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.المقدمة 

.المصطلحات المستخدمة حالياً مع حروب الجيل الرابع 

.أنواع الحروب 

.فكرة حروب الجيل الرابع 

.تعريف أجيال الحروب 

.الهدف من حروب الجيل الرابع 

عنـــــاصر احملاضـــــرة
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.أساليب وأدوات حروب الجيل الرابع 

.إستراتيجيات الدول الغربية فى إستخدام الجيل الرابع من الحروب

.سمات الجيل الرابع من الحروب 

.عناصر حروب الجيل الرابع 

.حروب الجيل الرابع والربيع العربي

عنـــــاصر احملاضـــــرة 



4 /84

تـ  يتميز بسمات خاصة عن األجيـا  اثالثةـة اثسـاباة اث
شــتهاتا اثريــرية  ثهــمس تهــل أااــا بــمس تخ رهــا هــ  

اجليـمس اثرابـ  اثتماه  ت  ز ا  خ  ط اثفصـمس   رـر   
 بـني ااسةـة اثهمـمس عسـرر  ما ه  مهن  بني ما ه  

.اثسياة    خ ض صراع عسررى

خ ض بهالً منتد ات اثهممس اثسياة  مبهىن يتل فيا ا ظيف 
صــراعات عســررية  لــه اههــس فيــا اثسياةــة األد اس  ااتــا 
اثتـــ  تانـــم اـــتل مـــن لرـــمس عـــ  ا ـــر    ا هـــاس  

.يا م فيا ا هن  باثتايل به س عسرر   له

ا اهمة
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تطهق اةـل رـر  اجليـمس اثرابـ  عهـب ا ـر  عهـب اثتنإليمـات ا سهابيـة
 طرفــا ا ــر    اجليــمس اثرابــ  مــن ا ــر  ا فتــ م األمريرــ حبســس 
ـــــمس جـــــيم نإلـــــام  همـــــا  ـــــة مـــــا مااب ـــــةثه ث ت  عـــــه  ال د ث

.   خثيا خفية منتيرة   تحناء اثهامل

ا اهمة
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ة نسـريًا ت   الهيـًا ترترـاس اثه ثـينتـ  ألن هذا اجليمس اجلهيـه مـن ا ـر   
اثا ميــة ثيــن ا ــر   ريــل بااــم اثتنإليمــات  ا يهيــيات  اجلماعــات

  مل اهـــــــــــه ا ـــــــــــر  رر بـــــــــــًا ضـــــــــــه د  ايـــــــــــن
.انهث  بني جي ش فاط

ا اهمة
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م مل اهه ا ر   األن بإةـتدهام األةـه ة  ا هـهات اثهسـررية فاـط تمـا تانـ
بــمس تخــذت تشــراالً جهيــهة  تةــت هةم  ةــاخمس  تةــاثيس تخــر  ,   اثســابق 

اثت ـ س ثت مس حممس ا ر   اثتاهيهية بني اجلي ش ا دتهفة   ثـ  ازامنـًا مـ 
.ا اصاالت  ا هه مات اثترن ث ج  ا ستمر خاصة   جما  

ا اهمة
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“صـن اـز ”فررة اه  ا ر   ثيسم جهيهة ريل حتهث عنتا ا فرر اثصـين 

ةـه ة األتل ى بـنف  لاخثً تنا من اثصهس تن اهخمس   رر   ضه ل ة عسررية 
بتــه  ةــتدهامتا اثر ــل عــن تةــاثيس  تهفــة ا تنــاظرة  مــن ةــل  ــس 
   ستيـا يتمالـمس هـذا األةـه     تةـتتها   .ت اق اخلساخر بـاثا ة اثرـ ى

ــتل حت ــيل اثتماةــ  ا جتمــاعب ةــي د    رــهة امتمــ  حبيــل عنــهما ي
.  ث  تىل حت يل اثا ة اثهسررية 

ا اهمة
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وتعووووود جوووواور الوووول النوووووع موووون الحووووروب إلووووى الحوووورب البوووواردة بووووين 

سواليب ، حيو  توم إسوتخدام أالواليات المتحدة األمريكيوة واتتحواد السووفيتى 

حديثووة فووي القتووال تعتموود علووى الحووروب السوورية عبوور األفووراد والجماعووات

اموت ، حيو   والقيام بعمليات إرهابية المدربة تحدا  اضطرابات في الدول 

.غانستان الواليات المتحدة بدعم تنظيم القاعدة ضد اتتحاد السوفيتي في أف

ا اهمة
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لتوى تعتبور في حرب فيتنام أن تهزم الواليات المتحودة االقوات الفيتنامية كما إستطاعت 

يور وهواا خ” بشرية وماديوة “ أ وى جيش في العالم وإلحاق أكبر  در من الخسائر به 

وة أكبور ، مثال لحروب الجيل الرابع حي  إستطاعت  وى ضعيفة من تكبيد الخسائر لقو

ح علوى تلول الحوروب حيو  توضووتعتبر أحدا   الحوادى عشور مون سوبتمبر مثواأل أخور 

فووووي إسووووتهداف ” تنظوووويم القاعوووودة”موووودى  وووودرة  وووووة ايوووور نظاميووووة والمتمثلووووة فووووي 

وإلحوووووووووواق الخسووووووووووائر بالواليووووووووووات المتحوووووووووودة برجووووووووووى التجووووووووووارة األمريكووووووووووي 

.واستهدافها في عقر دارها 

ا اهمة
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اثصــــربية"ت ارــــ س"  نتايــــات اثاــــرن ا اضــــ    ا ةــــي  ررتــــة 
م عـة اةـتدهمم هـذا اماثصـراع   ي سسـثفيا اثسـاباةثتر ن طرفـًا  

.2000ت ةه    منتج رر     عام اثثعنف

فررة رر   اجليمس اثراب 

ميز تن من خث  حتايق ص ف  نيراا جمهة ني ي س  اا
مثيني د الس ( 5)مبا يتجا ز مت يهتا هذا ا رتة له   

