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خاصح عه األظٕاا  اثصثشاح اثساات ح  تسماخٔرمٕش 
تاا   أٌاامس تاذااًَثعاا  اثراآ دااٍ ذٍا اثث اازٔح 

يف سَا  خطااُا اثل اا  أَ اثرمااآٌ أخطزٌااا ٌااُ 
َ اا ٌاُ   ا وٓاثزاتا  تام  اا ٌاُ اجلٕ  ؼزَب 
اثسٕاسآ َ خاُ  شلارساح اثعما  َتم  عسكزْ

 .صزاع عسكزِ

أدَاخ اثعما  أن ٌذا اجلٕ  ق  ٔرمس فًٕ ذُظٕا  مبعىن  
َقا  ذععاة خاُ  صازاعاخ عساكزٔح ت الً  ه  اثسٕاسٓ

فًٕ اثسٕاسحاألدَار ذاذٍا اثرٓ كاود ذرمس  اه قثا  عا  
ٔ ااُف فٕااً ادلاا وٓ تاثرااا  تاا َر  احلاازَب َادلعااارد َقاا 

 .عسكزْ 

 ادل   ح
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أطعق اسمس ؼزب اجلٕا  اثزاتا  ععاّ  
 اإلرٌاتٕااحاحلاازب ععااّ اثرىتٕماااخ 

َطزفااا  ادللٍااُف األ زٔكاآحبسااة  
 احلازَباحلزب يف اجلٕ  اثزاتا   اه 

ال ث َثح  ا   ات  ظٕش وتا ٓ ٌما  
 أَ عا َ َخثٔاا خلٕاح  ىر ازج دَثح 
 .  أحناء اثعامليف 

 ادل   ح
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خعاط األَراق اجلٕ  اثزات   ه احلزَب ععّ  ٔعرم 
َتىاء  ساؼاخ َاسعح  اه االثرثاسااخ ادللإٌمٕاح 

أكا  َاثص افٕح َ ادلإك  أن ؼزَب اجلٕ  اثزات  ٌٓ 
يف ذااارٔا اثريطاإط اثعسااكزْ  ىااذ و عااح وُعٕااح 

 .1648 َسرلاثٕا عاف عاٌ ج 
وساثًٕا أَ ٔىٍآ ألن ٌذا اجلٕ  اجل ٔ   ه احلزَب 

َاقعًٕا ئؼركار اث َثح اث ُ ٕح ث اه احلازَب ؼٕاس 
 تاذااد اثرىتٕماااخ َادلٕع اإاخ َاجلماعاااخ ذ ااه

َ مل ذع  احلزب ذى ث  تم ظٕاُ   ؼزَتًا ض  دَ 
 .ف ط
 ذل ا  اه ٌاذي احلازَب احلاثاح اثرآ  ادل  ُدَكان 

 َاثعاُدجفٍٕا اث َثح ئؼركارٌا ثععى  َقُِ اث زاع 
 ئىل مناذض صزاع كاود سائ ج قث  اث َثح ادلعاصزج

 ادل   ح
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اتسمملحة لممم تعممد الحممروب اتن بمسممتخدام 

 كممممما كانممممت والمعممممدات العسممممكرية فقممممط 

بمممل أخمممات أجمممكا ً جديمممدة , فمممي السممماب  

 وأسمممممتحدات وسمممممائل وأسممممماليب أخمممممر  

لتحمممممل محمممممل الحمممممروب التقليديمممممة بمممممين 

الجيمممموم المختلذممممة والمممم  ت امنمممماً مممممع 

خاصممة فممي التطممور التكنولمموجي المسممتمر 

 .مجال اإلتصا ت والمعلومات 
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فكمممرة تلممم  الحمممروب ليسمممت جديمممدة حيممم   

 ”  صممن تمم و” تحمد  عنهمما المذكممر الصمميني 

إنه من الصعب أن تدخل في حروب ”  قائالً 

ضممد قمموة عسممكرية أقمموى بممنذ  اتسمملحة 

المتنممما رة , وممممن امممم يجمممب البحممم  عمممن 

أسمماليب مختلذممة إلسممتخدامها بهممدف إلحمما  

وفمي رأيمه يتمامل “ الخسائر بمالقوة الكبمرى

هاا اتسلوب في إسمتهداف وحمدة المجتممع 

بحي  عندما يتم تحطيم التماس  اإلجتماعى 

 . تحطيم القوة العسكرية سيإد  ال  إلى 
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وتعود جاور الم  النموع ممن الحمروب إلمى  

الو يممممات المتحممممدة الحممممرب البمممماردة بممممين 

, حيممم  تمممم اتمريكيمممة واإلتحممماد السممموفيتى 

إسممتخدام أسمماليب حدياممة فممي القتممال تعتمممد 

علمممممى الحممممممروب السمممممرية عبممممممر اتفممممممراد 

والجماعات المدربة إلحدا  اضطرابات فمي 

, حيممم  والقيمممام بعمليمممات إرهابيمممة المممدول 

قامت الو يات المتحدة بدعم تن يم القاعمدة 

 .ضد اإلتحاد السوفيتي في أفغانستان 
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فمي حمرب القموات الذيتناميمة كما إستطاعت 

فيتنام أن ته م الو يات المتحدة التى تعتبر 

أقوى جيم في العالم وإلحا  أكبر قدر ممن 

وهماا خيمر ” بجمرية وماديمة “ الخسائر به 

ماال لحروب الجيل الرابمع حيم  إسمتطاعت 

قوى ضعيذة من تكبيد الخسائر لقوة أكبر , 

وتعتبممر أحممدا   الحممادى عجممر مممن سممبتمبر 

علممى تلم  الحممروب حيم  توضمم  مامات أخمر 

مدى قدرة قموة ييمر ن اميمة والمتمالمة فمي 

 فممممممممي إسممممممممتهداف ” تن مممممممميم القاعممممممممدة”

وإلحمما  الخسممائر برجممى التجممارة اتمريكممي 

 واسمممممممتهدافها فمممممممي بالو يمممممممات المتحمممممممدة 

 .عقر دارها 
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 إّن الذواصممممممممل بممممممممين أجيممممممممال الحممممممممروب 

, و  يمكممن اإلدعمماا بتمماري  ييممر واضممحة 

كمما , محدد إلنتهاا جيل وبداية جيمل جديمد 

أّن  همممور جيمممل جديمممد   يعنمممي أّن الجيمممل 

,  فمماالً , الساب  عليمه إنتهمى فمي التطبيم  

-1861)تُعبمممر الحمممرب اتهليمممة اتمريكيمممة 

, جيلي الحمرب اتول والاماني  عن( 1865

تطور فن الحرب العالمية الاانية كما عبرت 

, الحرب من الجيل الااني إلى الجيل الاالم  

حربماً  2003وقد بمدأت حمرب العمرا  عمام 

أدوات من الجيل الاال  , ولكن تم إستخدام 

 .فيها بكاافة فيما بعد الجيل الرابع 
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ممن تصمنيف الحمروب هنا  بعض الذوائمد 

