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ي خ صززززززج اززززززث  الزززززز ل      ززززززج   سزززززز   ج    ززززززبسززززززم  يتميزززززز  

 هي   تمزز زز  أخه هزز  هزز  أهززس اززم   و عزز  شززتها     ريزز  ج 

      بززب  ززي   زز  هزز لجلزز  فززي وزز و  زو ل خهزز ا   ل زز  أو 

  سل سزززززز ي و  م راززززززج   عمزززززز  وبززززززي  اسزززززز    و زززززز  هزززززز   ززززززه  

.خ ض ص  ع اس  ى 

 سز يأدو     عمز    سلأ  هذ   لجل  قه يتس فلز    يلز   معنى 

  زث 
ً
دو ر وقزه  ععزف فلز    سل ازج  خز ض صز  ا   اسز   ج  هال

 م فلزز  ي ززذ ا زز     ززي   تززم  ززتس  ززث قرزز  املززر  لقزز و  و  عزز ر  وقززه

.  ه      ت لي  هور اس    

املقدمة

الجيل الرابع من الحروب
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أطلققققق  ابقققققل حقققققرب الجيقققققل الرابقققققع   ققققق  الحقققققرب 

إلاره بيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق  ال   ي قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق   

ي وطرفققققققق  الحقققققققرب  قققققققاملفهقققققققكي  مر  قققققققيبحسققققققق  

الحققققققققققققققققققققققققققققققققققققققروبالجيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققل الرابققققققققققققققققققققققققققققققققققققققع مققققققققققققققققققققققققققققققققققققققن 

أو ال دولقققة لدولقققة مققق  مق بقققل جقققنظ م ققق مي ه ققق  

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققدو و   ققققققققققققققققققققققققققققققققققققق   فيقققققققققققققققققققققققققققققققققققققة م   قققققققققققققققققققققققققققققققققققققرة 

.   أمح ء الع لل ي 

املقدمة
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وبنزززززززززز   خعززززززززززز   ور    لجلزززززززززز      بززززززززززب  ززززززززززث  لقزززززززززز و  ا زززززززززز  يعتمززززززززززه

ؤكزه أ   س و   و اعج  ث الا تر ا     ل هلملج و     فلزج و   

  فززززززي  زززززز ر     ت هززززززلأكملززززززر ت عززززززج ت الززززززج وزززززز و   لجلزززززز      بززززززب هززززززي 

.1648واتل  ل  ا م  عس     نذ  ع ههة 

  وينهززي أل  هززذ   لجلزز   لجهيززه  ززث  لقزز و  
ً
 أو و قعلزز 

ً
تكززز ر  سززرل 

يززل     هو ززج      لززج  يززث  لقزز و  ولززن    ززم   تن لمزز   و  لع

  ززززززه دول و لجم ازززززز    يززززززث
ً
و  ززززززس  عززززززه  لقزززززز    نززززززه ب  ززززززي و وبزززززز 

.ال ش ف  

ج في زززززز    هو زززززز ل زززززه زززززث هززززززذح  لقزززززز و   لق  زززززج    ززززززي     زززززز دو ززززز   

 لززززز  تمززززز ذت صززززز  ع   تزززززمو  عززززز دة وتك رهززززز   ععنززززز  وقززززز ى    ززززز  ع 

ا ئهة قر    هو ج   ع ص ة

املقدمة



9 /100

ة اتسمملحلممم تعممد الحممروب اتن بمسممتخدام 

 ممممما  انممممت والمعممممدات العسمممم رية فقممممط 

بمممل أخمممات أجممم ا ً جديمممد , فمممل السممماب  

وأسمممممتحدات وسمممممائل وأسممممماليب أخمممممر  

لتحمممممل محمممممل الحمممممروب التقليديمممممة بمممممين 

الجيمممموم المختلذممممة والمممم  ت امنمممماً مممممع 

ل خاصممة فممالتطممور الت نولمموجل المسممتمر 

.مجال اإلتصا ت والمعلومات 



10 /100

ف مممر  تلممم  الحمممروب ليسمممت جديمممد  حيممم  

”  صممن تمم و” تحمد  عنهمما المذ ممر الصممينل 

وب إنه من الصعب أن تدخل فل حر” قائالً 

ضممد قممو  عسمم رية أقمموى بممنذ  اتسمملحة

المتنممما ر  , وممممن امممم يجمممب البحممم  عمممن 

أسمماليب مختلذممة إلسممتخدامها بهممدف إلحمما 

مامل وفمل رأيمه يت“ الخسائر بمالقو  ال بمرى

هاا اتسلوب فل إسمتهداف وحمد  المجتممع

ماعى بحي  عندما يتم تحطيم التماس  اإلجت

. ة تحطيم القو  العس ريسيؤد  ال  إلى 



11 /100

وتعود جاور الم  النموع ممن الحمروب إلمى 

الو يممممات المتحممممد  الحممممرب البممممارد  بممممين 

م , حيممم  تممماتمري يمممة واإلتحممماد السممموفيتى 

تمممد إسممتخدام أسمماليب حدياممة فممل القتممال تع

علمممممى الحممممممروب السمممممرية عبممممممر اتفممممممراد 

والجماعات المدربة إلحدا  اضطرابات فمل

, حيممم  والقيمممام بعمليمممات إرهابيمممة المممدول 

اعمد  قامت الو يات المتحد  بدعم تن يم الق

.ن ضد اإلتحاد السوفيتل فل أفغانستا
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رب فمل حمالقموات الذيتناميمة  ما إستطاعت 

تعتبر فيتنام أن ته م الو يات المتحد  التى

ن أقوى جيم فل العالم وإلحا  أ بر قدر مم

ر وهماا خيم” بجمرية وماديمة “ الخسائر به 

ت ماال لحروب الجيل الرابمع حيم  إسمتطاع

أ بر , قوى ضعيذة من ت بيد الخسائر لقو 

ر وتعتبممر أحممدا   الحممادى عجممر مممن سممبتمب

علممى تلم  الحممروب حيم  توضمم مامات أخمر 

مدى قدر  قمو  ييمر ن اميمة والمتمالمة فمل

فممممممممل إسممممممممتهداف ” تن مممممممميم القاعممممممممد ”

ر وإلحمما  الخسممائبرجممى التجممار  اتمري ممل 

واسمممممممتهدافها فمممممممل بالو يمممممممات المتحمممممممد  

.عقر دارها 
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إّن الذواصممممممممل بممممممممين أجيممممممممال الحممممممممروب 