ا هتهه  من خث  ةثث م ةسات تمريتية ماحنة
اث طن  اثهمياراط   ا هته اجلمت س  اثه يل 

((USAIDثهتنميةاثه ثية اث تاثة األمريتية
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ية  تانم هذا ا رتة ه  اثنم  ج اثذ  اةتدهم   بهض اثه   اثهرب
.بيرمس دليق م  تضافة اثترن ث جيا ا هيالة تةتنساخا   

ات  سري  ث    اد جمم عاهل ااف اثذتية   اثت اصمس االجتماع  مالمس  ةاخمس 
ًا عن بهيها يه  اثتجمتر  لادسة عهب ا نرتنمشرابية  اةهة ات اصمس ع  

.اثسه ات اثرأيةسلابة 

فررة رر   اجليمس اثراب 
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اثه  ـة ةيادة اثه ثة   اما  االلتصاد  بفهمساحنساس م  ازايه ا هيل عن 
عـن احنسـاس مـ ازد ثـه س اثه ثـة  اجليـ ش   ا ـر     ظتـرت ظتر ا هيل 
صـه د , رر   اجليمس اثراب    ا ج  ث  تها با ر  اثثمتماةهة مفاهيل مالمس 

حتــهد خ ــريد نــاجل عــن 2001  ا ــاد  عيــر مــن ةــرتم  ا سهــا  اثهــا   
ل اثا ة اثهإلمب اث ريهة   اثهامل   عار داسها" انإليل"

َ
.هاج

فررة رر   اجليمس اثراب 
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 هـذا  اثفاعـمس اثرخيسـ  اثفررة   رر   اجليـمس اثرابـ  ت ًا اتمالـمس   تن 
 جـا  ه  ما ميالمس اثاثتنإليمات  اجلماعات  األفراد بمس ثي  اثه ثة ا ر   

فرد  مـا اثهسرر  ثهنإلام اثها   اجلهيه   مإلترا اثسياة  اثااخل عهب اث
.اثه ثة اثا ميةبهالً من باثفرد ا ه مل يهر  

ــة  ــات األههي ــة  اجلمهي ــط ط اثه ثي  اثض
 م ةسات اثنإلـام اثهـا   اجلهيـه اثتـ 
مالـمس سب م نفستا با ة مبجاالت تنسانية
 سري  ثـ را ق ا نسان  ا ريات اثهامة 

ــارات  ــه سها مس ــرت ب ــاهيل  ف ــن مف م
ثً شاةهة ثألفـراد تـ  ميالهـ ا عنصـرًا فـاع
هامل جهيهًا   رياة اثه    حتهيه مصري اث

.خث  اثارن ا اد   اثهيرين

فررة رر   اجليمس اثراب 
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مبـا متالهـا مـن خ ـر اجليمس اثرابـ  ه  تره تبرز تمناط رر   رر   ا هه مات  الش  تن 
ــاممس ــا اثي ــ م  مبفت مت ــن اثا ــة  األم ــىن اثت تي ــه    اثر ــادات اث ــب التص ــل عه داه

مـات ةـ سة ا هه ه  تره اثتجهيـات ت  اثنتـاخج ا رتارـة عهـب اجليمس اثراب  بمس تن رر   
ـــناع  تىل ـــ  اثص ـــن امتم ـــا   م ـــذس  ع ـــ   ج ـــ  حت ـــا م ـــزامن ظت سه ـــل ا ري

.امتم  اثااخل عهب ا هه مات

ــل  ــذا ا ج ــة بت ــ الت جمتمهي ــ    تن حت الش
مل ارــن ثتمــر د ن ترــهاث اطيــري جــ هر    

ــــان اةــــرتاايجيات ا ــــر    ــــل ت ــــن ة  م
.بهيتيًا تن يإلتر جيمس جهيه من ا ر   

فررة رر   اجليمس اثراب 
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اب ا ص ه ات ا ستدهمة راثيًا م  رر   اجليمس اثر

لوى أنهوا إلى المفهوم التقليدي للقووة والواي يعورف القووة عالقوة الصلبة يشير مفهوم 

،اتكورا  أو الحووافز الماديوة القدرة على فرض السويطرة علوى ارخورين عون طريو  ”

القووووووووووووة العسوووووووووووكرية ”ومووووووووووون المصوووووووووووادر األساسوووووووووووية للقووووووووووووة الصووووووووووولبة 

.“ والقوة اال تصادية
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تكورا  دون االقدرة على الجاب والضوم لوصفدكتور بجامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية “جوزيف ناي”هى مفهوم صااه 

.أو إستخدام القوة كوسيلة لإل ناع في ارونة األخيرة 

اب ا ص ه ات ا ستدهمة راثيًا م  رر   اجليمس اثر
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توودمير الطا ووة السياسووية ، بهوودف الهيمنووة والسوويطرة علووى الهوودف موون القوووة الناعمووة 

الغوووزو الثقوووافى وبمعنوووى  خووور القووودرات والمقوموووات السياسوووية للطووورف المسوووتهدف ، 

واأليووووووووووووووووووديولوجى، دون أن تظهوووووووووووووووووور هويووووووووووووووووووة الفاعوووووووووووووووووول الحقيقووووووووووووووووووى ، 

أن القوووووووووة الناعمووووووووة تتضوووووووومن “ فيلسوووووووووف فرنسووووووووى”ميشوووووووويل فوكووووووووو ويوووووووورى 

.إجباراً وإلزاماً اير مباشرين على التغيير 

اب ا ص ه ات ا ستدهمة راثيًا م  رر   اجليمس اثر
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ة محوددة ولكون وفقوا تسوتراتيجيبوين القووة الصولبة والقووة الناعموة معًوا هى نتاج الجمع 

ة علووى مووزج عناصوور القوووة الصوولببقوودرة الفاعوول الوودولى كمووا أنهووا تعوورف ، تجمووع بيوونهم 

