
بيئــة الفضــاء الســيبراني.
وفــي بيئــة كهــذه ،حيــث ال يمكــن التنبــؤ إال بالقليــل ،وتتنــوع األزمــات فــي أشــكال مختلفــة ،أصبحــت فكــرة القــدرة علــى
اســتعادة االســتقرار أو التعافــي ،وإعــادة البنــاء ،غيــر مطروحــة علــى الطاولــة .وهــذا يتطلــب تفكيــرًا مختلفــً .فــي الواقــع ،إذ ال
يمكــن تحقيــق “االنتصــار” المطلــق إزاء تلــك التهديــدات ،ولكــن فقــط “التكيــف” معهــا.
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والســؤال الــذي يبقــى مطروحــا هــو كيــف يمكن
للــدول (والعالــم بأســره) تطويــر القدرة علــى حماية
المواطنيــن مــن التهديــدات المســتقبلية فــي ظــل
هــذا المشــهد؟
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3.النهج الجديد للمرونة والصمود الوطني
مــع تعــرض الشــبكات الوطنيــة والبنــى التحتيــة للــدول فــي مختلــف دول العالــم فــي الوقــت الحالــي للهجمــات الســيبرانية
بشــكل أشــد مــن أي وقــت مضــى ،أصبــح مــن الضــروري أن تتكاتــف الحكومــات والمجتمــع المدنــي والقطاعيــن الخــاص
والتعليمــي والحلفــاء الدولييــن وأن يعملــوا مــن خــال نهــج جديــد يعتمــد علــى الجاهزيــة واالســتعداد لمواجهــة التهديــدات
والتعامــل معهــا بطريقــة شــاملة .ويمكــن أن نطلــق علــى هــذا النهــج الركائــز األربعــة للصمــود والمرونــة الوطنيــة،

ركــائـــز الصمــــود
الوطنــــي األربــــع
السالمة
والحماية
العامة

وحدة
األراضي
والسيادة

االستقرار
االجتماعي والترابط
والتماسك

•اعداد الدفاع العسكري

•إنفاذ القانون

•االتصال االستراتيجي

•القيادة والسيطرة الوطنية

•الدفاع المدني

•الخدمات االجتماعية

•التعاون الدولي

•أمن الغذاء والماء

•حماية الثقافة والموروث

•الخدمات الطبية

االستقرار
االقتصادي
واألمن
•حماية البنية التحتية
للمعلومات الحيوية
•الخدمات اللوجيستية
االستراتيجية الوطنية
•األمن االقتصادي
•أمن الصناعات االستراتيجية
•أمن الطاقة

ما هو؟

ما هو؟

ما هو؟

ما هو؟

وهي ترتكز على التخطيط
الدفاعي الوطني الذي يعزز
الجهود العسكرية والمدنية،
وهيكل صنع القرار ،والسلطات
ذات الصلة التي ستستخدم
في أوقات الطوارئ واألزمات،
والتخطيط االستباقي ،لضمان
العالقات الدولية الفعالة.

وتشمل الحفاظ على القانون
والنظام وحماية الحدود
واألمن الداخلي ،واستمرارية
عمل نظام العدالة الجنائية،
وتوفير خدمات الطوارئ
المدنية األساسية ونظام
وطني فعال لإلنذار والدفاع
المدني ،وضمان استمرار
إمدادات األغذية والمياه ،ونظم
اإلنتاج والتوزيع والتخزين،
وتوفير الخدمات واإلمدادات
الطبية األساسية.

ضمان التواصل المستمر
والفعال بين الدولة ووسائل
اإلعالم والشعب ،واستمرار
الحصول على الخدمات
االجتماعية األساسية ،مثل
المساعدات المقدمة من
السلطات المحلية أو المركزية،
وحماية المواقع والمواد التي
تشكل جزءاً هام ًا من التراث
الوطني للدولة.