 ,  فممممممممماالً , وفقمممممممماً لقاعممممممممدة اتجيممممممممال 

تتجمممه المممدول المتقدممممة والصمممناعية إلمممى 

مممن اتجيممال اتول والامماني والاالمم  إتبمماع 

الممممدول أو القمممموى الحممممروب أفضممممل مممممن 

حيمم  يتجممه الطممرف الضممعيف , الضممعيذة 

 .الجيل الرابع عادة إلى إجادة أدوات 
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وٍأاخ اث زن ادلاضٓ مت ذأسٕس ؼزكح يف 
اث زاع يف  يفاث زتٕحثركُن طزفًا " أَذثُر"

ٌذي اجملمُعح اسري  د  اثسات حُٔغسثفٕا 
 .2000يف عاف  كأسعُب َ ىٍط ؼزب  اثثعى 

 ه خث  حت ٕق صؽلٓ و زذً رلعح ؤُُٕرد 
مبا ٔرعاَس دتُٔعٍا ذاميش أن ٌذي احلزكح ق  مت 

 ه خث  شثز  إسساخ  ثٔم دَالر ( 5)
ادلعٍ  اثُطىٓ اث مي زاطٓ ٌٓ  أ ريكٕح  احنح

  َادلعٍ  اجلمٍُرْ اث َ  َاثُكاثح األ ريكٕح
 ((USAIDثعرىمٕحاث َثٕح
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َكاود ٌذي احلزكح ٌٓ اثىمُذض اثذْ 
اسري ف يف تعض اث َ  اثعزتٕح َمت 

دقٕق    ئضافح ت ك   سرىساخًئ
 .اثركىُثُظٕا احل ٔصح 

َ اثرُاص  االظرماعٓ  ص  َسائ  
َغري ذثك إلجياد اذلُاذ  اثذكٕح 

رلمُعاخ دثاتٕح َاسعح ذرُاص  ع  
احل   َاثرعمٍز َقادرج ععّ اإلورتود 

 .اثسعطاخ اثزتٕحتعٕ ًا عه رقاتح 
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سإادج اث َثاح  احنسارَ   ذشأ  احل ٔس عه 
يف اجملاا  االقر اادْ تلعا  اثعُدلاح اثرعارٔااح 
َاالقر ادٔح َشلارسااخ اثرثااد  اثرعاارْ يف 

ظٍاز  زؼعح  ا تع   ىتمح اثرعارج اثعادلٕاح 
عااه احنسااار  ااُاس  ثاا َر اث َثاااح احلاا ٔس 

 لاإٌمس  صا  َ ظٍزخ َاجلُٕ  يف احلزَب 
اجلٕاا  اثزاتاا   ، ؼاازَب احلاازب اثث رماشعااح 

يف  اإلرٌاااب اثعااادلَٓذااُض ذثااك كعااً ت ااعُد 
 كرؽا   خطاري   2001احلادْ ع ز  ه سثرم  

مس اث ااُج اثعتمااّ " ذىتاإمس"عااه واااظمس 
 
ٌاااظ

 .اثُؼٕ ج يف اثعامل يف ع ز دارٌا
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اثلاعا  اثلكزج يف ؼزَب اجلٕ  اثزات  ئذًا ذرمصا  يف أن 
اثرىتٕمااخ تا  ثٕس اث َثح يف ٌذي احلزَب اثزئٕسٓ 

ٌَااُ  ااا ميصاا  اثُظااً اثعسااكزْ َاجلماعاااخ َاألفاازاد 
 تٍزي اثسٕاسٓ اث ائمس ععّ يف ثعىتاف اثعادلٓ اجل ٔ  

 .اث ُ ٕحاث َثح ت الً  ه تاثلزد ادلعُمل اثلزد َ ا ٔعزف 

كاان  اه اث اعة فٍمٍاا  اه قثا  فعسلٕح ٌَٓ فكزج 
كصرئه يف ت أاخ ظٍُرٌاا َثكىٍاا َظا خ طزٔ ٍاا ئىل 
 ٕادٔه احلٕااج اثُاقعٕاح َتااخ اثعى از اثلازدْ  ازد 
اثكصري  ه األؼ از فععًٕا يف  ىاطق دىت  ه اثعامل عا  

 . ىتماخ اجملرم  ادل وٓ ذُظٕ  

َاثضغُا اث َثٕح َاجلمعٕاخ األٌعٕح َ إسساخ اثىتاف 
اثعادلٓ اجل ٔ  اثرٓ رتطد ولسٍا ت ُج مبعاالخ ئوساوٕح 

َغاري ذثاك  اه ؼ اُق اإلوساان َاحلزٔااخ اثعا اح  ص  
 لااإٌمس َفاازخ تاا َرٌا  ساااؼاخ داسااعح ث فاازاد كاآ 
ميصعُا عى زًا فاعثً ظ ٔ ًا يف ؼٕاج اث َ  َحت ٔا    اري 

 .اثعامل خث  اث زن احلادْ َاثع زٔه
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ٌآ أؼا  أتازس أمنااا ؼازَب ادلععُ ااخ َالدك أن 
خطز داٌامس ععاّ  ه ؼزَب اجلٕ  اثزات  مبا دتصعً 

اقر اداخ اث َ  َاثثاىن اثرؽرٕاح َاأل اه اث اُ ٓ 
 اث ااااااااااااااااااااااا  مبلٍُ ٍااااااااااااااااااااااا 

ت  ئن ؼزَب اجلٕ  اثزاتا  ٌآ أؼا  اثرععٕااخ أَ  
ؼٕاس ذاشا ه شُرج ادلععُ اخ اثىرائط ادلرتذثح ععّ 

 اا  حتااُ  ظااذرْ عااادلٓ  ااه اجملرماا  ظٍُرٌااا 
 . اث ىاعٓ ئىل اجملرم  اث ائمس ععّ ادلععُ اخ

الداك يف أن حتااُالخ رلرمعٕاح تٍااذا احلعامس مل ذكااه 
اساارتاذٕعٕاخ ثرمااز دَن ئؼاا از ذغٕااري ظااٌُزْ يف 

َ ه شمس كان ت ًٍٕٔا أن ٔتٍز ظٕ  ظ ٔ   اه احلزَب 
 .احلزَب
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إلمى المذهموم القموة الصملبة يجمير مذهموم 

التقليمد  للقموة والما  يعمرف القموة علممى 

القممدرة علممى فممرض السمميطرة علممى ”أنهمما 

اإلكممراأ أو الحممواف  اآلخممرين عممن طريمم  

 وممممممن المصمممممادر اتساسمممممية , الماديمممممة 

 القممممممموة العسمممممممكرية ”للقممممممموة الصممممممملبة 

 .“ والقوة ا قتصادية
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, ( العصممممما)الطريقمممممة اتولمممممى بممممماإلكراأ 