.الية والقوة الناعمة بطريقة تضمن تدعيم تحقي  أهداف الفاعل الدولى بكفاءة وفع

اب ا ص ه ات ا ستدهمة راثيًا م  رر   اجليمس اثر
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اب ا ص ه ات ا ستدهمة راثيًا م  رر   اجليمس اثر

ة األدوات واتمكانيوات ونقواط القووبحاجة إلى إدرال مخزون الدولوة مون فالفاعل الدولى 

فووووالقوة الاكيووووة لوووويا فقووووط إمووووتال المصووووادر الناعمووووة والصوووولبة ، ونقوووواط الضووووعف 

وأى نووووعى القووووة يفضووول بووول القووودرة علوووى تحديووود و وووت إسوووتخدامها والموووزج بينهموووا 

.يتم الدمج بينهما متى وكيف إستخدامه في المو ف والقدرة على تحديد 
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تنـ اع ا ـر   

ى تختلف الحروب من حيو  طبيعتهوا وطبيعوة أطرافهوا ، األمور الواى أدى إلو

:ا هملمعيارينوجود أنواع مختلفة من الحروب ويمكن تصنيفها وفقاً 

نطاق  

الحرب

التطور 

الزمنى
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تنـ اع ا ـر   
:وينقسم إلى " نطاق الحرب"المعيار األول 

الحرب الشاملة

الحرب المحدودة

حرب اتستنزاف
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تنـ اع ا ـر   

ية هي الحرب التى يلجأ أحد أطرافها أو كاهما تستخدام كل الموارد البشور

لحة والماديوةعلى نطوواق واسوع ، وموون ثووم ال يوتم التفر ووة بوين القوووات المسوو

نهووا والسووكان ، كمووا تمتوود لتشوومل كافووة األصووعدة وكوول الفووروع القتاليووة أى إ

.(انية الحرب العالمية األولى والث)علي سبيل المثال شاملة في هدفها وأسلحتها 

:طبقاً لنطاق الحرب 

:الحرب الشاملة 
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الحوووورب التووووى يسووووتخدم فيهووووا أحوووود طرفووووي الحوووورب جووووزء موووون القوووووات المسوووولحة  

سوبقاً والموارد المالية ، كما يتم تحديد األهداف السياسية والعسكرية مون تلول الحورب م

( .الحرب على اترهاب بشمال سيناء)علي سبيل المثال

:الحرب المحدودة 

تنـ اع ا ـر   
:طبقاً لنطاق الحرب 
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لماديوة لكى يتم اتنتصار في حرب ما ، يجب إستنزاف  درات العودو وإلحواق الخسوائر ا

ادر البد من إمتال عدد أكبور مون المصوولضمان النجاح في تلل الحرب والبشرية به ، 

(. رائيلىحرب اتستنزاف أمام العدو اتس)واتمكانيات واتحتياطيات علي سبيل المثال 

:حرب اتستنزاف 

:طبقاً لنطاق الحرب 

تنـ اع ا ـر   
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ن بويالتى أنهت حروب الثاثين عاماً فوي أوروبوا 1648معاهدة وستفاليا عام لقد نصت 

لفاعوول علووى إحتكووار الدولووة للقوووة وموون ثووم تعتبوور الدولووة هووي االكاثوليوول والبروتسووتانت 

ة ، ولكون موع التطوور التكنولووجي خاصوالاي يشن الحروب أو مواجهة الحروب الوحيد 

تورة تتطوور بشوكل كبيور مون فأربع أجيال مون الحوروب في المجال العسكري أصبح هنال 

.زمنية إلى أخرى 

تنـ اع ا ـر   
:طبقاً للتطور الزمنى
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اهريف تجيا  ا ر   

عرفهوووووا بأنهوووووا حوووووروب الحقبوووووة ويليوووووام لينووووود الخبيووووور العسوووووكري والكاتوووووب األمريكوووووي 

وسووووووووووووميت بووووووووووووالحروب التقليديووووووووووووة " 1860حتووووووووووووى 1648" الفتوووووووووووورة موووووووووووون

(Conventional war ) وتحوووووود  بووووووين جيوووووووش نظاميووووووة يمثلووووووون دول معينووووووة

.في مواجهة مباشرة وأرض معارل محددة بين جيشين 
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ولوى  بول وبعود الحورب العالميوة األالجويش الفرنسوى ظهرت وتطورت بواسطة 

والتوي كانوت تودور فوى  (Guerilla War)يعرفها الوبعض بحورب العصوابات

ولكون ة الحوروب التقليديودول أمريكا الاتينية ، وهي شبيهة بالجيل األول مون 

ف تووم فيهووا إسووتخدام النيووران والوودبابات والطووائرات بووين العصووابات واألطوورا

.الحرب العالمية األولى المتنازعة كما حد  فى 

اهريف تجيا  ا ر   
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روب كان بدايوة ظهورهوا فوى الجويش األلموانى وعرفهوا بعوض المحللوين العسوكريين بوالح

ت هوا  الحورب مون  بول األلموان (Preventive War)الو ائية أو اتستبا ية  ، و ود طوَور 

حركوة وسوميت بحورب المنواورات وتميوزت بالمرونوة وخفوة الالحرب العالمية الثانيوة في 

علوووى سوووبيل المثوووال عنصووور المفاجوووأة والقتوووال خلوووف خطووووط العووودو،  وأسوووتخدم فيهوووا 

.حديثاً الحرب على العراق وأفغانستان

اهريف تجيا  ا ر   
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الباحوو  “ (Dr. Max G. Manwaring)موواكا مووانوراينج ”عرفهووا البروفيسووور 

حوورب وهووو معهوود تووابع لكليووة ال، والمحلوول اتسووتراتيجى بمعهوود الدراسووات اتسووتراتيجية 