ويشمالن إنشاء وصيانة وحماية
الهيكل الوطني للمعلومات؛
وتحديد أولويات النظم
األساسية للنقل واإلمداد
والمحافظة عليها؛ وحماية
االقتصاد والنظام المالي؛
وضمان استمرارية الصناعات
األساسية وتوفير االحتياجات
الحيوية؛ والخطط الرامية
إلى تأمين إمدادات الطاقة
وتخزينها وتوزيعها.
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وبينمــا يجــب أن تقــود الحكومــة والمؤسســات العامــة جهــود الــدول
فــي هــذا الشــأن ،فإنــه مــن األهميــة بمــكان أن يتــم إشــراك شــرائح أخــرى
مــن المجتمــع ،بــد ً
ال مــن محاولــة “العمــل بمفردهــا” نظــرًا لصعوبــة
المهمــة.
فالقطــاع الخــاص يلعــب دورًا حاســمًا فــي توفيــر الســلع والخدمــات.
كمــا أ َّنــه يوفــر القــدرات البشــرية المؤهلــة واألصــول ،والتــي يمكنهــا
أن تســاعد علــى تحديــد األزمــة التــي تلــوح فــي األفــق واالســتعداد
واالســتجابة لهــا فــي أوقــات الطــوارئ.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك القــدرة علــى جمــع البيانــات والمعلومــات،
ومعالجتهــا .والتــي يمكــن أن تكــون قــدرات حيويــة فــي تحديــد
ـد مــن آثارهــا.
األزمــات فــي وقــت مبكــر ،ممــا قــد يحـ ّ
ومــع تحــول الفضــاء الســيبراني إلــى ســاحة نــزاع فــي مجــال
الفضــاء الســيبراني ،فـ َّ
ـإن الجهــود المبذولــة للســيطرة عليــه تتطلــب
مشــاركة فعالــة مــن شــركات القطــاع الخــاص والتــي تمتلــك
بالفعــل قــدرات كبيــرة فــي هــذا القطــاع .فعلــى ســبيل المثــال و مــع تطــور الوضــع الخــاص بجائحــة كورونــا ،كثفــت
الشــركات المســؤولة عــن وســائل التواصــل االجتماعــي اســتخدامها لخوارزميــات التعلــم اآللــي لكشــف ومكافحــة
انتشــار المعلومــات المضللــة.
كمــا يمكــن للعديــد مــن الشــركات ً
أيضــا تحويــل وقتهــا ومواردهــا إلــى أنشــطة مختلفــة عنــد الحاجــة .وكمــا رأينــا خــال
الجائحــة ،تــم تكليــف خطــوط اإلنتــاج والقــوى العاملــة بالعمــل بشــكل مؤقــت علــى تصنيــع وتوزيــع المــواد األساســية
مثــل اإلمــدادات الطبيــة ومعــدات الوقايــة الشــخصية.
المجتمــع المدنــي والتعليــم يوفــران الســبل الالزمــة لتثقيــف وتوعيــة المواطنيــن ،وبالتالــي جعــل الــدول أقــل عرضــة
للتهديــد واالســتهداف.
تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بالدفــاع عــن أفــراد المجتمــع وأطيافــه المختلفــة ،وتــؤدي دورهــا  -فــي حــاالت
رابطــا فعــا ً
العنــف األســري والتــي ارتفعــت بشــكل صــارخ خــال فتــرات اإلغــاق  -ويمكــن أن تكــون ً
ال للغايــة بيــن الحكومة
والمجتمــع.
وفــي الوقــت نفســه ،فإنــه ال يمكــن االســتهانة بــدور التعليــم الفعــال قبــل وأثنــاء وبعــد أوقــات األزمــات .إن التحــول لنصبح
قادريــن علــى الصمــود كدولــة يعنــي تطويــر مواطنيــن قادريــن علــى التكيــف فــي أوقــات االضطــراب ،مــن خــال الوقــوف
فــي وجــه الصعوبــات الجديــدة التــي قــد تكــون طويلــة األمــد ،والتك ّيــف مــع آثارهــا .فقبــل جائحــة كوفيــد ،19-كان
المالييــن يجهلــون مخاطــر األوبئــة ،بمــا فــي ذلــك اآلثــار “الخفيــة” مثــل التأثيــر علــى الصحــة العقليــة .و تــم العمــل علــى
ذلــك مــن خــال نشــر الوعــي حــول انتشــار األمــراض المعديــة ،والتدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا الحتوائهــا ،واألثــر النفســي
المحتمــل لهــذا الوبــاء .يعــد التعليــم القــوي ً
أيضــا أحــد أكثــر الطــرق فعاليــة لمكافحــة انتشــار المعلومــات الكاذبــة
وتمكيــن المجتمــع مــن االســتجابة للتحديــات الجديــدة وإيجــاد الحلــول بســرعة أكبــر.
وكمــا أوضحنــا ســابقًا ،لــم تعــد التهديــدات الحديثــة محصــورة فــي مناطــق جغرافيــة معينــة ،ممــا يعنــي أهميــة بنــاء
التحالفــات الدوليــة .فطــوال فتــرة هــذا الوبــاء اتضحــت أهميــة التعــاون الدولــي  ،وذلــك فــي إطــار تقييــد حركــة األشــخاص
بشــكل فعــال ،وال زالــت الجهــود العالميــة تبــذل إليجــاد الحلــول .وبالمثــل ،فــإن األخطــار الحاليــة األخــرى بمــا فــي ذلــك اإلرهاب
والهجــرة غيــر النظاميــة العالميــة وتغيــر المنــاخ لــن يتــم معالجتهــا بنجــاح إال إذا تعاونــت الــدول والمؤسســات معــً.
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4.نموذج جديد إلدارة األزمات
أصبــح واضحــً عــدم قــدرة الــدول علــى االعتمــاد علــى األســاليب التقليديــة إلدارة
َّ
بــأن األزمــة تليهــا فتــرة تعافــي ،وفــي نهايــة المطــاف
األزمــات ،والتــي تفتــرض
العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي.
وبــد ً
ال مــن ذلــك ،أصبــح يتعيــن عليهــا أن تتكيــف مــع الوضــع الجديــد «غيــر
الطبيعــي» ،حيــث تقــع االضطرابــات المســببة لتغييــر أســاليب الحيــاة بشــكل
متكــرر ومتزامــن .و هــذا يعنــى بنــاء آليــات التخطيــط واالســتجابة لألزمــات وفقــً
للقــدرة علــى التكيــف والتأقلــم واالســتعداد بشــكل مســتمر.