 , ( الجمممممممممممم رة)والاانيممممممممممممة التحذيمممممممممممم  

 ,  (الجمممممممماب)والاالاممممممممة عممممممممن طريمممممممم  

 فالطريقتمممممان اتولمممممى والاانيمممممة يصمممممنذان 

 “ القممممممموة الصممممممملبة”تحمممممممت مصمممممممطل  

 .“ القوة الناعمة”والاالاة هي 

 لاا فمن القوة يمكن ممارستها باتباع طريقة 

 : من الاالاة  طر  التالية
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 “ جو يممممف نمممما ”هممممى مذهمممموم صممممايه 

دكتور بجامعة هارفارد بالو يات المتحدة 

القمممدرة علمممى الجممماب  لوصمممفاتمريكيمممة 

أو إسمممتخدام القممموة دون اإلكمممراأ والضمممم 

 .كوسيلة لإلقناع في اآلونة اتخيرة 
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قمممموة روحيممممة وتعنممممي أن يكممممون للدولممممة 

 مممممن خممممالل ممممما تجسممممدأ مممممن ومعنويممممة 

أفكار ومبماد  وأخمال  وممن خمالل المدعم 

فممممي مجمممما ت حقممممو  اإلنسممممان والبنيممممة 

, مممممما يممممإد  التحتيممممة والاقافممممة والذممممن 

بمممماآلخرين إلممممى إحتممممرام همممماا اتسمممملوب 

 .واإلعجاب به ومن ام إتباعه 
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تممدمير الطاقممة الهممدف مممن القمموة الناعمممة 

السياسمممية , بهمممدف الهيمنمممة والسممميطرة 

علمممممى القمممممدرات والمقوممممممات السياسمممممية 

الغم و وبمعنمى خخمر للطرف المستهدف , 

الاقممممافى واتيممممديولوجى, دون أن ت هممممر 

 هويممممممممممممممممة الذاعممممممممممممممممل الحقيقممممممممممممممممى , 

“ فيلسموف فرنسمى”ميجميل فوكمو ويرى 

أن القوة الناعمة تتضممن إجبماراً وإل امماً 

 .يير مباجرين على التغيير 
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 بممممين القمممموة الصمممملبة هممممى نتمممما  الجمممممع 

ولكممممممن وفقمممممما والقمممممموة الناعمممممممة معًمممممما 

كممما , إلسممتراتيجية محممددة تجمممع بيممنهم 

 بقمممممدرة الذاعمممممل المممممدولي أنهممممما تعمممممرف 

علمى ممم   عناصمر القمموة الصملبة والقمموة 

الناعممممة بطريقمممة تضممممن تمممدعيم تحقيممم  

 .أهداف الذاعل الدولى بكذااة وفعالية 
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بحاجة إلى إدرا  مخ ون فالذاعل الدولى 

اتدوات واإلمكانيمممات ونقممماط الدولمممة ممممن 

فالقوة الاكية لي  , القوة ونقاط الضعف 

 فقممط إمممتال  المصممادر الناعمممة والصمملبة 

بمممل القمممدرة علمممى تحديمممد والمممم   بينهمممما 

وأى نوعى القموة يذضمل وقت إستخدامها 

إسمممتخدامه فمممي الموقمممف والقمممدرة علمممى 

 .يتم الدمج بينهما متى وكيف تحديد 
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همممي الحمممرب التمممى يلجمممؤ أحمممد أطرافهممما أو 

كالهمممما إلسمممتخدام كمممل المممموارد البجمممرية 

 والماديمممة علمممى نطممما  واسمممع , وممممن امممم 

  يممممتم التذرقممممة بممممين القمممموات المسمممملحة 

والسكان , كما تمتد لتجممل كافمة اتصمعدة 

وكممل الذممروع القتاليممة أى إنهمما جمماملة فممي 

الحمرب العالميمة اتولمى )هدفها وأسملحتها 

 (.والاانية علي سبيل الماال

 :وينقسم إلى " نطا  الحرب"المعيار اتول 
 :الحرب الجاملة 
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الحممرب التممى يسممتخدم فيهمما أحممد طرفممي 

 الحممممرب جمممم ا مممممن القمممموات المسمممملحة  

والممممموارد الماليممممة , كممممما يممممتم تحديممممد 

 اتهمممممممممداف السياسمممممممممية والعسمممممممممكرية 

 الحممممممرب )ممممممن تلممممم  الحممممممرب مسمممممبقاً 

 علممممى اإلرهمممماب بجمممممال سمممميناا علممممي 

 ( .سبيل الماال

 :الحرب المحدودة 
 :وينقسم إلى " نطا  الحرب"المعيار اتول 



32  /100 

لكممى يممتم اإلنتصممار فممي حممرب ممما , يجممب 

إستن اف قدرات العدو وإلحما  الخسمائر 

ولضممان النجما  المادية والبجرية بمه , 

 بد من إمتال  عدد أكبر في تل  الحرب 

من المصمادر واإلمكانيمات واإلحتياطيمات 

حرب اإلستن اف أمام العدو اإلسرائيلى )

 (. علي سبيل الماال

 :حرب اإلستن اف 
 :وينقسم إلى " نطا  الحرب"المعيار اتول 
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 1648معاهمدة وسمتذاليا عمام لقد نصمت 

التمممى أنهمممت حمممروب الاالامممين عامممماً فمممي 

بممممين الكااوليمممم  والبروتسممممتانت أوروبمممما 

على إحتكار الدولة للقموة وممن امم تعتبمر 

الممما  يجمممن الدولممة همممي الذاعمممل الوحيممد 

, ولكن ممع الحروب أو مواجهة الحروب 

التطممور التكنولمموجي خاصممة فممي المجممال 

أربممع أجيممال مممن العسممكر  أصممب  هنمما  

تتطمممور بجمممكل كبيمممر ممممن فتمممرة الحمممروب 

 . منية إلى أخرى 

 " :التطور ال منى ” المعيار الاانى
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الخبيممممر العسممممكر  والكاتممممب اتمريكممممي 

 عرفهمما بؤنهمما حممروب الحقبممة ويليممام لينممد 

"  1860حتمممممى  1648" الذتمممممرة ممممممن

 وسممممممممممممميت بممممممممممممالحروب التقليديممممممممممممة 

(Conventional War   ) وتحمد  بمين

 جيممممموم ن اميمممممة يمالمممممون دول معينمممممة 

فممي وأرض معممار  محممددة بممين جيجممين 

 .مواجهة مباجرة 
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  هممممممممممممممرت وتطممممممممممممممورت بواسممممممممممممممطة 

قبممممل وبعممممد الحممممرب الجمممميم الذرنسممممى 

العالميممة اتولمممى يعرفهممما المممبعض بحمممرب 
والتممي  (Guerilla War) العصممابات

