
1 /100



2 /100



3 /100

.المقدمة -1

.المصطلحات المستخدمة حالياً مع حروب الجيل الرابع -3

.أنواع الحروب -4

.تعريف أجيال الحروب -5

.عناصر حروب الجيل الرابع -7

.فكرة حروب الجيل الرابع -2

.تعريف أجيال الحروب -5

.الهدف من حروب الجيل الرابع -6



4 /100

.أساليب وأدوات حروب الجيل الرابع -10

.إستراتيجيات الدول الغربية فى إستخدام الجيل الرابع من الحروب -12

.الخالصة -13

.أى أسئلة -15

.سمات الجيل الرابع من الحروب -9

.فيديو عن حروب الجيل الرابع -14

.عناصر حروب الجيل الرابع -8

.حروب الجيل الرابع والربيع العربي-11



5 /100



6 /100

قة خاصززة عززن الجيززال اللاللززة السززاببسززماتيتميزز  

هزا بزل أخطرأهم سماتهولعل التي شهدتها البشرية 

فززي حززروب  وال خطززوط اللصززل أو التمززاهي هززو 

عسززكر ومززا هززو مززدنيالرابززع بززين مززا هززو الجيززل 

السياسززي و خززوا صززراع ممارسززة العمززل وبززين 

.عسكرى

أدوات العمززلأن هزز ا الجيززل تززد يززتم فيززه تو يززف بمعنززى 

ب فيزه وتد تلعخوا صراعات عسكرية بدالً من السياسي

روب السياسةالدوار  اتها التي كانت تتم من تبزل عبزر الحز

.يقوم فيه المدني بالتالي بدور عسكر والمعارك وتد

المقدمة

الجيل الرابع من الحروب
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ب أطلق اسم حرب الجيل الرابع على الحر

اإلرهابيزززززززززززززززةعلزززززززززززززززى التن يمزززززززززززززززات 

وطرفزا الحزربالملهزوم المريكزيبحسب 

الحزززززززروبفزززززززي الجيزززززززل الرابزززززززع مزززززززن 

ال دولزة لدولة ما مقابل جيش ن امي هما 

أو عزززززززززدو وخاليزززززززززا خليزززززززززة منتشزززززززززرة 

.  أنحاء العالمفي 

المقدمة
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بناء وخلـط األوراق الجيل الرابع من الحروب على يعتمد

ال و مسااااحاا واساااعال مااان االتباسااااا المقافيمياااال وال  ا يااا

   اأكبار ن لاال نوعياال المؤكد أن حروب الجيل الراباع فا  

موساااتقاليا عااااتااااريل التخطااايط العساااكره منااا  معافاااد  

1648.

أ أو وا ينهاا  ألن فاا ا الجياال الجديااد ماان الحااروب  أ نساابيا عيااا

نظيمااا إحتكار الدولال ال وميال لشن الحروب حيث باتاا الت

أ  ااد دولوالميلشااياا والجماعاااا تشاان عااد و لاام تحروبااا

.الحرب تندلع بين جيوش   ط

ا  يهااتق اادماان فاا ح الحااروب الحالااال التاا  الم صااودوكااان 

 ج إلاى نمااوالعاود الدولال إحتكارفا للعنف و او  الصارا  

صرا  كانا سائد   بل الدولال المعاصر 

المقدمة
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ة السززلحلززم تعززد الحززروب الن بمسززتخدام 

كمززززا كانززززت والمعززززدات العسززززكرية فقززززط 

بزززل أخززز ت أشزززكاالً جديزززدة, فزززي السزززابق 

وأسزززززتحدلت وسزززززائل وأسزززززاليب أخزززززر  

لتحزززززل محزززززل الحزززززروب التقليديزززززة بزززززين 

الجيززززوش المختللززززة و لززززك ت امنززززاً مززززع 

ي خاصززة فززالتطززور التكنولززوجي المسززتمر 

.مجال اإلتصاالت والمعلومات 
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فكزززرة تلزززك الحزززروب ليسزززت جديزززدة حيززز  