ف حوروب بالجيش األمريكي يعمل فى مجال البحو  اتستراتيجية واألمنية والوطنية عور

الحووورب بووواتكرا  تفشوووال الدولوووة ،" الجيووول الرابوووع  فوووي محاضووورة علنيوووة بأنهوووا هوووى 

" وزعزعة إستقرارها ثم فرض وا ع جديد يراعي مصالح العدو

اهريف تجيا  ا ر   
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مون  بول فريو  مون المحللوين 1989ألول مورة فوي عوام الجيول الرابوع أَستٌخدم مصوطلح 

ا لينود"األمريكيين ، من بينهم المحلل األمريكوي  حوروب التوي لوصوف ال" ويليوام سوتگرسگ

.الا مركزيةتعتمد على مبدأ 

اهريف تجيا  ا ر   
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صوة حورب أمريكيوة خالالخبراء العسكريون بوأن حورب الجيول الرابوع هوي إتف 

متماثلووووة الوووواالحوووورب"طوووورت موووون  بوووول الجووويش األمريكووووي وعرفوهووووا بووو  

«Asymmetric Warfare). )

اهريف تجيا  ا ر   
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،2001سوووبتمبر 11أحووودا  حيووو  وجووود الجووويش األمريكوووي نفسوووه يحوووارب ال دولوووة بعووود 
كانيوات بمعنى  خر محاربة تنظيمات منتشرة حول العالم وها  التنظيمات محترفة وتملل إم

صوادية كوالمراف  ات تممتازة ولها خايا خفية تنشط لضرب مصالح الدول األخرى الحيويوة 
لمحاولووة إضووعافها أمووام الوورأي العووام الووداخلي بحجووة إراامهووا علووى وخطوووط المواصووات

اتنسوووووووحاب مووووووون التووووووودخل فوووووووي منووووووواط  نفواهوووووووا ومثوووووووال علوووووووى هوووووووا  التنظيموووووووات 
".الخ.. أنصار بيت المقدا ، داعش ، القاعدة " 

اهريف تجيا  ا ر   
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اهله  من رر   اجليمس اثراب 

ا–أجهوووزة األمووون الداخليوووة -القووووات المسووولحة )تفتيوووت ماسسوووات الدولوووة 
، بها والعمل على إنهيارها أمنيوا وا تصواديا وتفكيول وحودة شوع( ..-لقضاء 

من خال اتنهال والتآكل البطيء للودول ، وفورض وا وع جديود علوى األرض

-ألول الجيل ا)تحقي  نفا أهداف الحروب التقليدية ، لخدمة مصالح العدو 
ا بعوود موع تجنوب مشوكات مو( ماديوة–بشورية )بتكلفوة أ ول ( الثالو  -الثوانى 

(.الروح العدائية ضد الدولة المعتدية)الحرب 
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عووراق ال–ليبيووا –سوووريا –الوويمن ) إنهووال  وووة الدولووة المسووتهدفة حتووى تصووبح دولووة فاشوولة 

ن أرض من خال عمليات بطيئة تنفا في الدول المستهدفة بحي  يصبح هنال جزء مو( ......

سيسوهل ، ومن ثم( الر ة بسوريا-الموصل بالعراق )تلل الدولة لم يقع تحت سيطرتها مثل 

رب الل من سيطرة الجماعات اترهابية على ها  المنطقة ويطلقون من خالها عملياتهم لض

الماسسووات الحيويووة والمرافوو  ات تصووادية وخطوووط المواصووات سووواء كووان داخوول الدولووة 

. المستهدفة أو خارجها 

ن موالتآكل البطئ في إرادة الدول المسوتهدفة 

التوى أجل إجبارها على تنفيا ما تريد  بوالقوة

لتنفيووووا تسووووتخدم هوووواا النوووووع موووون الحووووروب 

ل تسووتطيع موون خوواإرادتهووا وإكتسووابها نفوووا

. السيطرة علي تلل الدول 

اهله  من رر   اجليمس اثراب 
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نووورى تأكيووودا لمقولوووة مووواكا موووانوراينج 

اً الشووهيرة والوواى تووم االشووارة اليووه سووابق

ية إاا فعلت هاا بطريقة جيدة ولمدة كاف” 

وبوووووووووووووووووووووووووووووووبطء مووووووووووووووووووووووووووووووودروا ، 

" .فسيستيقظ عدول ميتاً 

اهله  من رر   اجليمس اثراب 
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عناصر رر   اجليمس اثراب 

.(العمليات اترهابية حول العالم)اترهاب 

 اعووودة إرهابيوووة ايووور وطنيوووة أو متعوووددة 

-داعووووش -جبهووووة النصوووورة )الجنسوووويات 

حركوووة -أنصوووار بيوووت المقووودا -القاعووودة 

-حسم التابعة لجماعوة األخووان اترهابيوة 

....... )

حووورب نفسوووية متطوووورة للغايوووة مووون خوووال 

اتعوووووووووووووووام والتاعوووووووووووووووب النفسوووووووووووووووي  

ل وسوائل التواصو- ناة الجزيورة القطريوة )

( .....-اتجتماعى 
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إسوووووووووووووووووووتخدام كووووووووووووووووووول الضوووووووووووووووووووغوط 

-ات تصوووووووادية –السياسوووووووية )المتاحوووووووة 

( .العسكرية –اتجتماعية 

ية حركة اتخوان اترهاب) الدين والطائفية 

يا الشووويعة بوووالعراق وسوووور-السووولفيين –

( . ... -ولبنان واليمن والبحرين 

إسوووووتخدام تكتيكوووووات حوووووروب العصوووووابات 

–العصووووووووووووويان المووووووووووووودنى )والتمووووووووووووورد 

(......-العمليات اترهابية 

عناصر رر   اجليمس اثراب 
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أات رر   اجليمس اثراب 

أنهووووا ليسووووت نمطيووووة كحووووروب األجيووووال 

السووووابقة كمووووا تسووووتغرق تلوووول الحووووروب 

فتوووورات طويلووووة نظووووراً تعتمادهووووا علووووى 

اضوح تكتيكات حرب العصابات والمثال الو

لتلوووول السوووومة هووووو ماحوووود  فووووى بعووووض 

. البلدان العربية 
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تعتموووووووود علووووووووى التقوووووووودم التكنولوووووووووجي 