, و  يم ممن اإلدعمماا بتمماري  ييممر واضممحة 

ا  مم, محدد إلنتهاا جيل وبداية جيمل جديمد 

أّن  همممور جيمممل جديمممد   يعنمممل أّن الجيمممل

, مماالً ف, الساب  عليمه إنتهمى فمل التطبيم  

-1861)ُتعبمممر الحمممرب اتهليمممة اتمري يمممة 

, جيلل الحمرب اتول والامانل عن( 1865

فن تطورالحرب العالمية الاانية  ما عبرت 

,   الحرب من الجيل الاانل إلى الجيل الاالم

حربماً 2003وقد بمدأت حمرب العمرا  عمام 

ات أدومن الجيل الاال  , ول ن تم إستخدام 

.فيها ب اافة فيما بعد الجيل الرابع 
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ب ممن تصمنيف الحمروهنا  بعض الذوائمد 

, فممممممممماالً , وفقمممممممماً لقاعممممممممد  اتجيممممممممال 

تتجمممه المممدول المتقدممممة والصمممناعية إلمممى 

ن ممماتجيممال اتول والاممانل والاالمم  إتبمماع 

الممممدول أو القمممموى الحممممروب أفضممممل مممممن 

ف حيمم  يتجممه الطممرف الضممعي, الضممعيذة 

.الجيل الرابع عاد  إلى إجاد  أدوات 
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"  أوتبكر "نه     القرن امل ض ي تل تأبنس حركة  ي 

 
ً
س بقةال كغس في  الصراع  ي  يالصربيةل ككن طرف 

كأبلكب وم هج حرب ال   فهذه املج ك ة اب خدمت 

.2000 ي   ي 

ن من   ل تحقي  صحفي ن رته مجلة ميك كرك ت   ز أ

من م  ين دوالر ( 5)ب     ج وز ت ك له  هذه الحركة قد تل 

املعهد الكطنيهي   ل ث ث مؤبس   أميركية م محة

كيةالد  قراطي واملعهد الج هكري الدولي والكك لة  مير 

((USAIDلل   يةالدولية
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 و  تم هذح  لق كج هي   نم ذت   ذ   ات هم في

لق دقبيك  اتنس خ  بعض   هول   ع بلج و س 

. ب    فج   ت ن   ال   لقهي ج 

لج   ت       ذكو   ت  ص  الااتم عي     وا ئ  

  وغير ذ ك إليج د  جم ا   شر  لج و اعج  ت  ص

 اث بعل لقيه و  تجمت  وق درة ا   إلاتترتم املر 
ً
ه 

.  سعه      املجرق  ج 

حروب الجيل الرابع
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ازززززل دة   هو زززززج فزززززي   جززززز ل  تحسززززز ر و زززززب  ا يزززززه  لقزززززهين ازززززث 

 راز   الاقت ز د   لعز    ع  زج   تج ر زج والاقت ز ديج و م

 لزززج   ترزز دل   تجززز ر  فززي   وعزززج  زز  بعزززه  ن مززج   تجززز رة   ع 

اززززث  تحسزززز ر  زززز  زة  ززززهور   هو ززززج و لجلزززز ش فززززييتزززز   لقززززهين 

، وزز و  لقزز       تم  عززج  لزز هلس   زز  و يتزز    لقزز و  

فززززي إلارهزززز     عزززز   ي لجلزززز      بززززب  و زززز ت ذ ززززك  عزززز    ززززع د 

كتحززززززززززززززززززززهة خهيززززززززززززززززززززرة 2001 لقزززززززززززززززززززز د  ايزززززززززززززززززززز   ززززززززززززززززززززث اززززززززززززززززززززرتمملر 

س    زز ة   ع  ززى    ولززهة فززي   عزز"  ن ززلس"اززث تزز اس    س هزز ا 

.في ا   د ره 

و و   لجل      بب
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  تم ز  فزي أ  
ً
فزي هززذح ي   ل ازز     ئ  ز   ل ز ة فزي وز و   لجلزز      بزب  ذ 

  وهززز   زز  يم ززز  تن لمزز   و لجم اززز   و فزز  د  ززز   ززز ل   هو ززج  لقزز و  
 ز ئس ا ز    ت ح   سل سز ي   في    ا    عس     عن  م   ع   ي  لجهيه 

  ث    ل د   ع  س   ل د و   يع ف 
ً
.     لج  هو ج  هال

ه ي    زززز    ززززث    ززززعف فتمتزززز   ززززث قرزززز  ك يززززريث فززززي  ززززفعسززززللج وهززززي ف زززز ة 
عن زز  يت رهزز  و  ا زز  واززه      تزز   لزز   لزز ديث  لقلزز ة     قعلززج وبزز     
 فزززي  نززز  ق شززز ى  زززث   عززز

ً
  س املزززر   لززز د  يحززز       يزززر  زززث  وزززه ط فععلززز 

. ن م     جتمب   ه     يل  

و  ضزززززززززي ا   هو لززززززززززج و لجمعلزززززززززز    هعلززززززززززج و ؤاسزززززززززز     ن زززززززززز م   عزززززززززز   ي 
 سزززز   و ززز   إلا لجهيزززه    زززي ربهزززم تلسززززت    ززز ة  مجززز ال    سزززز تلج   ززز  

وغيززر ذ ززك  ززث  لزز هلس وفزز    ززهوره   سزز و   ش اززعجو لق  زز     ع  ززج 
 فزززززي ولززززز ة   زززززهول و حهيززززز

ً
 اهيزززززه 

ً
 فززززز ا 

ً
ه   زززززير  ألفززززز  د  ززززز  يم عززززز   ان ززززز  

.  ع  س خ ل        لق د  و  عي  ث

حروب الجيل الرابع
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هزززززي أوزززززه أ ززززز ز أتمززززز ا وززززز و   لجلززززز  وززززز و    عع  ززززز   والشزززززك أ  

خهزززززز  د هززززززس ا زززززز   قت زززززز د     ززززززهول و  رنززززززى ززززززث     بززززززب  مزززززز   م عزززززز  

  يزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز     تحتلززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززج و  ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززث    زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز     ملت  تزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  

 رززززج  زززز     وزززز و   لجلزززز      بززززب هززززي أوززززه   تجعلزززز   أو   نتزززز ئ    تر 

 زززب  حززز ل ازززذر  اززز   ي ولزززن  زززا  ث يت رهززز   ززز رة   عع  ززز   ا ززز  

. ث   جتمب    ن عي  ل    جتمب     ئس ا     عع    

ه ط الشك في أ   حز ال   جتمعلزج ذ زذ   ل جزس  زس   زث  تمز  دو   وز

 أ ازززتر  لجل    لقززز و   يليزززر اززز ه   فزززي 
ً
  ي تززز  و زززث  زززس  ززز    زززه  ل 