”  صزن تز و” تحد  عنهزا الملكزر الصزيني 

وب إنه من الصعب أن تدخل في حر” تائالً 

ضززد تززوة عسززكرية أتززوى بززنل  السززلحة

المتنزززا رة م ومزززن لزززم يجزززب البحززز  عزززن 

أسززاليب مختللززة إلسززتخدامها بهززدف إلحززا 

ملزل وفزي رأيزه يت“ الخسائر بزالقوة الكبزرى

ه ا السلوب في إسزتهداف وحزدة المجتمزع

ماعى بحي  عندما يتم تحطيم التماسك اإلجت

. ة تحطيم القوة العسكريسيؤد   لك إلى 
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وتعود ج ور  لك النزوع مزن الحزروب إلزى 

الواليززززات المتحززززدة الحززززرب البززززاردة بززززين 

م م حيززز  تزززالمريكيزززة واإلتحزززاد السزززوفيتى 

تمززد إسززتخدام أسززاليب حديلززة فززي القتززال تع

علزززززى الحزززززروب السزززززرية عبزززززر الفزززززراد 

والجماعات المدربة إلحدا  اضطرابات في

م حيززز  والقيزززام بعمليزززات إرهابيزززة الزززدول 

اعزدة تامت الواليات المتحدة بدعم تن يم الق

.ن ضد اإلتحاد السوفيتي في أفغانستا
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رب فزي حزالقزوات الليتناميزة كما إستطاعت 

تعتبر فيتنام أن ته م الواليات المتحدة التى

ن أتوى جيش في العالم وإلحا  أكبر تدر م

ر وهز ا خيز” بشرية وماديزة “ الخسائر به 

ت ملال لحروب الجيل الرابزع حيز  إسزتطاع

أكبر م توى ضعيلة من تكبيد الخسائر لقوة

ر وتعتبزر أحززدا   الحززادى عشززر مززن سززبتمب

علزى تلزك الحزروب حيز  توضز ملال أخزر 

مدى تدرة تزوة ييزر ن اميزة والمتمللزة فزي

فززززززززي إسززززززززتهداف ” تن ززززززززيم القاعززززززززدة”

ر وإلحززا  الخسززائبرجززى التجززارة المريكززي 

واسزززززززتهدافها فزززززززي بالواليزززززززات المتحزززززززدة 

.عقر دارها 
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إّن اللواصززززززززل بززززززززين أجيززززززززال الحززززززززروب 

م وال يمكززن اإلدعززاء بتززاري  ييززر واضززحة 

ا كمز, محدد إلنتهاء جيل وبدايزة جيزل جديزد 

أّن  هزززور جيزززل جديزززد ال يعنزززي أّن الجيزززل

م مزلالً ف, السابق عليزه إنتهزى فزي التطبيزق 

-1861)تُعبزززر الحزززرب الهليزززة المريكيزززة 

, جيلزي الحزرب الول واللزاني عن( 1865

فن تطورالحرب العالمية اللانية كما عبرت 

,   الحرب من الجيل اللاني إلى الجيل اللالز

حربزاً 2003وتد بزدأت حزرب العزرا  عزام 

ات أدومن الجيل اللال  م ولكن تم إستخدام 

.فيها بكلافة فيما بعد الجيل الرابع 
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ب مزن تصزنيف الحزروهناك بعا اللوائزد 

م فمززززززززلالً , وفقززززززززاً لقاعززززززززدة الجيززززززززال 

تتجزززه الزززدول المتقدمزززة والصزززناعية إلزززى 

ن مززالجيززال الول واللززاني واللالزز  إتبززاع 

الززززدول أو القززززوى الحززززروب أفضززززل مززززن 

ف حيزز  يتجززه الطززرف الضززعي, الضززعيلة 

.الجيل الرابع عادة إلى إجادة أدوات 
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"  ورأوتب"نهايات القرن الماضي تم تأسي  حركة في 