ائل نظووراً تسووتخدام وسوو، بكافووة المجوواالت 

ا وع  رصونة المو" تكنولوجية حديثة مثول 

اتلكترونيوووووووووووة لماسسوووووووووووات الدولوووووووووووة 

فيوووووتم نشووووور الفيروسوووووات" المسوووووتهدفة

التوووووى تووووودمر أجهوووووزة الدولوووووة وإختوووووراق 

شووووووووووووبكة المعلومووووووووووووات والتجسووووووووووووا 

.واترهاب اتلكترونى 

أات رر   اجليمس اثراب 
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ة التوسووع فووى إسووتخدام الطووائرات الموجهوو

بووووودون طيوووووار والسووووويارات المفخخوووووة ، 

فالمسووتهدف موون تلوول الهجمووات االرهابيووة

ل وال، السلطة الحاكمة والسكان معاً هما 

كوون التوى يالحروب التقليديوة على عكا 

.المستهدف الجيش والسلطة الحاكمة 

أات رر   اجليمس اثراب 
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الت تعتمد علوى شوبكة صوغيرة مون اتتصوا

والدعم الموالى  فلويا مون السوهل القودرة

علووى التعوورف علووى مصوودر الوودعم المووالى 

مثوووووووووول تمويوووووووووول )لهووووووووووا  الشووووووووووبكات 

منظمووووووات المجتمووووووع الموووووودنى وتمويوووووول 

( . العناصر اترهابية

أات رر   اجليمس اثراب 
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تطوووووووووووير اتسوووووووووووتراتيجيات المعاديوووووووووووة 

علوووى إنتهووواج تجبوووار الووودول المسوووتهدفة 

، سووولول سياسوووي معوووين تجوووا  مواطنيهوووا 

الجماعوات العر يوةمما يشجع على ظهوور 

من داخل ها  الودولأوالدينية أوالماهبية

مثوووووووول السوووووووونة الشوووووووويعة )المسووووووووتهدفة 

( .واألكراد بالعراق 

أات رر   اجليمس اثراب 
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اتعتموواد علووى مجموعووات  تاليووة صووغيرة

يعملوووووون داخووووول الووووودول ، فوووووي الحجوووووم 

المسووتهدفة وموون الصووعب الكشووف عوونهم 

، ( ... حسووم –بيووت المقوودا -داعووش ) 

وتعموول تلوول الجماعووات واألفووراد علووى كوول 

طتهم أراضى الدول المستهدفة لتنفيوا أنشو

والووول علوووى عكوووا الحوووروب اترهابيوووة 

عمليوات التى يكون فيها مسرح الالتقليدية 

.معروف للطرفين

أات رر   اجليمس اثراب 
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ل بوووواألسووولحة التقليديوووة ال تسوووتخدم فيهوووا 

( Smart Power)تسوتخدم القووة الاكيوة 

حيو  أن حووروب الجيول الرابووع المثلوى هووى

قط التووى تبوودأ واليشووعر بهووا أحوود حتووى تسوو

. الدولة ميتة 

ب تتمثوول السوومات اتجتماعيووة لتلوول الحوورو

فووي توودهور فكوورة الدولووة موون حالووة الدولووة 

ة  حالووة الدولووة الهشووة أو الدولووالثابتووة إلووى 

الدولوووة بالكامووول وهوووى تسوووتهدف الفاشووولة 

.بما فيها المدنيين 

أات رر   اجليمس اثراب 
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الووووالء لثقافوووات معينوووة فوووي العوووالم وهووواا 

،إضووعاف التجووانا المجتمعووي يووادي إلووى 

ظهوور ولقد لعبت العولموة دوراً كبيوراً فوي

.وتطور مثل تلل الحروب 

صولة تتسم أيضا بعدم وضوح الخطووط الفا

بووووووووووووووووين الحوووووووووووووووورب والسياسووووووووووووووووة ، 

د  مثوول مووا تشووه)والعسووكريين والموودنيين 

( .بعض الدول العربية حالياً 

أات رر   اجليمس اثراب 
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تةاثيس  تد ات رر   اجليمس اثراب 

ة مون التهيئة لحرب نفسوية متطوورة للغايو

خوووووووال اتعوووووووام والتاعوووووووب النفسوووووووي، 

وم وإسووتخدام محطووات فضووائية تكوواب وتقوو

بتزويووووووور الصوووووووور وتزييوووووووف الحقوووووووائ  

، ( تمويووووووول المحطوووووووات او اتعاميوووووووين)

ديووة ويسووتخدم فيهووا وسووائل اتعووام التقلي

( المرئيووووووة-المسووووووموعة –المكتوبووووووة )

.(موا ع التواصل االجتماعي)والحديثة 
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ة إسووتخدام العموواء فووي الوودول المسسووتهدف

ئز وتسليط األضواء عليهم ومونحهم الجووا

العالميوووة التوووى تعطوووى لهوووم وضوووع أدبوووى 

بحيوووو  يكووووون موووون السووووهل أن يتحركوووووا 

-محموووود البرادعووووى ) داخوووول مجتمعوووواتهم 

( .توكل كرمان 

إسوووووووتخدام منظموووووووات المجتموووووووع المووووووودني 

.والمعارضة من خال أجهزة اتستخبارات 

تةاثيس  تد ات رر   اجليمس اثراب 
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ية السياسو)إستخدام كل الضغوط المتاحة 