.ال  اهيه  ث  لق و 

حروب الجيل الرابع
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هموم إلمى المذالقمو  الصملبة يجمير مذهموم 

لممى التقليمد  للقمو  والما  يعمرف القمو  ع

القممدر  علممى فممرض السمميطر  علممى”أنهمما 

اإل ممراأ أو الحممواف  اآلخممرين عممن طريمم  

وممممممن المصمممممادر اتساسمممممية , الماديمممممة 

القمممممممو  العسممممممم رية ”للقمممممممو  الصممممممملبة 

.“ والقو  ا قتصادية
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, ( العصممممما)الطريقمممممة اتولمممممى بممممماإل راأ 

, ( الجمممممممممممم ر )والاانيممممممممممممة التحذيمممممممممممم  

, (الجمممممممماب)والاالاممممممممة عممممممممن طريمممممممم  

ان فالطريقتمممممان اتولمممممى والاانيمممممة يصمممممنذ

“ القمممممممو  الصممممممملبة”تحمممممممت مصمممممممطل  

.“ القو  الناعمة”والاالاة هل 

لاا فمن القو  يم ن ممارستها باتباع طريقة 

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

حد  د تور بجامعة هارفارد بالو يات المت

القمممدر  علمممى الجممماب لوصمممفاتمري يمممة 

أو إسمممتخدام القمممو  دون اإل مممراأ والضمممم 

. وسيلة لإلقناع فل اآلونة اتخير  
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قممممو  روحيممممة وتعنممممل أن ي ممممون للدولممممة 

مممممن خممممالل ممممما تجسممممدأ مممممن ومعنويممممة 

أف ار ومبماد  وأخمال  وممن خمالل المدعم 

فممممل مجمممما ت حقممممو  اإلنسممممان والبنيممممة 

, مممممما يممممؤد  التحتيممممة والاقافممممة والذممممن 

بمممماآلخرين إلممممى إحتممممرام همممماا اتسمممملوب 

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

السياسمممية , بهمممدف الهيمنمممة والسممميطر 

علمممممى القمممممدرات والمقوممممممات السياسمممممية 

الغم ووبمعنمى خخمر للطرف المستهدف , 

الاقممممافى واتيممممديولوجى, دون أن ت هممممر

هويممممممممممممممممة الذاعممممممممممممممممل الحقيقممممممممممممممممى , 

“ سمىفيلسموف فرن”ميجميل فو مو ويرى 

امماً أن القو  الناعمة تتضممن إجبماراً وإل 

.يير مباجرين على التغيير 
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بممممين القممممو  الصمممملبة هممممى نتمممما  الجمممممع 

ول ممممممن وفقمممممما والقممممممو  الناعمممممممة مًعمممممما 

ممما  , إلسممتراتيجية محممدد  تجمممع بيممنهم 

بقمممممدر  الذاعمممممل المممممدولل أنهممممما تعمممممرف 

  علمى ممم   عناصمر القممو  الصملبة والقممو

  الناعممممة بطريقمممة تضممممن تمممدعيم تحقيممم

.أهداف الذاعل الدولى ب ذاا  وفعالية
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ن بحاجة إلى إدرا  مخ وفالذاعل الدولى 

اتدوات واإلم انيمممات ونقممماط الدولمممة ممممن 

لي  فالقو  الا ية, القو  ونقاط الضعف 

ة فقممط إمممتال  المصممادر الناعمممة والصمملب

بمممل القمممدر  علمممى تحديمممد والمممم   بينهمممما 

ل وأى نوعى القمو  يذضموقت إستخدامها 

إسمممتخدامه فمممل الموقمممف والقمممدر  علمممى 

.يتم الدمج بينهما متى و يف تحديد 
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همممل الحمممرب التمممى يلجممما أحمممد أطرافهممما أو 

 الهمممما إلسمممتخدام  مممل المممموارد البجمممرية 

والماديمممة علمممى نطممما  واسمممع , وممممن امممم 

  يممممتم التذرقممممة بممممين القمممموات المسمممملحة

عد  والس ان ,  ما تمتد لتجممل  افمة اتصم

و ممل الذممروع القتاليممة أى إنهمما جمماملة فممل

الحمرب العالميمة اتولمى)هدفها وأسملحتها 

(.والاانية علل سبيل الماال

:وينقسم إلى " نطا  الحرب"المعيار اتول 

:الحرب الجاملة 
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الحممرب التممى يسممتخدم فيهمما أحممد طرفممل

الحممممرب جمممم ا مممممن القمممموات المسمممملحة  

والممممموارد الماليممممة ,  ممممما يممممتم تحديممممد 

اتهمممممممممداف السياسمممممممممية والعسممممممممم رية 

الحممممممرب )ممممممن تلممممم  الحممممممرب مسمممممبقاً 

علممممى اإلرهمممماب بجمممممال سمممميناا علممممل 

( .سبيل الماال

:الحرب المحدود  

:وينقسم إلى " نطا  الحرب"المعيار اتول 
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ب ل ممى يممتم اإلنتصممار فممل حممرب ممما , يجمم

ر إستن اف قدرات العدو وإلحما  الخسمائ

اح ولضممان النجمالمادية والبجرية بمه , 

بر  بد من إمتال  عدد أ فل تل  الحرب 

ت من المصمادر واإلم انيمات واإلحتياطيما

لى حرب اإلستن اف أمام العدو اإلسرائي)

(. علل سبيل الماال

:حرب اإلستن اف 

:وينقسم إلى " نطا  الحرب"المعيار اتول 
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1648معاهمد  وسمتذاليا عمام لقد نصمت 

التمممى أنهمممت حمممروب الاالامممين عامممماً فمممل

ت بممممين ال ااوليمممم  والبروتسممممتانأوروبمممما 

بمر على إحت ار الدولة للقمو  وممن امم تعت

الممما  يجمممن الدولممة همممل الذاعمممل الوحيممد 

, ول ن ممع الحروب أو مواجهة الحروب 

التطممور الت نولمموجل خاصممة فممل المجممال

أربممع أجيممال مممن العسمم ر  أصممب  هنمما  

  تتطمممور بجممم ل  بيمممر ممممن فتمممرالحمممروب 

. منية إلى أخرى 

" :التطور ال منى ” المعيار الاانى
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الخبيممممر العسمممم ر  وال اتممممب اتمري ممممل 