يجب تغيير النهج
المتبع من تخطيط
 استعداد-إدارة-تعافي إلى تخطيط
استعداد-إدارة-َت َ
ك ُّيف

ولكــي نصبــح قادريــن علــى الصمــود فــي األوقــات المضطربــة ،يجــب تغييــر النهــج
المتبــع مــن تخطيــط  -اســتعداد-إدارة -تعافــي إلــى تخطيــط -اســتعداد-إدارةَ -ت َك ُّيــف .وفــي الفقــرات التاليــة ،نســتعرض
الخطــوط العريضــة لــكل خطــوة مــن خطــوات نمــوذج إدارة األزمــات.

1

التخطيط
واالستعداد

2

اإلدارة

3

التكيف

1.التخطيط واالستعداد
يعتبــر الوصــول إلــى المعلومــات فــي الوقــت المناســب أمــرًا حتميــً .حيــث تعتمــد الحكومــات وصنــاع القــرار االســتراتيجي علــى
التحذيــر مــن التهديــدات التــي يتعــرض لهــا األمــن الوطنــي .ولكــن تحتــاج وكاالت االســتخبارات إلــى توســيع نطــاق عملهــا
لتغطيــة كافــة التهديــدات التــي تتعــرض لهــا الدولــة.
تقــدم جائحــة كوفيــد 19-مثــا ً
ال جيــدًا علــى ذلــك .فالــرأي الشــائع يــرى َّ
أن فــرض اإلغــاق في وقــت مبكــر كان مــن الممكن أن
يقلــل مــن عــدد الحــاالت ،وأن ينقــذ المزيــد مــن األرواح فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،وهــو أمــر لــم يكــن مــن الممكــن تحقيقه إال
مــن خــال تبــادل اســتباقي ومســتمر للمعلومــات مــن مصــادر مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،إلــى جانــب
وكاالت االســتخبارات .وبالتالــي فــإن العمــل المشــترك والشــامل بيــن مختلــف القطاعــات يعــد أمــرًا ضروريــً لتقصيــر الوقــت
المســتغرق فــي نشــر التحذيــرات وتوفيــر تحليــل دقيــق ألي تهديــد وآثــاره المحتملــة.