.. ة وات تصووادية واتجتماعيووة والعسووكري

مثوووول التلوووويح بقطووووع المسوووواعدات ( الوووخ

.الخ ... أو التهديدات الحربية 

بطريووو تنفيوووا عمليوووات إرهابيوووة ممولوووة 

، مباشووووووووووووووور أو ايووووووووووووووور مباشووووووووووووووور 

واتعتوداء، والتظاهرات بحجوة السولمية 

علوووووووى المنشوووووووآت العاموووووووة والخاصوووووووة 

.كلها تأتي في مقدمة ها  األدوات 

تةاثيس  تد ات رر   اجليمس اثراب 
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تطووووووووير التكتيكوووووووات تختوووووووراق وتجنيووووووود 

التوووي تأخوووا الطوووابع المتطووورفالتنظيموووات 

ة وإسوتخدام مرتز وداخل الدولة المستهدفة 

لتحقيوووووووووووووو  مخططوووووووووووووواتهم موووووووووووووودربين

.في الدول المستهدفة 

ضرب والتمرد  لأل ليات العر ية أو الدينية 

طبقووووووووات المجتمووووووووع بعضووووووووها الووووووووبعض

–الشوووويعة والسووووونة واالكووووراد بوووووالعراق ) 

( .المسلمين والمسيحيين بمصر

تةاثيس  تد ات رر   اجليمس اثراب 
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"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   

رـن هـمس مي: مثة جه  حبالب  اة  يه س راثيًا  اتناةر دالخها  حم سا األةاةـ  هـ 
اثتـ  شـتهاتا بهـض اثـه   اثهربيـة   اثسـن اتاعتراس األرـهاث  اثتطيـريات 

ترــه يهيــات «اثربيــ  اثهربــ "ازاً جمــاألخــرية  اثتــ  اصــ هت عهــب اســميتتا 
مـن ريـل ت نتـا ترـهةم اطيـريًا   األنإلمـة مـن اثـهاخمس رر   اجليمس اثرابـ  

ـــذ  ـــ  ظتـــرت من ـــة اثت ـــاس اثسياةـــية اثطربي ـــًا ثألفر ـــراق  ا ريا رـــر  اثه
؟اجلهيه ةل اثيرق األ ةط اثررري ر   
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"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   

خريفًا رت له اهالر متامًا, بمس انتامس ثيصباثربي  اثهرب  تن ما عر  تعثميًا 
ت    بهض اثـه   ااستـًا اثـه   اثتـ  خاضـتا ت  عانـم منـاعاصفًا هادسًا 

انزثام تثيـا   خضـل رـر    صـراعات ان عـم بـني اث ـاخف   اثارهـ 
.اثف ضب اخلثلة اثسياة   هنا اهاعم تىل األ هان نإلرية

ثسـاباة اه  اثنإلرية اثت  تطهاتتا  زيرة اخلاسجية األمريرية ا
ةـل   اـها هلا عهـب ن ـاق  اةـ    تعاـا ت نهاثيزا ساي  

ـــام  ـــراق ع ـــ  ثهه ـــز  األمرير ـــل ستت ا داسة 2003اثط , ري
ا اثـذ  حتهـل بـ" اثيـرق األ ةـط اجلهيـه"األمريرية آنذا  تن 

.ميرن تن ي ثه من سرل اه  ا ر 
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"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   
ربـ   يربط بهض اثرارالني بني ا سط جتات سربية   ترـهاث اثربيـ  اثه

مــن خــث  خري ــة اثــه   اثهربيــة اثتــ  شــتهت م جــات شــهرية مــن 
ا االرتجاجات اثت  ارـاد ات ـابق متامـا مـ  خري ـة اثـه   اثتـ  ييـمهت
رخي  مير ع اثيرق األ ةط اثررري اثت  تيف عنتا خث  فـرتة سخاةـة اثـ

. األمرير  اثسابق ج سج ب ش االبن

 ه  ا ير ع اثذ  تـان يتـه  تىل زعزعـة تمـن 
األنإلمــة  اةــتاراسها فــب ايــ  تحنــاء  ــا  
مس تفريايا  اثيـرق األ ةـط بتـه  تعـادة ايـري
ا  تعادة ارةيل ره د هذا اثه    ااسيمتا مب

.يستمس اثسي رة عهيتا
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"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   

 هذا اثتطيري يهتمه عهب ترهاث اثتطيري مـن اثـهاخمس  تسبـا 
ضـر  امتمهات ا ستتهفة من خـث  تةـاسة اثفـل اث اخفيـة  
هرات االلتصاد  تنتا  م ةسـات اثه ثـة عـ  ايـتيتتا با إلـا

ـــمس  ـــل انتا ـــهت ةـــهمية ة ـــ  ار ـــات اثت ـــة  االرتجاج اثفئ ي
.اهس يًا تىل داخرة اثهنف
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64

دويات5إلى لتقسيم مصر  المخطط الغربى 

دولة النوبة دولة النوبة

الدولة

المسيحية ةالدولة المسيحي

تحت النفوا 

اليهودى
ةاتسكندري

القاهرة

أسيوط

أسوان 

السويا

ألسد العالى

البحر 

األحمر

مصر اتسامية

تدخل نطاق إسرائيل

الكبرى

تدخل نطاق إسرائيل

الكبرى
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"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   

ثهـه  تخضـاع ابني  تهف تجيا  ا ر   ه  تنتا اسـهب تىل اثااةل ا يرت  
مس تىل ت  اخلصل فاألهها    تمس ا ر   لاخمة  ثرن خيتهـف حتاياتـا مـن جيـ

.جيمس باختث  طريهة األد ات   بيئة اثصراع

تن جيمس جهيـه مـن ا ـر   يسـهب تىل مبهىن
حتايــق األهــها  ةــ اء تانــم لهميــة ت  جهيــهة 

 ة فـاثاباةتدهام لهسات مطايرة اناةس اثهصر 
 مـن رهم   فرتة زمنية مهينة بـهالً اثنريانية 

.اثهنصر اثرير    تسر تسادة اثهه 
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"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   

مااسنـة مبـا ةـرق مـن تد ات هثمية تد ااتا ثهمس 
ية هذا لتا  جهمس اثرهض يتير    اثرهاية  فهاث