بممة عرفهمما بانهمما حممروب الحقويليممام لينممد 

" 1860حتمممممى 1648" الذتمممممر  ممممممن

وسممممممممممممميت بممممممممممممالحروب التقليديممممممممممممة 

(Conventional War  ) وتحمد  بمين

جيممممموم ن اميمممممة يمالمممممون دول معينمممممة 

فممل وأرض معممار  محممدد  بممين جيجممين 

.مواجهة مباجر  
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 هممممممممممممممرت وتطممممممممممممممورت بواسممممممممممممممطة 

قبممممل وبعممممد الحممممرب الجمممميم الذرنسممممى 

العالميممة اتولمممى يعرفهممما المممبعض بحمممرب
والتممل  (Guerilla War)العصممابات

,  انممت تممدور فممى دول أمري مما الالتينيمممة

وهممممممممل جممممممممبيهة بالجيممممممممل اتول مممممممممن 

تخدام ول ن تم فيهما إسمالحروب التقليدية 

النيممممممران والممممممدبابات والطممممممائرات بممممممين 

العصابات واتطراف المتنا عة  ما حد 

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

وعرفهممممما بعمممممض المحللمممممين العسممممم ريين 

بمممممممممالحروب الوقائيمممممممممة أو اإلسمممممممممتباقية 

(Preventive War)  الحمررب علرررمرى 

ل , العممرا  وأفغانسممتان علممى سممبيل المامما

ت هماأ الحمرب ممن  قبمل اتلممانوقد طمُورت

حرب وسميت بالحرب العالمية الاانية فل 

المنممممماورات وتميممممم ت بالمرونمممممة وخذمممممة 

عنصممر المذاجمما الحر ممة وأسممتخدم فيهمما 

.والقتال خلف خطوط العدو 
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ج ممما   مممانوراين”عرفهمما البروفيسممور 
(Dr. Max G. Manwaring) “

الباحمممم  والمحلممممل اإلسممممتراتيجى بمعهممممد

وهمممو معهمممد , الدراسمممات اإلسمممتراتيجية 

تمممابع ل ليمممة الحمممرب بمممالجيم اتمري مممل

ة يعممممل فمممى مجمممال البحمممو  اإلسمممتراتيجي

واتمنيممة والوطنيممة عممرف حممروب الجيممل 

"الرابع  فمل محاضمر  علنيمة بانهما همى 

الحممممممرب بمممممماإل راأ إلفجممممممال الدولممممممة , 

و ع عمممة إسمممتقرارها امممم فمممرض واقمممع 

" جديد يراعل مصال  العدو
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ممر  تولالجيمل الرابمع أُسٌتخدم مصطل  

مممممن قبممممل فريمممم  مممممن 1989فممممل عممممام 

حلمل المحللين اتممري يين , ممن بيمنهم الم

"ويليممممممام سممممممت ر    لينممممممد"اتمري ممممممل 

لوصمممممف الحمممممروب التمممممل تعتممممممد علمممممى 

.الال مر  يةمبدأ 
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إتذممم  الخبمممراا العسممم ريون بمممان حمممرب 

حمرب أمري يمة خالصمةالجيل الرابمع همل 

طمممممورت ممممممن قبمممممل الجممممميم اتمري مممممل 

"متماالممممةالممممالالحممممرب"وعرفوهمممما بممممر 

Asymmetric Warfare). )
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ب حي  وجد الجيم اتمري مل نذسمه يحمار
, 2001سممبتمبر 11أحممدا    دولممة بعممد 

ول بمعنى خخر محاربة تن يمات منتجر  حم
العمممالم وهممماأ التن يممممات محترفمممة وتملممم  
ط إم انيممات ممتمما   ولهمما خاليمما خذيممة تنجمم

لضمممرب مصمممال  المممدول اتخمممرى الحيويمممة 
ت المراف  اإلقتصادية وخطموط المواصمال

لمحاولة إضعافها أمام الرأ  العام الداخلل
بحجة إريامها على اإلنسحاب ممن التمدخل 
فممممل منمممماط  نذواهمممما وماممممال علممممى همممماأ 

أنصمممار , داعمممم , القاعمممد  " التن يممممات 
".ال .. بيت المقد  
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عمد  ما تستهدف أيضا تجنب مجم الت مما ب

المممممممممممممممممروح العدائيمممممممممممممممممة )الحمممممممممممممممممرب 

(.ضد الدولة المعتدية

لحة القوات المسم)تذتيت مؤسسات الدولة 

( ..-القضمماا -أجهمم   اتمممن الداخليممة -

والعممممل علمممى إنهيارهممما أمنيممما واقتصممماديا 

ممن خمالل اإلنهما , وتذ ي  وحد  جمعبها 

والتآ مممل البطممملا للمممدول , وفمممرض واقمممع 

, جديد على اترض لخدمة مصمال  العمدو 

يممة وتحقيمم  نذمم  أهممداف الحممروب التقليد
لذممة بت ( الاالمم  –الاممانى –الجيممل اتول )

( .مادية–بجرية )أقل 
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عممرا  ال–ليبيمما –سمموريا –المميمن ) إنهمما  قممو  الدولممة المسممتهدفة حتممى تصممب  دولممة فاجمملة 

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

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

وط ويطلقمون ممن خاللهما عمليمماتهم لضمرب المؤسسمات الحيويممة والمرافم  اإلقتصمادية وخطمم

. المواصالت سواا  ان داخل الدولة المستهدفة أو خارجها 

ن ممالتآ ل البطئ فل إراد  الدول المسمتهدفة 

التمى أجل إجبارها على تنذيا ما تريدأ بمالقو 

لتنذيمممما تسممممتخدم همممماا النمممموع مممممن الحممممروب 

ل تسممتطيع مممن خممالإرادتهمما وإ تسممابها نذمموا 

. السيطر  علل تل  الدول 
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نمممرى تا يمممدا لمقولمممة مممما   ممممانوراينج 

اً الجممهير  والمماى تممم ا جممار  اليممه سممابق

ية إاا فعلت هاا بطريقة جيد  ولمد   اف” 

وبمممممممممممممممممممممممممممممممبطا ممممممممممممممممممممممممممممممممدرو  , 

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

قاعمممد  إرهابيمممة ييمممر وطنيمممة أو متعمممدد  

-داعممممم -جبهممممة النصممممر  )الجنسمممميات 

حر مممة -أنصمممار بيمممت المقمممد  -القاعمممد  

-حسم التابعة لجماعمة اتخموان اإلرهابيمة 

....... )

حمممرب نذسمممية متطمممور  للغايمممة ممممن خمممالل 

اإلعمممممممممممممممالم والتالعمممممممممممممممب النذسمممممممممممممممل  

ل وسمائل التواصم-قنا  الج يمر  القطريمة )