 .2اإلدارة
تعتمد عملية إدارة األزمات بشكل كبير على توحيد النهج على المستوى الوطني ،وتغطية جميع جوانب االستجابة.
وعلــى الجهــات المختصــة دور هــام فــي إطــاع المجتمــع بأخــر المســتجدات وطمأنتهــم .ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق
رؤســاء الــدول مــن خــال اإلعــان شــخصيًا عــن جميــع األزمــات التــي تواجههــا الدولــة ،أو تحديــد مســؤول ليكــون واجهــة
لجميــع العمليــات الوطنيــة.
ثانيــً ،ينبغــي أن تقــوم وحــدة مركزيــة بتعبئــة وتنســيق جميــع جهــود االســتجابة والجهــات الفاعلــة عبــر الركائــز األربــع
للصمــود والمرونــة الوطنيــة .يمكــن تفويــض قيــادة العمليــات بهــذا األمــر ولكــن يجــب أن تظــل القيــادة الوطنيــة علــى إطــاع
دائــم بجميــع التطــورات لضمــان اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية فــي الوقــت المناســب ،مثــل إطــاق حــزم التحفيــز االقتصــادي.
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وتعتبــر مشــاركة البيانــات والمعلومــات بيــن جميــع األطــراف المعنيــة أمــرًا بالــغ
األهميــة ،ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو بيــن الــدول .كمــا أن التفكيــر بتمعــن
والتنفيــذ الدقيــق ضــرورة لكســر الحواجــز والتأكــد مــن عــدم إهمــال أي شــيء أو أيــة
معلومــات.
إن توحيــد الخطــاب الموجــه للمواطنيــن بشــأن أحــداث معينــة يبنــي الثقــة فــي
أوقــات األزمــات .ومــن خــال عــرض الحقيقــة علــى المواطنيــن ،تعــزز الــدول صمودهــا
الوطنــي بجعــل مواطنيهــا أقــل عرضــة لإلشــاعات والمؤامــرات ،وتعمــل علــى
تحفيــز األفــراد والمؤسســات علــى اتبــاع التعليمــات الرســمية ومكافحــة مصــادر
المعلومــات المضللــة.

من السمات
الرئيسية للصمود
والمرونة الوطنية
التكيف مع عدم
وجود نهاية ثابتة

 .3التكيف
من السمات الرئيسية األخرى للصمود والمرونة الوطنية التكيف مع عدم وجود نهاية ثابتة ،حتى بعد أن تمر األزمة.
ويتعيــن تطويــر االســتجابات للتهديــدات الجديــدة والمتطــورة وممارســتها واختبارهــا للتأكــد مــن فاعليتهــا فــي
مواجهــة األحــداث متزايــدة الخطــورة والمتكــررة .كمــا أن العامــل الحاســم اآلخــر هــو ضمــان المشــاركة والتنســيق الفعال
لجميــع المشــاركين فــي هــذه العمليــة ،وتقييــم مــدى قدرتهــم علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات الهامــة .فالمؤسســات
ذات األداء العالــي ال تســتطيع القيــام بذلــك وحدهــا :إن معظــم مشــاكل إدارة األزمــات تكمــن فــي عمليــات التواصــل فيمــا
بيــن المؤسســات ذات العالقــة بســبب عــدم وضــوح حــدود المســؤولية ،واالخفــاق فــي تبــادل المعلومــات ،وعــدد ال يحصــى
مــن المشــاكل األخــرى التــي تنبــع مــن االفتقــار إلــى التنســيق الســليم.
ومــع تك ّيــف الــدول مــع الحقائــق الجديــدة ،تتولــى القيــادة العليــا مســؤولية إبقــاء جميــع األطــراف وقطاعــات المجتمــع علــى
المســار الصحيــح ،ممــا يتيــح التعــاون واتخــاذ القــرارات بســرعة طــوال الوقــت ،وضمــان خدمــة النمــوذج المطبــق لنقــاط القــوة
لجميــع األطــراف المعنيــة.
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5.دور جديد للدفاع؟
َّ
إن مشــهد التهديــد المتغيِّــر ،والوتيــرة الســريعة التــي تتطــور
بهــا األزمــات بســبب التقــدم التكنولوجــي ،ومحــاوالت توفيــر
المــوارد تثيــر الســؤال عمــا يعنيــه «الدفــاع» حقــً فــي بيئــة اليوم.
هــل يمكــن أن يكــون الوقــت قــد حــان لزيــادة دور القــوات
المســلحة فــي دعــم حــاالت الطــوارئ غيــر القتاليــة؟