ا ــر    ماــهساتا عهــب حتايــق اثنتــاخج ا رجــ ة 
ــة  ــري لابه ــهافتا س ــا سامضــة  ته ــاس تن تد اات باعتر

يصهس ثهت اق  مرهفة ثهطاية  اتهة زمنيًا حبيل
.ا ل  نتايتتا ناهي  عن نتاخجتا

يــة بــهالً مــن اثاــ ات اثراليفــة  األةــه ة اثذتاهلجمــات اثهلياــة ةــل تانــم 
يـة سـري  اةرتاايجية ا سراق اثصـاس خ  بـهالً مـن اثنـريان اثراليفـة اثتاهيه
تمنـاط ا  ةرة   بهض األريان رىت رهم ا ر    جيهتا اثرابـ  ثت ظيـف

صراعية جهيهة  خضاع اثهه  مالمس اثتمـرد اثـهاخه   ا ظيـف تـمس مـا هـ  
متاح من شررات ةياةية  التصادية  اجتماعية  عسررية
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 يــرى بهــض اثرــارالني تن راثــة د   اثربيــ  اثهربــ  اهتــ  من  جــًا مالاثيــاً 
ثت ريق رر   اجليـمس اثرابـ   دساةـتتا  ييـري ن    ثـ  تىل مـا  ـهث مـن
 ساس اض رابات داخهية   هذا اثه   يستته  حتايق تهها  عهة منتا تنتاء ا

اثسياة  اثذ  ات ر  فيا هذا اثه   

"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   
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ية ا ر  اثنفسية  ا عثمتشاعة ج  من  هذا ه  األخ ر؟  تخريًا 
تالـر اثاادمة من اخلاسج ثرت يج تفراس  مهتاهات ااسـل امتمـ  ت

باةتدهام جمم عات داخهية اهممس مـن خـث   ةـاخمس اثت اصـمس 
فيني االجتماع   فضاخيات يتل اسدريها ثـذث   تعثميـني  صـ 
همتا  جي ش اهر ية اهممس من تجمس تةاسة اثفل  اثاثلمس ة اء به

.ت  من د ن تن اهس  ما افهها

"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   
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تفا اـة  اته  هذا االةرتاايجيات اثتهمريية اثت  اهممس عهب فرتات زمنيـة م
رمس عـهاخ  تىل حتايق راثة من االناسام امتمه  ا ستهام حبيل يتل اثنإلر بي

.بني فئات امتم  

"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   

 لــه رــهث  ثــ  باثفهــمس   منــاطق عــهة حبيــل يصــرت 
ةتاراس امتم  م هثً  ر  تههية ط يهة األمه  يصرت اال

 اثتماة  اثـهاخه  رهمـًا بهيـه ا نـا  مالهمـا رـهث  
ثرنان  اثص ما   اثهراق  سـري  ثـ  حبيـل ال ااـهس هـذا
ــ   جمــهدًا  ال  ــاسها اثتنم ــ دة تىل مس ــب اثه ــه   عه اث
ف است ي  خ ض مهاستتا ا ايايـة ضـه اجلتـمس  اثتدهـ
. ا رض ت  خ ض مهاس  خاسجية ضه تعهاختا ا ايايني
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  ا اـهسة ةل هنا  هه  اهمري اجلي ش اثت  متالمس اتهيهًا تلهيميـًا ت  متتهـ
ثـة عهب اطيري م ازين اثا ى ا لهيمية حبيل ختـرج هـذا اجليـ ش مـن مهاد
.ر ا اثا ة اثيامهة  ات    تىل ميهيييات ت  ل ات تمن داخه    ترسن األ

"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   

ةــل اهلــه  اثالاثــل  هــ  اثاضــاء عهــب اثــه   
هيفة اثا ية  حت يمس ا ن اة تىل د   فاشهة ت  ض

اهان  نااشات  اض رابات داخهيـة مزمنـة  ال
. متالمس ت  خ ر تلهيم 
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"اثربي  اثهرب "رر   اجليمس اثراب   

اصـر  هذا االةرتاايجيات ايهتا انفذ باةـتدهام انإليمـات  ااعـات  عن
الـمس شرابيةمن األد ات اثهاخهية اثت  اهممس حتم شهاسات جذابة ثهيـه   م
. اثهين  اثهفاع عن اثهايهة  ررية اثرت   ا صثح اثهمياراط   سري  ث 

 ىل   س تال ننسب تن ا مثت االةتهماسية األ
سـ اء تانم يرف  لاداتا ا ص ف الةـتا ا  اثر

مــن اثيــه   بــهع ى تنتــل جــا  ا مــن تجــمس 
.محاية ا ةثم  ا سهمني 
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تةرتاايجيات اثه   اثطربية  ةتدهام رر   اجليمس اثراب 

، ( وشووبكات التواصوول االجتموواعي-اتنترنووت ) السوويطرة علووى وسووائل اتعووام الجديوودة 

لكترونوي محركات البحو  اتأهمحي  أن باتضافة إلى جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة 

ميعهووا وجميووع شووبكات التواصوول االجتموواعي وجميووع البوورامج والتطبيقووات اتلكترونيووة ج

نودوز مثول  بول ،  ندرويود ، وويباتضافة إلى أن جميع مشغات الهواتف الاكيوة أمريكية 

.أمريكية وال يوجد منافا لها في المدى القريب أو البعيد 
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( BBC-CNN)التحكم والسيطرة على أكبر الماسسات االعامية التقليديوة 

والتوووى... ( -رويتووورز)ووكووواالت األنبووواء العالميوووة الرئيسوووية حوووول العوووالم 

رض بدورها توتحكم فوي صوناعة الخبور وتوجيهوه ضود تلول الدولوة التوي تعوا

.مصالحها 

تمويوووول  وووووى المعارضووووة المختلفووووة 

وإسوووووووووووتخدامها حوووووووووووول العوووووووووووالم 

وفقوووووووووووووووووووووووووووا ًلمصوووووووووووووووووووووووووووالحها 

.وفي الو ت الاي تختار  

تةرتاايجيات اثه   اثطربية  ةتدهام رر   اجليمس اثراب 
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حسوبومن خال عولمة العالم الدول الغربية 