 كانممت تممدور فممى دول أمريكمما الالتينيمممة , 

 وهممممممممي جممممممممبيهة بالجيممممممممل اتول مممممممممن 

ولكن تم فيهما إسمتخدام الحروب التقليدية 

النيممممممران والممممممدبابات والطممممممائرات بممممممين 

العصابات واتطراف المتنا عة كما حد  

 .الحرب العالمية اتولى فى 
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, كان بداية  هورها فى الجميم اتلممانى 

وعرفهممممما بعمممممض المحللمممممين العسمممممكريين 

 بمممممممممالحروب الوقائيمممممممممة أو اإلسمممممممممتباقية 

 (Preventive War)  كالحمررب علرررمرى 

العممرا  وأفغانسممتان علممى سممبيل الماممال , 

ت هماأ الحمرب ممن  قبمل اتلممان وقد طمُورت

وسميت بحرب الحرب العالمية الاانية في 

المنممممماورات وتميممممم ت بالمرونمممممة وخذمممممة 

عنصممر المذاجممؤة الحركممة وأسممتخدم فيهمما 

 .والقتال خلف خطوط العدو 



38  /100 

ممماك  مممانوراينج ”عرفهمما البروفيسممور 
(Dr. Max G. Manwaring ) “

الباحمممم  والمحلممممل اإلسممممتراتيجى بمعهممممد 

وهمممو معهمممد , الدراسمممات اإلسمممتراتيجية 

تمممابع لكليمممة الحمممرب بمممالجيم اتمريكمممي 

يعممممل فمممى مجمممال البحمممو  اإلسمممتراتيجية 

واتمنيممة والوطنيممة عممرف حممروب الجيممل 

" الرابع  فمي محاضمرة علنيمة بؤنهما همى 

الحممممممرب بمممممماإلكراأ إلفجممممممال الدولممممممة , 

و ع عمممة إسمممتقرارها امممم فمممرض واقمممع 

 " جديد يراعي مصال  العدو
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تول ممرة الجيمل الرابمع أُستٌخدم مصطل  

مممممن قبممممل فريمممم  مممممن  1989فممممي عممممام 

المحللين اتممريكيين , ممن بيمنهم المحلمل 

 " ويليممممممام سممممممت ر    لينممممممد"اتمريكممممممي 

 لوصمممممف الحمممممروب التمممممي تعتممممممد علمممممى 

 . الال مرك يةمبدأ 
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إتذممم  الخبمممراا العسمممكريون بمممؤن حمممرب 

حمرب أمريكيمة خالصمة الجيل الرابمع همي 

طمممممورت ممممممن قبمممممل الجممممميم اتمريكمممممي 

 "متماالممممة الممممال الحممممرب"وعرفوهمممما بممممر 

 Asymmetric Warfare). ) 
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حي  وجد الجيم اتمريكمي نذسمه يحمارب 

, 2001سممبتمبر  11أحممدا    دولممة بعممد 
بمعنى خخر محاربة تن يمات منتجرة حمول 
العمممالم وهممماأ التن يممممات محترفمممة وتملممم  
إمكانيممات ممتمما ة ولهمما خاليمما خذيممة تنجممط 

لضمممرب مصمممال  المممدول اتخمممرى الحيويمممة 
  كالمراف  اإلقتصادية وخطموط المواصمالت
لمحاولة إضعافها أمام الرأ  العام الداخلي 

بحجة إريامها على اإلنسحاب ممن التمدخل 
فممممي منمممماط  نذواهمممما وماممممال علممممى همممماأ 

أنصمممار , داعمممم , القاعمممدة " التن يممممات 
 ". ال .. بيت المقد  
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كما تستهدف أيضا تجنب مجمكالت مما بعمد 

 المممممممممممممممممرو  العدائيمممممممممممممممممة )الحمممممممممممممممممرب 

 (.ضد الدولة المعتدية

القوات المسملحة )تذتيت مإسسات الدولة 

( .. -القضمماا  -أجهمم ة اتمممن الداخليممة  -

والعممممل علمممى إنهيارهممما أمنيممما واقتصممماديا 

ممن خمالل اإلنهما  , وتذكي  وحدة جمعبها 

والتآكمممل البطممميا للمممدول , وفمممرض واقمممع 

 , جديد على اترض لخدمة مصمال  العمدو 

وتحقيمم  نذمم  أهممداف الحممروب التقليديممة 
بتكلذمة ( الاالم   –الامانى  –الجيمل اتول )

 ( .مادية –بجرية )أقل 
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العمرا   –ليبيما  –سموريا  –الميمن ) إنهما  قموة الدولمة المسمتهدفة حتمى تصمب  دولمة فاجملة 

من خالل عمليات بطيئة تنذا في الدول المستهدفة بحي  يصب  هنا  ج ا ممن أرض ( ......
  –الموصممممممممممل بممممممممممالعرا  )تلمممممممممم  الدولممممممممممة لممممممممممم يقممممممممممع تحممممممممممت سمممممممممميطرتها ماممممممممممل 

, ومن امم سيسمهل الم  ممن سميطرة الجماعمات اإلرهابيمة علمى هماأ المنطقمة ( الرقة بسوريا

ويطلقمون ممن خاللهما عمليمماتهم لضمرب المإسسمات الحيويممة والمرافم  اإلقتصمادية وخطمموط 

 . المواصالت سواا كان داخل الدولة المستهدفة أو خارجها 

ممن التآكل البطئ في إرادة الدول المسمتهدفة 

أجل إجبارها على تنذيا ما تريدأ بمالقوة التمى 

لتنذيمممما تسممممتخدم همممماا النمممموع مممممن الحممممروب 

تسممتطيع مممن خممالل إرادتهمما وإكتسممابها نذمموا 

 . السيطرة علي تل  الدول 
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نمممرى تؤكيمممدا لمقولمممة مممماك  ممممانوراينج 

 الجممهيرة والمماى تممم ا جممارة اليممه سممابقاً 

إاا فعلت هاا بطريقة جيدة ولمدة كافية ” 

 وبمممممممممممممممممممممممممممممممبطا ممممممممممممممممممممممممممممممممدرو  , 

 " .فسيستيق  عدو  ميتاً 
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 ( .العمليات اإلرهابية حول العالم)اإلرهاب 

قاعمممدة إرهابيمممة ييمممر وطنيمممة أو متعمممددة 

 -داعممممم  -جبهممممة النصممممرة )الجنسمممميات 

حركمممة  -أنصمممار بيمممت المقمممد   -القاعمممدة 

 -حسم التابعة لجماعمة اتخموان اإلرهابيمة 

....... ) 

حمممرب نذسمممية متطمممورة للغايمممة ممممن خمممالل 

 اإلعمممممممممممممممالم والتالعمممممممممممممممب النذسمممممممممممممممي  

وسمائل التواصمل  -قناة الج يمرة القطريمة )