تمتلك القوات المسلحة
مجموعة من المنشآت
والموارد التي يمكن
استخدامها في العديد من
المواقف بما يتناسب مع تمام
االستجابة لحاالت الطوارئ

إن العديــد مــن القــوات المســلحة تطــور أنشــطة الحمايــة
وقــت الســلم كجــزء ال يتجــزأ مــن هدفهــا العــام .أصبــح نشــر
القــوات فــي أوقــات الحاجــة أمــرًا عاديــً .ومــن األمثلــة الواضحة
علــى ذلــك عمليــات اإلغاثــة ،كمــا رأينــا فــي أعقــاب الفيضانــات
التــي اجتاحــت المملكــة المتحــدة عــام  ،2007وزلزال سيشــوان
عــام  ،2008وإعصــار ســاندي عــام .2012
يتمتــع األفــراد العســكريون بالدافعيــة العاليــة واالنضبــاط
والتدريــب بشــكل خــاص للتعامــل مــع المواقــف الخطيــرة
خــال وقــت قصيــر ،كمــا تمتلــك القــوات المســلحة مجموعــة
مــن المنشــآت والمــوارد بجانــب تلــك المتوفــرة لــدى الجهــات
المدنيــة والتــي يمكــن اســتخدامها فــي العديــد مــن المواقــف
باســتخدام المهــارات المتخصصــة التــي تناســب تمامــً
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك اإلمــداد واإلســناد الطبــي
واالســتخبارات والمراقبــة واالتصــاالت والتعــاون والتنســيق،
 وفــي بعــض الحــاالت  -األمــن والنظــام العــام ،كحمايــةاألصــول أو المواقــع المعرضــة للخطــر علــى ســبيل المثــال.
كمــا تظهــر دراســات الحالــة التــي تــم القيــام بهــا ،أنــه قــد تــم
اســتدعاء العديــد مــن هــذه الجهــات للعمــل أثنــاء الوبــاء ،حيــث
قامــت القــوات المســلحة حــول العالــم بنشــر القــوات والموارد
للمســاعدة فــي االســتجابة بطــرق متنوعــة ،وهــي فــي الواقــع
تمثــل عامــل قــوة إضافــي للــدول فــي محاربــة الفيــروس.

مســاهمة الدفــاع فــي جائحــة
كوفيــد :19-اســتراليا ونيوزيلنــدا
شــكلت كال البلديــن قــوات واجــب لتقديــم
المســاعدة واالســتجابة للجائحــة علــى
مســتوى الحكومــة بالكامــل.
قــدم مــا يقــرب مــن  4000جنــدي الدعــم
والمســاعدة للمجتمــع المدنــي مــن خــال
مجموعــة واســعة مــن األنشــطة بمــا فــي
ذلــك التخطيــط واإلمــداد واالختبــار وإدارة
الحجــر الصحــي والدعــم الطبــي ومراقبــة
الحــدود وعــودة المواطنيــن إلــى الوطــن.
ولــم تتولــى قــوات الواجــب مســؤولية
إنفــاذ القانــون ،وال يظــل هــذا هــو الوضــع
الراهــن فــي أســتراليا ،بينمــا تــم منــح
األفــراد العســكريين فــي نيوزيلنــدا بعــض
الصالحيــات لفــرض ودعــم جهــود العــزل
والحجــر الصحــي.
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دراســة حالــة :مســاهمة القــوات
المســلحة لدولــة اإلمــارات فــي
عمليــات مكافحة جائحــة كوفيد19-