( .....-اإلجتماعى 
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إسمممممممممممممممممممتخدام  مممممممممممممممممممل الضمممممممممممممممممممغوط 

-اإلقتصمممممممادية –السياسمممممممية )المتاحمممممممة 

( .العس رية –اإلجتماعية 

ية حر ة اإلخوان اإلرهاب) الدين والطائذية 

يا الجمممميعة بممممالعرا  وسممممور-السمممملذيين–

( . ... -ولبنان واليمن والبحرين

إسمممممتخدام ت تي مممممات حمممممروب العصمممممابات 

العمليمممممات –العصممممميان الممممممدنى)والتممممممرد 

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

السممممابقة  ممممما تسممممتغر  تلمممم  الحممممروب 

فتممممرات طويلممممة ن ممممراً إلعتمادهمممما علممممى 

اضم  ت تي ات حرب العصابات والماال الو

لتلمممم  السمممممة هممممو ماحممممد  فممممى بعممممض 

. البلدان العربية 



51 /100

تعتمممممممممد علممممممممى التقممممممممدم الت نولمممممممموجل 

ائل ن ممراً إلسممتخدام وسمم, ب افممة المجمما ت 

اقمع قرصمنة المو" ت نولوجية حدياة مامل 

اإلل ترونيمممممممممممة لمؤسسمممممممممممات الدولمممممممممممة 

فيمممممتم نجمممممر الذيروسمممممات" المسمممممتهدفة

التمممممى تمممممدمر أجهممممم   الدولمممممة وإختمممممرا  

جممممممممممممب ة المعلومممممممممممممات والتجسمممممممممممم  

.واإلرهاب اإلل ترونى 
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ة التوسممع فممى إسممتخدام الطممائرات الموجهمم

بمممممدون طيمممممار والسممممميارات المذخخمممممة , 

فالمسممتهدف مممن تلمم  الهجمممات ا رهابيممة

  وال, السلطة الحا مة والس ان معاً هما 

 مون التمى يالحروب التقليديمة على ع   

.المستهدف الجيم والسلطة الحا مة 



53 /100

 ت تعتمد علمى جمب ة صمغير  ممن اإلتصما

والدعم الممالى  فلمي  ممن السمهل القمدر 

علممى التعممرف علممى مصممدر الممدعم المممالى 

ماممممممممممل تمويممممممممممل )لهمممممممممماأ الجممممممممممب ات 

من مممممممات المجتمممممممع المممممممدنى وتمويممممممل 

( . العناصر اإلرهابية
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تطممممممممممموير اإلسمممممممممممتراتيجيات المعاديمممممممممممة 

علمممى إنتهممما  إلجبمممار المممدول المسمممتهدفة 

, سممملو  سياسمممل معمممين تجممماأ مواطنيهممما 

الجماعمات العرقيمةمما يججع على  همور 

من داخل هاأ المدولأوالدينية أوالماهبية

ماممممممممل السممممممممنة الجمممممممميعة )المسممممممممتهدفة 

(.وات راد بالعرا  
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اإلعتممماد علممى مجموعممات قتاليممة صممغير 

يعملمممممون داخمممممل المممممدول , فمممممل الحجمممممم 

المسممتهدفة ومممن الصممعب ال جممف عممنهم 

, ( ... حسممم –بيممت المقممد  -داعممم ) 

وتعمممل تلمم  الجماعممات واتفممراد علممى  ممل 

طتهم أراضى الدول المستهدفة لتنذيما أنجم

والممم  علمممى ع ممم  الحمممروب اإلرهابيمممة 

عمليمات التى ي ون فيها مسرح الالتقليدية 

.معروف للطرفين
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ل بمممماتسممملحة التقليديمممة   تسمممتخدم فيهممما 

Smart)تسمتخدم القمو  الا يمة  Power )

حيم  أن حممروب الجيمل الرابممع المالمى هممى

قط التممى تبممدأ و يجممعر بهمما أحممد حتممى تسمم

. الدولة ميتة 

ب تتماممل السمممات اإلجتماعيممة لتلمم  الحممرو

فممل تممدهور ف ممر  الدولممة مممن حالممة الدولممة 

ة  حالممة الدولممة الهجممة أو الدولممالاابتممة إلممى 

الدولمممة بال اممممل وهمممى تسمممتهدف الذاجممملة 

.بما فيها المدنيين 
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المممو ا لاقافمممات معينمممة فمممل العمممالم وهممماا 

,إضممعاف التجممان  المجتمعممل يممؤد  إلممى 

 همور ولقد لعبت العولممة دوراً  بيمراً فمل

.وتطور مال تل  الحروب 

صملة تتسم أيضا بعدم وضوح الخطموط الذا

بممممممممممممممممين الحممممممممممممممممرب والسياسممممممممممممممممة , 

دأ ماممل ممما تجممه)والعسمم ريين والمممدنيين 

( .بعض الدول العربية حالياً 
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ة ممن التهيئة لحرب نذسمية متطمور  للغايم

خمممممممالل اإلعمممممممالم والتالعمممممممب النذسمممممممل, 

وم وإسممتخدام محطممات فضممائية ت مماب وتقمم

بت ويمممممممر الصمممممممور وت ييمممممممف الحقمممممممائ  

, ( تمويمممممممل المحطمممممممات او اإلعالميمممممممين)

ديممة ويسممتخدم فيهمما وسممائل اإلعممالم التقلي

( المرئيممممممة-المسممممممموعة –الم توبممممممة )

.(مواقع التواصل ا جتماعل)والحدياة 
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ة إسممتخدام العمممالا فممل الممدول المسسممتهدف

ئ  وتسليط اتضواا عليهم وممنحهم الجموا

العالميمممة التمممى تعطمممى لهمممم وضمممع أدبمممى 

بحيمممم  ي ممممون مممممن السممممهل أن يتحر مممموا 

-محمممممد البرادعممممى ) داخممممل مجتمعمممماتهم 

( .تو ل  رمان 

إسمممممممتخدام من ممممممممات المجتممممممممع الممممممممدنل 

.والمعارضة من خالل أجه   اإلستخبارات 
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ية السياسم)إستخدام  ل الضغوط المتاحة 

.. ة واإلقتصممادية واإلجتماعيممة والعسمم ري

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 

. لها تاتل فل مقدمة هاأ اتدوات 
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تطممممممموير الت تي مممممممات إلختمممممممرا  وتجنيمممممممد 