 ( ..... -اإلجتماعى 



48  /100 

 إسمممممممممممممممممممتخدام كمممممممممممممممممممل الضمممممممممممممممممممغوط 

 -اإلقتصمممممادية  –السياسمممممية )المتاحمممممة 

 ( .العسكرية  –اإلجتماعية 

حركة اإلخوان اإلرهابية ) الدين والطائذية 

الجممميعة بمممالعرا  وسممموريا  -السممملذيين –

 ( . ...   -ولبنان واليمن والبحرين

إسمممممتخدام تكتيكمممممات حمممممروب العصمممممابات 

العمليمممات  –العصممميان الممممدنى)والتممممرد 

 (......-اإلرهابية 
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أنهمممما ليسممممت نمطيممممة كحممممروب اتجيممممال 

 السممممابقة كممممما تسممممتغر  تلمممم  الحممممروب 

فتممممرات طويلممممة ن ممممراً إلعتمادهمممما علممممى 

تكتيكات حرب العصابات والماال الواضم  

 لتلمممم  السمممممة هممممو ماحممممد  فممممى بعممممض 

 . البلدان العربية 
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 تعتمممممممممد علممممممممى التقممممممممدم التكنولمممممممموجي 

ن ممراً إلسممتخدام وسممائل , بكافممة المجمما ت 

قرصمنة المواقمع " تكنولوجية حدياة مامل 

اإللكترونيمممممممممممة لمإسسمممممممممممات الدولمممممممممممة 

 فيمممممتم نجمممممر الذيروسمممممات " المسمممممتهدفة

 التمممممى تمممممدمر أجهممممم ة الدولمممممة وإختمممممرا  

 جممممممممممممبكة المعلومممممممممممممات والتجسمممممممممممم  

 .واإلرهاب اإللكترونى 
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التوسممع فممى إسممتخدام الطممائرات الموجهممة 

بمممممدون طيمممممار والسممممميارات المذخخمممممة , 

فالمسممتهدف مممن تلمم  الهجمممات ا رهابيممة 

وال  , السلطة الحاكمة والسكان معاً هما 

التمى يكمون الحروب التقليديمة على عك  

 .المستهدف الجيم والسلطة الحاكمة 
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تعتمد علمى جمبكة صمغيرة ممن اإلتصما ت 

والدعم الممالى  فلمي  ممن السمهل القمدرة 

علممى التعممرف علممى مصممدر الممدعم المممالى 

 ماممممممممممل تمويممممممممممل )لهمممممممممماأ الجممممممممممبكات 

من مممممممات المجتمممممممع المممممممدنى وتمويممممممل 

 ( .  العناصر اإلرهابية
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 تطممممممممممموير اإلسمممممممممممتراتيجيات المعاديمممممممممممة 

علمممى إنتهممما  إلجبمممار المممدول المسمممتهدفة 

 , سممملو  سياسمممي معمممين تجممماأ مواطنيهممما 

الجماعمات العرقيمة مما يججع على  همور 

من داخل هاأ المدول   أوالدينية أوالماهبية

 ماممممممممل السممممممممنة الجمممممممميعة )المسممممممممتهدفة 

 (.واتكراد بالعرا  
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اإلعتممماد علممى مجموعممات قتاليممة صممغيرة 

يعملمممممون داخمممممل المممممدول , فمممممي الحجمممممم 

 المسممتهدفة ومممن الصممعب الكجممف عممنهم 

, ( ... حسممم  –بيمت المقمد   -داعمم ) 

وتعمممل تلمم  الجماعممات واتفممراد علممى كممل 

أراضى الدول المستهدفة لتنذيما أنجمطتهم 

والممم  علمممى عكممم  الحمممروب اإلرهابيمممة 

التى يكون فيها مسر  العمليمات التقليدية 

 .معروف للطرفين
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بممممل اتسممملحة التقليديمممة   تسمممتخدم فيهممما 

 ( Smart Power)تسمتخدم القموة الاكيمة 

حيم  أن حممروب الجيمل الرابممع المالمى هممى 

 التممى تبممدأ و يجممعر بهمما أحممد حتممى تسممقط 

 . الدولة ميتة 

تتماممل السمممات اإلجتماعيممة لتلمم  الحممروب 

فممي تممدهور فكممرة الدولممة مممن حالممة الدولممة 

حالممة الدولممة الهجممة أو الدولممة  الاابتممة إلممى 

 الدولمممة بالكاممممل وهمممى تسمممتهدف الذاجممملة 

 .بما فيها المدنيين 
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المممو ا لاقافمممات معينمممة فمممي العمممالم وهممماا 

 , إضممعاف التجممان  المجتمعممي يممإد  إلممى 

ولقد لعبت العولممة دوراً كبيمراً فمي  همور 

 .وتطور مال تل  الحروب 

تتسم أيضا بعدم وضو  الخطموط الذاصملة 

 بممممممممممممممممين الحممممممممممممممممرب والسياسممممممممممممممممة , 

ماممل ممما تجممهدأ )والعسممكريين والمممدنيين 

 ( .بعض الدول العربية حالياً 
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التهيئة لحرب نذسمية متطمورة للغايمة ممن 

 خمممممممالل اإلعمممممممالم والتالعمممممممب النذسمممممممي, 

وإسممتخدام محطممات فضممائية تكمماب وتقمموم 

 بت ويمممممممر الصمممممممور وت ييمممممممف الحقمممممممائ  

, ( تمويمممممممل المحطمممممممات او اإلعالميمممممممين)

ويسممتخدم فيهمما وسممائل اإلعممالم التقليديممة 

( المرئيممممة -المسممممموعة  –المكتوبممممة )

 ( .مواقع التواصل ا جتماعي)والحدياة 
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إسممتخدام العمممالا فممي الممدول المسسممتهدفة 

وتسليط اتضواا عليهم وممنحهم الجموائ  

 العالميمممة التمممى تعطمممى لهمممم وضمممع أدبمممى 

 بحيمممم  يكممممون مممممن السممممهل أن يتحركمممموا 

توكممل  -دمحم البرادعممى ) داخممل مجتمعمماتهم 

 ( .كرمان 

إسمممممممتخدام من ممممممممات المجتممممممممع الممممممممدني 

 .والمعارضة من خالل أجه ة اإلستخبارات 
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السياسمية )إستخدام كل الضغوط المتاحة 

.. واإلقتصممادية واإلجتماعيممة والعسممكرية 

 ماممممل التلممموي  بقطممممع المسمممماعدات ( الممم 

 .ال  ... أو التهديدات الحربية 

بطريممم  تنذيممما عمليمممات إرهابيمممة ممولمممة 

 , مباجمممممممممممممممر أو ييمممممممممممممممر مباجمممممممممممممممر 

واإلعتمداا , والت اهرات بحجمة السملمية 

 علمممممممى المنجمممممممآت العاممممممممة والخاصمممممممة 

 .كلها تؤتي في مقدمة هاأ اتدوات 
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تطممممممموير التكتيكمممممممات إلختمممممممرا  وتجنيمممممممد 