مشـــاركة القوات المسلحة في االســـتجابة الوطنية
لجائحة كورونا

االســـتفادة مـــن قـــدرات اإلمـــداد ونطـــاق الوصـــول
العالمـــي للقـــوات المســـلحة

تلعب القوات المســـلحة دورًا حيويًا ومؤثرًا في االســـتجابة
الوطنيـــة لجائحـــة كورونـــا ،حيـــث تعمـــل عن قـــرب مع
الســـلطات المدنيـــة لوضـــع الخطـــط وتحضيـــر وتنفيـــذ
مجموعـــة كبيرة من إجـــراءات االســـتجابة.

• دعـــم جهود رصـــد واكتشـــاف األمـــراض باالســـتعانة
باألفـــراد المنتشـــرين.
• تبـــادل المعلومات مع الشـــركاء الدولييـــن لتعزيز األمن
ا لعا لمي .

التعاون مع السلطات المدنية لحماية الدولة

• الحصـــول على اإلمـــدادات الالزمة للمتطلبـــات الوطنية
من مصـــادر دولية من خالل شـــبكة الملحقيات الطبية
العسكرية.

يشـــارك ســـاح الخدمات الطبية فـــي القوات المســـلحة
في اللجـــان وفـــرق العمل على مســـتوى الحكومـــة ،بما
في ذلـــك ،على ســـبيل المثـــال ال الحصـــر ،ما يلـــي :فريق
االســـتجابة الوطنـــي ،واللجنـــة الفنيـــة الوطنيـــة لمرضى
العنايـــة المركـــزة ،واللجنـــة الفنيـــة الوطنيـــة لمكافحة
األمـــراض المعديـــة ،ولجنـــة اإلمـــداد الطبـــي ،ولجنـــة
المختبـــرات الوطنيـــة ،وفرق المســـح المشـــترك.

• المســـاعدة فـــي تنفيـــذ عمليـــات اإلجـــاء الدوليـــة
لمواطنـــي الدولة والـــدول العربيـــة األخرى مـــن مراكز
تفشـــي الجائحـــة.

• تبادل الخبرات ومشـــاركة المعلومـــات الحيوية بما في
ذلك جهـــود المتابعة للحـــد من انتشـــار الجائحة.

تقديـــم الدعـــم الطبـــي إلى الجهـــات العســـكرية
والمدنيـــة

• تبـــادل وتقديـــم اإلمـــدادات الطبيـــة (مثـــل أجهـــزة
فحص  PCRومعدات الحماية الشـــخصية والكواشـــف
المســـتخدمة في الفحص ،ومســـحات األنـــف ،وأدوات
ا لفحص ) .

• تعزيـــز قـــدرات العنايـــة المركـــزة فـــي مدينة الشـــيخ
شـــخبوط الطبية ومستشـــفى المفرق وإطـــاق نظام
«وحـــدات العنايـــة المركـــزة المفتوحة» بالتعـــاون مع
خبـــراء مـــن الـــدول الصديقة.

• المشاركة في القرارات التي تعمل على تقليل انتشار
الجائحة وتقييم اآلثار المجتمعية واالقتصادية للجائحة.

• توفير المعـــدات الالزمة مثل أجهـــزة التنفس ومعدات
الحماية الشـــخصية إلى الجهـــات الطبية فـــي الدولة.

• إدامـــة جاهزيـــة القـــوات المســـلحة من خـــال ترتيب
أولويـــة الفحـــص واالختبـــار والعـــزل للعســـكريين.

• توزيـــع األطباء العســـكريين لدعم مستشـــفيات العزل
وتجـــارب لقاحـــات كورونا فـــي اإلمارات.