التمممل تاخممما الطمممابع المتطمممرفالتن يممممات 

ة وإسمتخدام مرت قمداخل الدولة المستهدفة 

لتحقيمممممممممممممم  مخططمممممممممممممماتهم مممممممممممممممدربين 

.فل الدول المستهدفة 

ضرب والتمرد  لألقليات العرقية أو الدينية 

طبقممممممممات المجتمممممممممع بعضممممممممها الممممممممبعض

–الجمممميعة والسمممممنة وا  ممممراد بمممممالعرا  ) 

( .المسلمين والمسيحيين بمصر
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 وت  قققق ثر دال 
ً
ئلققققه ث ققققة جققققدل بحيققققي وابققققع  ققققدور ح ليقققق 

هققققل   كققققن ا  بقققق ر  حققققداث : ومحققققكره  ب هقققق ي هققققك

ة  ققققي التققققي هققققهداه  بعققققب الققققدول العربيققققوال غييققققرا  

 الس كا    يقرة والتقي الق عل   ق  تسق ي 
ً
ه  مجق زا

ابققع حققروب الجيققل الر أحققد تجليقق   «العربققيالربيققع "

  ققققققي  م  ققققققة مققققققن
ً
مققققققن حيققققققت ككنهقققققق  أحققققققدثت تغييققققققرا

 ل ف ققققق ر 
ً
يقققققة التقققققي السي بقققققية الغربالقققققدا ل وت بيقققققق 

ال قققققر   وبقققققق  حقققققكل حقققققرب العقققققرا  م قققققذ ظهقققققر  

؟الجد دثل الكبير 

و و   لجل      بب
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ً
،  زززز    زززز   بلب   ع  زززز      زززز  ازززز ف  ا  لزززز 

ً
تت زززز  قززززه  عمززززر  م  زززز 

  ل زززر  
ً
 خ  لززز 

ً
 هززز در 

ً
  فزززي ا صزززل 

ً
 زززهول    ززززي بعزززض   زززهول   ر ززز 

خ  زززززززززززت  أو ا تزززززززززززم  نززززززززززز  أو  تا  زززززززززززم   لززززززززززز  فزززززززززززي خضزززززززززززس وززززززززززز و  

   زه ام وصز  ا    ن ازم  زي    هز ئل  و   ر زي و  سل سز ي وهنز

.  ل ض ى  لخ قجت   ج ل   ذه   

 سزززز   ج  عزززك   ن   ززززج    زززي أ ع ا زززز  وز ززز ة  لخ رالززززج      لزززج  

  يزاو  س  س  ه و ت  ا   ته   و اب في أا ز    ته  ي   ر يل

، ولن رأ  إلاد رة      لزج نتزذ   2003    ك   عع    ا م 

ث   ذ   حعس  ز  يم زث أ  ي  زه  ز"   ي    وا   لجهيه"أ  

.روس  عك  لق  

حروب الجيل الرابع
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 زث خز ل و  ب  بعض   ر و ي   ي    را ات   غ بلج فزي أوزه ط    بلزب   ع  ز 

 د خ  هززززج   ززززهول   ع بلززززج    ززززي شززززته    ازززز   شززززعرلج  ززززث الاوتج ازززز      ززززي  كزززز

يززر    ززي   ززهول    ززي ييززمعت   يزز وع   يزز    وازز     ر ززب خ  هززج  تهزز  ق  م  زز  

. كي  اا   خ ل فترة رئ اج    ئ ل     ك    س  ق ا رت   ش الا ث

تحز   وه    ي وع   ذ        هف  ل  زاااج أ ث  ت مج و ات   ره  ف  املزب أ

ذح شززم ل أف   لزز  و  يزز    وازز  ذ ززهف  ازز دة  يزز ل  و ازز دة   اززلس وززهود هزز

.  هول و  سلمت   م  يست    سله ة اعي  

وهززززززززذ    تيليززززززززر يعتمززززززززه ا زززززززز   وززززززززه ط   تيليززززززززر  ززززززززث   ززززززززه خ  و ربزززززززز     جتمعزززززززز   

اسززز     سزززا هفج  زززث خززز ل   ززز رة   لزززت    ه ئللزززج و ززز   الاقت ززز د و   ززز    ؤ 

عملج  زس  نت ز    هو ج املر  يتلا        ه      لئ  ج والاوتج ا      ي  رزهأ از

  ل  د ئ ة   عن 
ً
. هر جل 

حروب الجيل الرابع
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67

دويالت5التقسيم الطائذى لمصر  إلى 

دولة النوبة دولة النوبة

الدولة

المسيحية ةالدولة المسيحي

تحت النذوا 

اليهودى
ةاإلس ندري

القاهر 

أسيوط

أسوان 

السوي 

ألسد العالى

البحر 

اتحمر

مصر اإلسالمية

تدخل نطا  إسرائيل

ال برى

تدخل نطا  إسرائيل

ال برى



68 /100

  بقققين مخ لقققف أجيققق ل الحقققروب هقققك أنهقققالق بقققل امل ققق رك 

 ققققي كققققلف ألهققققدا  الخصققققلأو   ضقققق ع العققققدو تسققققل   لقققق  

الحقققققروب ق ئ قققققة ولكقققققن  خ لقققققف تحقيقهققققق  مقققققن جيقققققل  لققققق  

.طبيعة  دوا  و بنئة الصراعجيل ب      

أن جيقققل جد قققد مقققن الحقققروب يسقققل   لققق  تحقيققق ب عنققق 

 هقققققققدا  بقققققققكاء ك مققققققققت قد  قققققققة أو جد قققققققدة ب بقققققققق خداي 

ت  قي حلقفق لقكة ال يراميقة قدرا  مغ  رة ت  بق  العصقر 

 مققققن الع صققققر ال  ققققري  ققققي
ً
كسققققر ف ققققرة زم يققققة معي ققققة بققققدال

. رادة العدو

و و   لجل      بب
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   رتزززززززج  مززززززز  ازززززززرق  زززززززث أدو   قتززززززز ل اعززززززز  ه  لزززززززج أدو ا ززززززز و عززززززز  

   ا ززز  فع  لزززج هزززذح  لقززز و  و  زززهرا  ره يزززجفي   زززرعض يتيززز ك فزززي 

  غيززززر  ح لززززق   نتزززز ئ     ازززز ة   اترزززز ر أ  أدو ا زززز  غ  ضززززج وأهززززه فت

  حلززززن ي ززززع
ً
ف   قززززب ق  عززززج  عتح ززززق و كعلززززج  عي يززززج و متززززهة ز نلزززز 

.   يا   ت هلك اث تت ئجت 

حروب الجيل الرابع

  زززث    زززز        للزززج و ازززز قج     هجمززز     هقل ززززج  زززس   تززززم 
ً
ذكلززززج  ززززهال