 التمممي تؤخممما الطمممابع المتطمممرف التن يممممات 

وإسمتخدام مرت قمة داخل الدولة المستهدفة 

 لتحقيمممممممممممممم  مخططمممممممممممممماتهم مممممممممممممممدربين 

 .في الدول المستهدفة 

وضرب التمرد  لألقليات العرقية أو الدينية 

 طبقممممممممات المجتمممممممممع بعضممممممممها الممممممممبعض

 –الجمممميعة والسمممممنة وا كمممممراد بمممممالعرا  ) 

 ( .المسلمين والمسيحيين بمصر
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ذتح ظ   حبصٓ َاسا  ٔا َر ؼاثٕاًا َذرىااشز 
ٌاا  ميكااه : دالئعااً َزلااُري األساساآ ٌااُ
اثرآ داٍ ذٍا اعرثار األؼ از َاثرغٕرياخ 

تعض اثا َ  اثعزتٕاح يف اثساىُاخ األخاريج 
اثزتٕ  " َاثرٓ اصطعػ ععّ ذسمٕرٍا رلاساً 

ؼازَب اجلٕا  اثزاتا  أؼ  جتعٕااخ  «اثعزتٓ
 ه ؼٕس كُوٍا أؼ شد ذغٕاريًا يف األوتماح 

اثسٕاساإح  ااه اثاا اخ  َذطثٕ ااًا ث فكااار 
ؼازب اثعازاق  ىاذ اثغزتٕاح اثرآ ظٍازخ 

 ؟اجل ٔ شمس اث زق األَسط اثكثري ؼُ  
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قا  ذعصاز تااثزتٕ  اثعزتآ ئن  ا عازف ئعث ٕاًا 
يف عاصالًا ٌاادرًا  خزٔلااً دتا ًا، ت  اور   ثٕ اثػ 

تعض اث َ  ذاركًا اث َ  اثرآ خاضارً أَ عاواد 
 ىً أَ اوشث د ئثٕاً يف خضامس ؼازَب َصازاعاخ 
ذىُعد تم اثطائلٓ َاث ثعآ َاثسٕاسآ ٌَىاا 

 .اثلُضّ اخلثقح وتزٔحذ اعد ئىل األذٌان 
ذعااك اثىتزٔااح اثراآ أطع رٍااا َسٔاازج اخلارظٕااح 

شاامس مت  كُواا اثٕشا رأااساأل زٔكٕااح اثسااات ح 
ذاا اَذلا ععااّ وطاااق َاساا  يف أع اااب اثغااشَ 

، ؼٕاس رأخ اإلدارج 2003األ زٔكٓ ثععزاق عااف 
اثذْ " اث زق األَسط اجل ٔ "األ زٔكٕح آوذاد أن 

 .حتعمس تً ميكه أن ُٔث   ه رؼمس ذعك احلزب
الصو

 مال

جي

بو

 تى

موري

 تانيا

قط

 ر
اإلم

ارا

 ت

الك

و

 يت

البح

 رين

البا

كس

 تان

تر

ك

 يا

أر

يتر

 يا
أايو

 بيا

الصو

 مال

قط

 ر
اإلم

ارا

 ت

الك

و

 يت

أايو

 بيا

جنو

 ب 

السو

 دان



66  /100 

َٔزتط تعض اثثاؼصم تم ذُرا ظٍاخ غزتٕح يف أؼ از اثزتٕ  اثعزتٓ 

 ه خث  خزٔطاح اثا َ  اثعزتٕاح اثرآ داٍ خ  ُظااخ داعثٕح  اه 

اثا َ  اثرآ ٔ امعٍا    خزٔطاح االؼرعاظاخ اثرٓ ذكاد ذرطاتق دتا ا 

  اازَع اث اازق األَسااط اثكثااري اثراآ ك اا  عىٍااا خااث  فاارتج رئاسااح 

 . اثزئٕس األ زٔكٓ اثساتق ظُرض تُ  االته

ٌَُ ادل زَع اثذْ كان ٍٔ ف ئىل سعشعح أ ه األوتماح َاسار زارٌا فاّ 

رتٕ  أحناء مشا  أفزٔ ٕا َاث زق األَسط تٍ ف ئعاادج ذ اكٕ  َئعاادج 

 .ذزسٕمس ؼ َد ٌذي اث َ  َذ سٕمٍا مبا ٔسٍ  اثسٕطزج ععٍٕا

ٌَااذا اثرغٕااري ٔعرماا  ععااّ ئؼاا از اثرغٕااري  ااه اثاا اخ  َئرتاااد 

اجملرمعاخ ادلسرٍ فح  ه خث  ئشارج اثلنت اثطائلٕاح َضازب االقر ااد 

َئوٍااااد  إسسااااخ اث َثاااح عااا  ذ ااارٕرٍا تادلتااااٌزاخ اثل ُٔاااح 

 .َاالؼرعاظاخ اثرٓ ذث أ سعمٕح شمس ذىر   ذ رجيًٕا ئىل دائزج اثعى 
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67 

 دويالت 5التقسيم الطائذى لمصر  إلى 

 

 دولة النوبة دولة النوبة      

 الدولة       

 الدولة المسيحية المسيحية         

تحت النذوا 

 اليهودى
 اإلسكندرية

 القاهرة

 أسيوط

 أسوان 

 السوي 

 ألسد العالى 

البحر 

 اتحمر

 مصر اإلسالمية

تدخل نطا  إسرائيل 

 الكبرى

تدخل نطا  إسرائيل 

 الكبرى
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تم سلرع  أظٕاا  احلازَب ٌاُ اث اسمس ادل رتد 
فاألٌا اف  اخل مسأَ ئخضاع اثع َ أوٍا ذسعّ ئىل 

يف ك  احلزَب قائمح َثكاه ترعا  حت ٕ ٍاا  اه 
طثٕعاح األدَاخ َ تٕ اح ظٕ  ئىل ظٕا  تااخرثف 

 .اث زاع

أن ظٕا  ظ ٔا   اه احلازَب ٔساعّ ئىل  مبعىن 
حت ٕااق األٌاا اف سااُاء كاوااد ق ميااح أَ ظ ٔاا ج 

فااث ُج تاسري اف ق راخ  غأزج ذىاسة اثع از 
ؼعد يف فرتج س ىٕح  عٕىاح تا الً  اه اثىرياوٕح 

 .اثعى ز اثث زْ يف كسز ئرادج اثع َ
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  اروح مبا سثق  ه أدَاخ قرا  ظعا   ٌث ٕح أدَاذٍاَثع  
فعاثٕح ٌذي احلزَب َ  ا رذٍا اثث أحيف اثثعض ٔر كك يف 

ععااّ حت ٕااق اثىرااائط ادلزظااُج تاعرثااار أن أدَاذٍااا غا ضااح 
َأٌ افٍا غري قاتعح ثعرؽ اق َ كعلاح ثعغأاح َشلرا ج س ىٕاًا 