• تحليـــل كفـــاءة أدوات الفحـــص وتحديـــد مـــوردي
معدات الحماية الشـــخصية لتعزيز قدرات االســـتجابة
الوطنيـــة.

• المســـاعدة فـــي نقـــل الحـــاالت الحرجـــة داخـــل
المستشــفيــــات فـــــي الدولــــة.

• دعم إنشاء وتشغيل مراكز الفحص في الدولة.

• إنشـــاء عنابـــر للعزل فـــي جميـــع معســـكرات القوات
المســـلحة للحـــد مـــن تفشـــي جائحـــة كورونا.

• التعـــاون مع المختبرات الخاصة الرئيســـية فـــي الدولة،
من خـــال الدعم البشـــري والتقني إلنشـــاء وتشـــغيل
ا لمختبر ا ت .
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6.ال توجد حلول جاهزة للتعامل مع األزمات
إن القــدرة علــى اكتشــاف التهديــدات وردعهــا فــي عالــم اليــوم تجعــل مــن نهــج “المجتمــع بأســره” أمـرًا ضرور ًيــا .وفــي حيــن
أنــه مــن المســتحيل التنبــؤ بدقــة بطبيعــة األزمــة المقبلــة ،فــإن هــذا النهــج هــو مــا ســيعطي الــدول القــدرة علــى االســتجابة
بشــكل أســرع وأكثــر فعاليــة .وبالمثــل ،فــإن الحاجــة إلــى التعامــل مــع البيئــة دائمــة التغيــر والتأقلــم معهــا تعنــي أنــه ال
يوجــد عــودة إلــى المفهــوم الســابق “الوضــع الطبيعــي” .وفــي ظــل هــذه الظــروف ،يجــب علــى الــدول أن تطــور قدراتهــا علــى
مواجهــة التهديــدات واالضطرابــات ،وأن تســتخدم جميــع المــوارد المتاحــة لهــا بالشــكل األمثــل للقيــام بذلــك.
ومــن المســائل التــي تثيــر التســاؤل هــي مــا ينبغــي أن تكــون عليــه طبيعــة ونطــاق مؤسســات الدفــاع الوطنيــة .فمــن الواضــح
أنهــا قــادرة علــى القيــام بــدور هــام فــي التصــدي للتهديــدات الحديثــة ،بــل إنهــا بالفعــل تــؤدي دورًا هامــً فــي التصــدي لهــا.
ولكــن مــن المســتحيل أن نتبــع نهــج واحــد يناســب الجميــع .وكمــا هــو الحــال فــي بيئــة التهديــد نفســها ،فــإن الغــرض مــن
التدخــل العســكري وطبيعتــه يتشــكالن مــن خــال المتطلبــات الخاصــة لــكل دولــة ،ويرتبــط ارتباطــً ال ينفصــل عــن المســائل
الســيادية والقانونيــة والسياســية.
فــا توجــد حلــول جاهــزة للتعامــل مــع األزمــات ،وعلــى الرغــم مــن َّ
أن هــذه الوثيقــة قــد ناقشــت كيــف يمكــن للقــوات
العســكرية أن توفــر الخبــرة والمســاعدة العمليــة فــي الحــاالت غيــر القتاليــة ،إال أنهــا ليســت ســوى عنصــرًا واحــدًا مــن منظومة
خطــة االســتعداد واإلدارة والتكيــف ،جنبــً إلــى جنــب مــع العديــد مــن الجهــات المشــاركة األخــرى بمــا فــي ذلــك الحكومــة
والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة والحلفــاء الدولييــن .وأيــً كان دور هــذه الجهــات ،فالبــد وأن يتوافــق مــع دور الجهات
الفاعلــة األخــرى لضمــان التعــاون الكامــل بيــن الــدول وضمــان قدرتهــا علــى مواجهــة األزمــات القادمــة باحترافيــة وثقــة.
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كلمة شكر

تــود وزارة دفــاع اإلمــارات العربيــة المتحــدة أن تشــكر شــريكها
االســتراتيجي كيرنــي لمســاهمته فــي تطويــر هــذا التقريــر.