  ززززث   نيززززر       للززززج   ت 
ً
علهيززززج غيززززر و اززززتر  لجلج إلاغزززز       زززز رولي  ززززهال

لز  أتمز ا   ؤ  ة في بعض  ول   و ى وعم  لق   في العت      بب  ت ي

  صزز  الج اهيززهة إلخضزز ع   عززهو   زز    تمزز د   ززه خ ي و  يلزز   زز   زز  هزز

 ت ح  ث شرك   ال الج و قت  ديج و اتم الج واس   ج
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  تهرلز
ً
     لز 

ً
ق وز و   لجلز  و  ى بعض   ر و ي  أ  و  زج دول    بلزب   ع  ز   عتملزر تم ذاز 

هزززززذح   زززززهول فزززززي     بزززززب ودر ازززززا   وذيزززززيرو  فزززززي ذ زززززك  لززززز   ززززز  يحزززززهط  زززززث   زززززه      د خعلزززززج 

ل يسا هف  ح لق أهه ف اهة  ا           س ر   سل س ي   ذ   تح   فل  هذح   هو 

ف ذ ززك وهزز   سزز ر يلتززرض أ  ي زز د امعلززج ال اززلج  ح ززق الااززت   ر و  ززث   هعزز   خزز  

أ  أ   سززززززتم    ل ضزززززز ى أ زززززز ل  ززززززهى ز نززززززي  م ززززززث و شزززززز اج و  ززززززج د ئمززززززج  ززززززث   ل ضزززززز ى 

 ي  قززه   جتمعلززجاث    ززق    زز     جتمززب و اززتة  ف   هو ززج فززي  عزز ر  د خعلززج وزز ل قضزز

ي   جتمزب  ك   بعضت  ا د ج و  ا ز    زهم فزي   ز ر  زث  حزه    هو زج و عملزق  لخ فز   فز

ج و اتم الزج  ل ر   لجملب في و  ج  قتت ل د خ ي وال تعتلم  ك  رط أخ قلزج و قت ز دي

.واك تلج أخ ى  ث شأ     ه ير          هول ا     هى   رعله

الرابعحروب الجيل 
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ً
 شزززززز اج ازززززز   ززززززث وهززززززذ  هزززززز   خهزززززز   وأخيززززززر 

    د ززززززززززج  ززززززززززث  لقززززززززز     نلسززززززززززلج وإلاا  لزززززززززج 

 لخزززززززززززز رت  تززززززززززززرو   أفكزززززززززززز ر و عت ززززززززززززه     سززززززززززززس 

ج   جتمزززززب أكمزززززر   ازززززت ه م  جم اززززز   د خعلززززز

 عمززز   زززث خززز ل واززز ئ    ت  صززز  الااتمززز عي

ي  وفضززززززز ئل   يزززززززتس  عزززززززخيره   زززززززذ ك و ا  لززززززز

وصزززززقللي  والززززز ش  عر  زززززج  عمززززز   زززززث أاززززز 

دو     رة   لت  و    ق  از    بععمتز  أو  زث

.أ   هر      لعع 

حروب الجيل الرابع
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  فتزززر   وا زززهف هزززذح الاازززتر  لجل     ته يريزززج    زززي  عمززز  ا ززز

ي ز نلزززززززج  تل و زززززززج  لززززززز   ح لزززززززق و  زززززززج  زززززززث الات سززززززز م   جتم ززززززز

. جتمب    سته م  حلن يتس   ن   بيك  اه ئ   ي  فئ   

وقززززززه وززززززهط ذ ززززززك    لعزززززز  فززززززي  نزززززز  ق اززززززهة  حلززززززن ي ززززززر  

 لقزز   أهعلززج    عززج   ززه و  ززر  الا 
ً
اززت   ر   جتمززب  ززؤه 

 بعلزه   نز ل   عمز  وزهط فزي
ً
 رنز   و  تم اك   ه خ ي وعم 

و   زززز   ل و  عزززز    وغيززززر ذ ززززك  حلززززن ال   ززززهر هززززذح   ززززهول 

 وال  سززززززززتهلب
ً
ا زززززززز    عزززززززز دة  لزززززززز   سزززززززز ره    تنمزززززززز    جززززززززهد 

أو خزز ض  ع ركتزز   لق ل لززج  ززه  لجتزز  و  ت عزز  و  زز ض

.خ ض  ع ر  خ رالج  ه أاه ئ    لق ل لي 

حروب الجيل الرابع
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ً
  قعلملززز 

ً
أو  متعزززك  زززس هنززز   هزززهف  زززه ير  لجلززز ش    زززي  م ززز  ا هيزززه 

   ززززززززهرة ا زززززززز   يليززززززززر  زززززززز  ز ث    زززززززز ى إلاقعلملززززززززج  حلززززززززن   زززززززز ت هززززززززذح
     لع يزل   أو قز لز   لجل ش  زث  ع د زج    ز ة   يز  عج و تحز ل 

.أ ث د خ ي في أوسث  و  ل

ه زززج  زززس   تزززهف      زززن وهززز     ضززز   ا ززز    زززهول      زززج و ح  ززز    ن
 ا نزج  ل  دول ف شعج أو  عللج  ع    ت  ش   و  ه      د خعلج

. وال  م   أ  خه   قعل ي

ام ازز   وهزذح الاازتر  لجل   املعتز   نلزذ   ازت ه م  ن لمز   و 
وان صززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  شزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززر  لج 
 زززث  دو     ه خعلززززج    زززي  عمزززز   حززززم شزززع ر   اذ  ززززج  عيززززع  

  زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز    ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززهيث و  ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززهف ع 
. اث   ع لهة وو  ج    أ  وإلاص ح   هيم      وغير ذ ك

حروب الجيل الرابع

ق دا ززز  و جزززف أال تن ززز ى أ   لقمززز   الاازززتعم ر ج  ولززز    تزززم ي فزززب
    صززززق  الاززززت ه     رسزززززه    ززززث   يززززع    زززززها ى أ  ززززس اززززز  و 

. ث أا  وم يج إلاا م و  سعمي 
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السممميطر  علمممى وسمممائل اإلعمممالم الجديمممد  

وجممممممممممب ات التواصممممممممممل -اإلنترنممممممممممت ) 