 .حبٕس ٔ عة ذُق  وٍأرٍا وإٌك عه ورائعٍا

ت الً  ه اث ُاخ اثكصٕلح َاألسعؽح اذلعماخ اث قٕ ح شمس كاود 
اثذكٕح َاسارتاذٕعٕح اإلغازاق اث اارَخٓ تا الً  اه اثىاريان 
اثكصٕلح اثر عٕ ٔح غري ادلإشزج يف تعاض األؼٕاان ؼاىت ؼعاد 
احلاازب يف ظٕعٍااا اثزاتاا  ثرُظٕاا  أمناااا صاازاعٕح ظ ٔاا ج 
إلخضاع اثع َ  ص  اثرمازد اثا اخعٓ َذُظٕا  كا   اا ٌاُ 
  راغ  ه دثكاخ سٕاسٕح َاقر ادٔح َاظرماعٕح َعسكزٔح
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َٔزِ تعض اثثااؼصم أن ؼاثاح دَ  اثزتٕا  اثعزتآ ذعرا  منُذظاًا 
 صاثًٕا ثرطثٕق ؼزَب اجلٕ  اثزات  َدراسرٍا َٔ اريَن يف ذثاك ئىل 

ٌاذي اثا َ  ٔسارٍ ف حت ٕاق يف  ا   ز  اه اضاطزاتاخ داخعٕاح 
  أٌ اف ع ج  ىٍا ئوٍاء ادلسار اثسٕاسٓ اثذْ ذرؽزد فًٕ ٌذي اث َ 

ٌَُ  سار ٔلرت  أن ٔ ُد عمعٕح سٕاسإح حت اق االسار زار َثكاه 
ادلطعُب خثف ذثاك أْ أن ذسارمز اثلُضاّ أطاُ   ا ِ س ىآ 

اجملرمعٕحعه طزٔق ئوٍااد شلكه َئداعح ؼاثح دائمح  ه اثلُضّ 
اجملرم  َاسرىشاف اث َثح يف  عارد داخعٕح ؼُ  قضأا قا  ذكاُن 
تعضٍا عادثاح َثكىٍاا ذ ا ف يف ئطاار  اه حتا ْ اث َثاح َذعمٕاق 
اخلثفاخ يف اجملرما  ثٕ اثػ اجلمٕا  يف ؼاثاح اقرراا  داخعآ َال 
وعرلد ثكُارز أخثقٕح َاقر ادٔح َاظرماعٕح َسكاوٕح أخازِ  اه 

 .دأوٍا ذ  ري   ُ اخ اث َ  ععّ ادل ِ اثثعٕ 



71  /100 

ئدااعح ظاُ  اه ٌَذا ٌُ األخطاز؟ َأخريًا  
اث اد اح  اه احلزب اثىلسإح َاإلعث ٕاح 

اخلااارض ثاارتَٔط أفكااار َ عر اا اخ ذ ساامس 
اجملرمااا  أكصاااز تاساااري اف رلمُعااااخ 
داخعٕح ذعم   ه خث  َساائ  اثرُاصا  
االظرماعٓ َفضائٕاخ ٔرمس ذسيريٌا ثذثك 
َئعث ٕاام َصااؽلٕم َظٕااُ  ذعثُٔااح 
ذعم   ه أظ  ئشارج اثلنت َاث ثق  ساُاء 

 .تععمٍا أَ  ه دَن أن ذ رْ  ا ذلععً
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َذٍاا ف ٌااذي االساارتاذٕعٕاخ اثر  رئااح اثراآ 
ذعم  ععّ فرتاخ س ىٕح  رلاَذح ئىل حت ٕق ؼاثح 
 ااه االو ساااف اجملرمعاآ ادلساار اف حبٕااس ٔاارمس 

 .اجملرم  اثىتز ت ك  ع ائٓ تم ف اخ 

َقاا  ؼاا ز ذثااك تاثلعاا  يف  ىاااطق عاا ج حبٕااس 
ٔ ثػ اجملرم   إٌثً حلازب أٌعٕاح طُٔعاح األ ا  
َٔ ثػ االسر زار َاثرماسك اث اخعٓ ؼعمًا تعٕا  
ادلىا   صعما ؼا ز يف ثثىاان َاث اُ ا  َاثعازاق 
َغري ذثك حبٕس ال ذ  ر ٌذي اث َ  ععاّ اثعاُدج 
ئىل  سارٌا اثرىمُْ رلا دًا َال ذسارطٕ  خاُ  
 عاركٍا احل ٕ ٕح ض  اجلٍ  َاثريع  َادلاز  أَ 

 .خُ   عارد خارظٕح ض  أع ائٍا احل ٕ ٕم
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شمس ٌىاد ٌ ف ذ  ري اجلُٕ  اثرٓ دتص  ذٍ ٔ ًا ئقعٕمٕاًا 
أَ دترعك ادل  رج ععّ ذغٕري  ُاسٔه اث ُِ اإلقعٕمٕح حبٕس 
ئىل ختزض ٌذي اجلُٕ   ه  عادثح اث ُج اث اا عح َذرؽاُ  

 . ٕعٕ ٕاخ أَ قُاخ أ ه داخعٓ يف أؼسه األؼُا 

شمس اذل ف اثصاثس ٌَُ اث ضااء ععاّ اثا َ  اث ُٔاح َحتُٔا  
ادلىط ااااح ئىل دَ  فادااااعح أَ ضااااعٕلح ذعاااااوٓ و اداااااخ 

 .  َاضطزاتاخ داخعٕح  ش ىح َال دتص  أْ خطز ئقعٕمٓ

ٌَذي االسرتاذٕعٕاخ رتٕعٍا ذىلذ تاساري اف ذىتٕمااخ 
 َرتاعاااااااااااااااخ َعىاصااااااااااااااز دااااااااااااااثاتٕح 
 ه األدَاخ اث اخعٕح اثرآ ذعما  حتاد داعاراخ ظذاتاح 
 ثع ااااااااااعُب  صاااااااااا  اثاااااااااا ٔه َاثاااااااااا فاع 
عاه اثع ٕاا ج َؼزٔااح اثازأْ َاإلصااثغ اثاا مي زاطٓ َغااري 

 .  ذثك

َجية أال وىسّ أن احلمثخ االسرعمارٔح األَىل كاود ٔزف  
قادذٍا ادل ؽ  السر طاب اثثساطاء  اه اث اعُب تا عُِ 

 .أوٍمس ظاؤَا  ه أظ  زتأح اإلسثف َادلسعمم
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 السممميطرة علمممى وسمممائل اإلعمممالم الجديمممدة 

وجممممممممممبكات التواصممممممممممل  -اإلنترنممممممممممت ) 

, باإلضمممممافة إلمممممى جميمممممع (  ا جتمممممماعي

 أهممحيم  أن وسائل التكنولوجيما الحديامة 

محركمممممات البحممممم  اإللكترونمممممي وجميمممممع 

جمممممبكات التواصمممممل ا جتمممممماعي وجميمممممع 

البممرامج والتطبيقممات اإللكترونيممة جميعهمما 

باإلضافة إلمى أن جميمع مجمغالت أمريكية 

مامممل خبمممل , خندرويمممد , الهواتمممف الاكيمممة 

ووينممدو  أمريكيممة و  يوجممد منمماف  لهمما 

 .في المدى القريب أو البعيد 
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الممتحكم والسمميطرة علممى أكبممر المإسسممات 