ى معاييرهووا ومقاييسووها و وانينهووا أصووبحت هوو

وبالتوووووووالي ، السووووووولطة التشوووووووريعية للعوووووووالم 

بموا فيهوا منظمواتأخضعت المنظمات الدولية 

االمووووم المتحوووودة ومنظمووووة التجووووارة العالميووووة 

ب وصندوق النقد الودولي والبنول الودولي حسو

. وانينها ومصالحها 

ناعة النمواج العالمي للشباب بواسوطة صوالواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبا أصبحت 

السوووووووووينما والبووووووووورامج الفنيوووووووووة المختلفوووووووووة وأصوووووووووبحت نموووووووووط الحيوووووووووا  العصووووووووورية 
(Life Style ) ( .القوة الناعمة)أو مايسمى

تةرتاايجيات اثه   اثطربية  ةتدهام رر   اجليمس اثراب 
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ظموات إستخدام العا ات الدوليوة واألحواف والنفووا السياسوي لهوا فوي المن

ً لمعووادة أى دولووة فووي العووالمالدوليووة  تعووارض مصووالحها ومحاصوورتها ماليووا

.تضعاف تلل الدولة ،وا تصادياً وثقافياً وسياسياً 

إسووووووتخدام العمليووووووات اتسووووووتخباراتية 

مقتول )النوعية وضورب أهوداف محوددة 

للووووتخل  موووون أى ( أسووووامة بوووون الدن

تخووورج عووون نطووواق تهديووودات محتملوووة 
.سيطرتها 

تةرتاايجيات اثه   اثطربية  ةتدهام رر   اجليمس اثراب 
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ع إنبثقووت كوول منظمووات المجتمووع الموودني العالميووة موون الوودول الغربيووة وتخضوو

وتعمووول هوووا  المنظموووات حوووول العوووالم حسوووب معوووايير و ووووانينلقوانينهوووا 

وبالتووووالى يمكنهووووا تحريوووول هووووا  المنظمووووات الممولووووة ، الوووودول الغربيووووة 

.والتي تعارض مصالحها ضد الدول المستهدفة 

تةرتاايجيات اثه   اثطربية  ةتدهام رر   اجليمس اثراب 
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اخلثصة

ى بأنهوا الحورب علووحسوب المفهووم األمريكووي تَعورف حوروب الجيول الرابووع 

المنظمووات اترهابيووة والتووي يكووون طرفووي الحوورب جوويش نظووامي لدولووة مووا

. منتشرة في أنحاء العالم مقابل ال دولة أو عدو وخايا خفية 
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اخلثصة

هووو عبووارة عوون مواجهووات مباشوورة بووين جيشووين نظوواميين الجيوول األول موون الحووروب 

المودافع والتى كانت سائدة في الحروب القديمة ،ثم تطور شكل الحرب حي  تم إستخدام

تخدام أسولحة ، ثم تأتى في الحورب العالميوة الثانيوة ليوتم إسوليظهر الجيل الثاني الحربية 

الواي والجيول الرابوع مون الحوروب ، وأخيوراً ليظهر الجيل الثال  حديثة وأدوات تجسا 

كنووة يعنووى كيفيووة تجنووب دولووة مووا ألكبوور  وودر ممكوون الخسووائر مووع إيقوواع أكبوور خسووائر مم

معاديوة بالدول المعاديوة بسسوتغال نقواط الضوعف وضورب الركوائز األساسوية فوي الودول ال

.بدون أ ى مواجهات مباشرة لتكبدها أكبر خسائر ممكنة 



81 /84

اخلثصة

خاصووة بعوود أن تعرضووتالجوويش األمريكووى لقوود تطووورت حووروب الجيوول الرابووع علووى يوود 

عوود الواليووات المتحوودة األمريكيووة إلووى إنخفوواض فووي شوورعيتها الدوليووة بشووكل ملحوووظ ب

وش جوورج بو“والسياسوة العدوانيوة التوى إسوتخدمها الورئيا حرب العراق تورطها في 

ممووووووووووووووووووووا أدى إلووووووووووووووووووووى معارضووووووووووووووووووووة الوووووووووووووووووووورأى العووووووووووووووووووووام ” اتبوووووووووووووووووووون

ى لووم تسووتطع تطبيوو  مشووروع الفوضوو” أوبامووا“، وعنوودما أتووت إدارة العووالمى والمحلووى 

يطل  الخا ة في الشرق األوسط ، ومن ثم تم اتعتماد على حروب الجيل الرابع والتى

.لزعزعة اتستقرار وإفشال الدول " الحروب الا متماثلة ” عليها 
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اخلثصة

، بوول تظوول موجوووودة التعموول علوووى إسووقاط الوودول وإختفااهوووا تلوول الحووروب 

يوا ، كما حد  موع العوراق وليبولكن مع التحكم الكامل فى مواردها و دراتها 

نظووام ويووتم إسووتعمار الوودول بووالتحكم الفكوورى والسياسووى ل، وسوووريا والوويمن 

 لتعبور ال، الحكم والسيطرة عليها كاماً ، بحي  تصدر القرارات والسياسات 

.التى إحتلت وسيطرت ، بل لتعبر عن إرادة الدولة عن إرادة الشعب 
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اخلثصة

أنهوووا تعَووود بمثابوووةعووون حوووروب الجيووول الرابوووع نسوووتخل  فيموووا تقووودم مووون 

فوي تخضاع أى دولة في العالم لكوي تودورخطيرة وخبيثة ورخيصة حرب 

أو أن تو ووع هوواا دول الغوورب والواليووات المتحوودة األمريكيووة فلوول مصووالح 

. ” الحروب الا متماثلة ” النوع من الحروب 
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