, باإلضمممممافة إلمممممى جميمممممع ( ا جتمممممماعل

أهممحيم  أنوسائل الت نولوجيما الحديامة 

محر مممممات البحممممم  اإلل ترونمممممل وجميمممممع 

جمممممب ات التواصمممممل ا جتمممممماعل وجميمممممع 

يعهمما البممرامج والتطبيقممات اإلل ترونيممة جم

ت باإلضافة إلمى أن جميمع مجمغالأمري ية 

مامممل خبمممل , خندرويمممد , الهواتمممف الا يمممة 

ا ووينممدو  أمري يممة و  يوجممد منمماف  لهمم

.فل المدى القريب أو البعيد 
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ت الممتح م والسمميطر  علممى أ بممر المؤسسمما

( BBC-CNN)ا عالميممممممممممة التقليديممممممممممة 

ول وو مما ت اتنبمماا العالميممة الرئيسممية حمم

والتممممى بممممدورها ... ( -رويتممممر )العممممالم 

د تممتح م فممل صممناعة الخبممر وتوجيهممه ضمم

.تل  الدولة التل تعارض مصالحها 

تمويمممل قممموى المعارضمممة المختلذمممة حمممول 

وإسممممممتخدامها وفقمممممما ًلمصممممممالحها العممممممالم 

.وفل الوقت الا  تختارأ 
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وممممن خمممالل عولممممة العمممالمالمممدول الغربيمممة 

حسمممممب معاييرهممممما ومقاييسمممممها وقوانينهممممما 

,أصمممبحت همممى السممملطة التجمممريعية للعمممالم 

يهما بما فأخضعت المن مات الدولية وبالتالل 

من ممممات ا ممممم المتحمممد  ومن ممممة التجمممار  

العالميممممة وصممممندو  النقممممد الممممدولل والبنمممم  

.الدولل حسب قوانينها ومصالحها 

الو يممات المتحممد  اتمري يممة ودولأصممبحت 

النمممموا  العمممالمل للجمممباب بواسمممطة أوربممما 

ذممة صممناعة السممينما والبممرامج الذنيممة المختل

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

والنذمممموا السياسممممل لهمممما فممممل المن مممممات 

ض تعمارلمعاد  أى دولة فل العالمالدولية 

اً مصمممالحها ومحاصمممرتها ماليممماً واقتصمممادي

.لدولة إلضعاف تل  ا,واقافياً وسياسياً 

وعيممة إسممتخدام العمليممات اإلسممتخباراتية الن

مقتممل أسممامة بممن )وضممرب أهممداف محممدد  

للممتخلم مممن أى تهديممدات محتملممة (  دن

.تخر  عن نطا  سيطرتها 
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إنباقممممت  ممممل من مممممات المجتمممممع المممممدنل 

العالميممممة مممممن الممممدول الغربيممممة وتخضممممع 

لم وتعمل هاأ المن مات حول العالقوانينها 

,حسمممب معمممايير وقممموانين المممدول الغربيمممة 

وبالتمممالى يم نهممما تحريممم  هممماأ المن ممممات 

الممولممممممممة ضممممممممد الممممممممدول المسمممممممممتهدفة 

.والتل تعارض مصالحها 
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هموم حسب المذُتعرف حروب الجيل الرابع 

بانهمممممممممما الحممممممممممرب علممممممممممى اتمري ممممممممممل 

المن مممات اإلرهابيممة والتممل ي ممون طرفممل

الحمممممممرب جممممممميم ن مممممممامل لدولمممممممة مممممممما 

مقابممممل   دولممممة أو عممممدو وخاليمممما خذيممممة 

. منتجر  فل أنحاا العالم 
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هممو عبممار  عممن الجيممل اتول مممن الحممروب 

مواجهمممات مباجمممر  بمممين جيجمممين ن ممماميين 

والتممى  انممت سممائد  فممل الحممروب القديمممة ,

اممم تطممور جمم ل الحممرب حيمم  تممم إسممتخدام 

, لي هممممر الجيممممل الاممممانل المممممدافع الحربيممممة 

تم اممم تمماتى فممل الحمممرب العالميممة الاانيممة ليممم

إسممممتخدام أسمممملحة حدياممممة وأدوات تجسمممم  

ابمع الجيمل الر, وأخيمراً لي هر الجيمل الاالم  

ولمة والا  يعنى  يذيمة تجنمب دمن الحروب 

ر ما ت بر قدر مم ن الخسمائر ممع إيقماع أ بم

خسمممائر مم نمممة بالمممدول المعاديمممة بمسمممتغالل

ل نقاط الضعف وضرب الر مائ  اتساسمية فم

ة المدول المعاديممة لت بمدها أ بممر خسمائر مم نمم

.بدون أ ى مواجهات مباجر  
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لقممد تطممورت حممروب الجيممل الرابممع علممى يممد 

خاصمممة بعمممد أن تعرضمممتالجممميم اتمري مممى 

فل الو يات المتحد  اتمري ية إلى إنخذاض

رطهما جرعيتها الدولية بج ل ملحو  بعد تو

ى والسياسمة العدوانيمة التمالعمرا حمربفل 

” جممور  بمموم اإلبممن“إسممتخدمها الممرئي  

مممممممما أدى إلممممممى معارضممممممة الممممممرأى العممممممام 

, وعنمممممدما أتمممممت إدار  العمممممالمى والمحلمممممى 

لمممممم تسمممممتطع تطبيممممم  مجمممممروع ” أوبامممممما“

ممن الذوضى الخالقة فل الجر  اتوسمط , و

اممم تممم اإلعتممماد علممى حممروب الجيممل الرابممع 

" ة الحروب الال متماال” والتى يطل  عليها 

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

, بمممممممممل ت مممممممممل موجمممممممممود  وإختذاؤهممممممممما 

ول مممن ممممع المممتح م ال اممممل فمممى مواردهممما 

 ممما حممد  مممع العممرا  وليبيمما وقممدراتها , 

ويمممتم إسمممتعمار المممدول , وسممموريا والممميمن 

 ممم بممالتح م الذ ممرى والسياسممى لن ممام الح

والسممميطر  عليهممما  مممامالً , بحيممم  تصمممدر

اد    لتعبمر عمن إر, القرارات والسياسات 

, بمممممممممممممل لتعبمممممممممممممر عمممممممممممممن الجمممممممممممممعب 

.التى إحتلت وسيطرتإراد  الدولة 
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يمل عن حمروب الجنستخلم فيما تقدم من 

أنهمممممممممممممما تُعممممممممممممممد بماابممممممممممممممة الرابممممممممممممممع 

إلخضمماعخطيممر  وخبياممة ورخيصممة حممرب 

أى دولمممة فمممل العمممالم ل مممل تمممدور فمممل فلممم  

دول الغمممرب والو يمممات المتحمممد  مصمممال  

أو أن توقممممع همممماا النمممموع مممممن اتمري يممممة 

. ” الحروب الال متماالة ” الحروب 
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