 ( BBC- CNN)ا عالميممممممممممة التقليديممممممممممة 

ووكمما ت اتنبمماا العالميممة الرئيسممية حممول 

والتممممى بممممدورها ... (  - رويتممممر )العممممالم 

تممتحكم فممي صممناعة الخبممر وتوجيهممه ضممد 

 .تل  الدولة التي تعارض مصالحها 

تمويمممل قممموى المعارضمممة المختلذمممة حمممول 

 وإسممممممتخدامها وفقمممممما ًلمصممممممالحها العممممممالم 

 .وفي الوقت الا  تختارأ 
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 وممممن خمممالل عولممممة العمممالمالمممدول الغربيمممة 

حسمممممب معاييرهممممما ومقاييسمممممها وقوانينهممممما 

, أصمممبحت همممى السممملطة التجمممريعية للعمممالم 

بما فيهما أخضعت المن مات الدولية وبالتالي 

من ممممات ا ممممم المتحمممدة ومن ممممة التجمممارة 

العالميممممة وصممممندو  النقممممد الممممدولي والبنمممم  

 .الدولي حسب قوانينها ومصالحها 

الو يممات المتحممدة اتمريكيممة ودول أصممبحت 

النمممموا  العمممالمي للجمممباب بواسمممطة أوربممما 

صممناعة السممينما والبممرامج الذنيممة المختلذممة 

 وأصممممممممممبحت نمممممممممممط الحيمممممممممماأ العصممممممممممرية 
(Life Style ) ( .القوة الناعمة)أو مايسمى 
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إسممممتخدام العالقممممات الدوليممممة واتحممممالف  

والنذمممموا السياسممممي لهمممما فممممي المن مممممات 

تعمارض  لمعادة أى دولة في العالمالدولية 

 مصمممالحها ومحاصمممرتها ماليممماً واقتصمممادياً 

 .إلضعاف تل  الدولة ,واقافياً وسياسياً 

إسممتخدام العمليممات اإلسممتخباراتية النوعيممة 

مقتممل أسممامة بممن )وضممرب أهممداف محممددة 

للممتخلم مممن أى تهديممدات محتملممة (  دن

 .تخر  عن نطا  سيطرتها 
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إنباقممممت كممممل من مممممات المجتمممممع المممممدني 

 العالميممممة مممممن الممممدول الغربيممممة وتخضممممع 

وتعمل هاأ المن مات حول العالم لقوانينها 

, حسمممب معمممايير وقممموانين المممدول الغربيمممة 

وبالتمممالى يمكنهممما تحريممم  هممماأ المن ممممات 

 الممولممممممممة ضمممممممممد الممممممممدول المسمممممممممتهدفة 

 .والتي تعارض مصالحها 
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حسب المذهموم تُعرف حروب الجيل الرابع 

 بؤنهمممممممممما الحممممممممممرب علممممممممممى اتمريكممممممممممي 

المن مممات اإلرهابيممة والتممي يكممون طرفممي 

 الحمممممممرب جممممممميم ن مممممممامي لدولمممممممة مممممممما 

مقابممممل   دولممممة أو عممممدو وخاليمممما خذيممممة 

 . منتجرة في أنحاا العالم 
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هممو عبممارة عممن الجيممل اتول مممن الحممروب 

 مواجهمممات مباجمممرة بمممين جيجمممين ن ممماميين 

 والتممى كانممت سممائدة فممي الحممروب القديمممة , 

اممم تطممور جممكل الحممرب حيمم  تممم إسممتخدام 

 , لي هممممر الجيممممل الامممماني المممممدافع الحربيممممة 

اممم تممؤتى فممي الحمممرب العالميممة الاانيممة ليمممتم 

إسممممتخدام أسمممملحة حدياممممة وأدوات تجسمممم  

الجيمل الرابمع , وأخيمراً لي هر الجيمل الاالم  

والا  يعنى كيذيمة تجنمب دولمة من الحروب 

ما تكبر قدر ممكن الخسمائر ممع إيقماع أكبمر 

خسمممائر ممكنمممة بالمممدول المعاديمممة بمسمممتغالل 

نقاط الضعف وضرب الركمائ  اتساسمية فمي 

المدول المعاديممة لتكبمدها أكبممر خسمائر ممكنممة 

 .بدون أ ى مواجهات مباجرة 



83  /100 

 

لقممد تطممورت حممروب الجيممل الرابممع علممى يممد 

خاصمممة بعمممد أن تعرضمممت الجممميم اتمريكمممى 

الو يات المتحدة اتمريكية إلى إنخذاض في 

جرعيتها الدولية بجكل ملحو  بعد تورطهما 

والسياسمة العدوانيمة التمى  العمرا  حمربفي 

” جممور  بمموم اإلبممن“إسممتخدمها الممرئي  

 مممممممما أدى إلممممممى معارضممممممة الممممممرأى العممممممام 

, وعنمممممدما أتمممممت إدارة العمممممالمى والمحلمممممى 

لمممممم تسمممممتطع تطبيممممم  مجمممممروع ” أوبامممممما“

الذوضى الخالقة في الجر  اتوسمط , وممن 

اممم تممم اإلعتممماد علممى حممروب الجيممل الرابممع 

" الحروب الال متماالة ” والتى يطل  عليها 

 .ل ع عة اإلستقرار وإفجال الدول 
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 تعمممل علممى إسممقاط الممدول تلمم  الحممروب 

 , بمممممممممل ت مممممممممل موجمممممممممودة وإختذاإهممممممممما 

ولكمممن ممممع المممتحكم الكاممممل فمممى مواردهممما 

كممما حممد  مممع العممرا  وليبيمما وقممدراتها , 

ويمممتم إسمممتعمار المممدول , وسممموريا والممميمن 

بممالتحكم الذكممرى والسياسممى لن ممام الحكممم 

والسممميطرة عليهممما كمممامالً , بحيممم  تصمممدر 

  لتعبمر عمن إرادة , القرارات والسياسات 

 , بمممممممممممممل لتعبمممممممممممممر عمممممممممممممن الجمممممممممممممعب 

 . التى إحتلت وسيطرتإرادة الدولة 
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عن حمروب الجيمل نستخلم فيما تقدم من 

 أنهمممممممممممممما تعُممممممممممممممد بماابممممممممممممممة الرابممممممممممممممع 

إلخضمماع خطيممرة وخبياممة ورخيصممة حممرب 

 أى دولمممة فمممي العمممالم لكمممي تمممدور فمممي فلممم  

دول الغمممرب والو يمممات المتحمممدة مصمممال  

أو أن توقممممع همممماا النمممموع مممممن اتمريكيممممة 

 . ” الحروب الال متماالة ” الحروب 
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