فيا يويسالالصراع في فيطرفاً الصربية لتكون 

كأسلوب الالعنفه ه المجموعة استخدمت السابقة

.2000في عام ومنهج حرب 

ايم  من خالل تحقيق صحلي نشرته مجلة نيويورك ت

ماليين ( 5)بما يتجاو  تمويلها أن ه ه الحركة تد تم 

هي من خالل لال  مؤسسات أميركية مانحةدوالر 

المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهور  

((USAIDللتنميةالدوليةالدولي والوكالة الميركية



17 /100

وكانا ف ح الحركال ف  النمو ج ال ه استخدم 

شكل بستنساخهإ   بعض الدول العربيال وتم 

.د يق مع إ ا ال التكنولوجيا الحدي ال 

الهواتفو التواصل ااجتماع  م ل وسائل 

وغير  لك إليجاد مجموعاا شبابيالال كيال 

ى و ادر  علاإلنترنا واسعال تتواصل عبر 

اا السلطبعيداأ عن ر ابال الحشد والتجمهر 

.الرسميال

حروب الجيل الرابع
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ساااياد  الدولااال  ااا  انحسااارومااع تياياااد الحااديث عااان 

المجاااااااال اا تصااااااااده بقعااااااال العولماااااااال التجارياااااااال 

حلاال واا تصاديال وممارساا التباادل التجااره  ا  مر

عاان ظهاار الحااديث مااا بعااد منظمااال التجااار  العالميااال 

و انحسار ماواي  لادور الدولاال والجياوش  ا  الحاروب

، حاااروب الحااارب الممتما لاااال مقاااافيم م ااال ظهااارا 

اإلرفااااب الجيااال الراباااع  وتاااوج  لاااك كلاااه بصاااعود 

كتحااد  2001 اا  الحاااده عشاار ماان ساابتمبر العااالم 

وحياد  فاَجم ال او  العظماى ال" تنظيم"عن ناجم خطير  

.   العالم    ع ر دارفا

حروب الجيل الرابع
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اعل الرئيس  القالقكر     حروب الجيل الرابع إ اأ تتم ل    أن 

 راد التنظيماا والجماعاا واألبل ليس الدولال    ف ح الحروب 

ظهارح م   وفو ما يم ل الوجه العسكره للنظام العالم  الجديد 

داأ ماان بابااالقرد المعاولم السياسا  ال اائم علاى القاارد وماا يعارف 

.ال وميالالدولال 

ن  اا  كااان ماان الصاعب  همهااا ماان  بال ك يااري لساقيال وفا   كاار  

عيال بداياا ظهورفا ولكنها وجدا طري ها إلى ميادين الحيا  الوا 

أ     مناطق وباا العنصر القرده يحرك الك ير من األحداث  عليا

.منظماا المجتمع المدن  شتى من العالم عبر توظيف 

لم  وال غوط الدوليال والجمعياا األفلياال ومؤسسااا النظاام العاا

وق ح اااالجديااد التاا  ربطااا نقسااها ب ااو  بمجااااا إنسااانيال م اال 

ا وغيار  لاك مان مقاافيم و ارا بادورفاإلنسان والحريااا العاماال 

اأ  ا  حياا  مساحاا شاسعال لأل راد ك  يم لوا عنصراأ  اعمأ جدياد

.الدول وتحديد مصير العالم خمل ال رن الحاده والعشرين

حروب الجيل الرابع
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ف  أحاد أباري أنمااط حاروب حروب المعلوماا واشك أن 

لدول خطر دافم على ا تصاداا امن الجيل الرابع بما تم له 

الشاااااااملوالبنااااااى التحتيااااااال واألماااااان ال ااااااوم  بمقهومهااااااا 

ائج باال إن حااروب الجياال الرابااع فاا  أحااد التجلياااا أو النتاا

مااع حيااث تاايامن ظهورفااا  ااور  المعلوماااا المترتبااال علااى 

تحااول جاا ره عااالم  ماان المجتمااع الصااناع  إلااى المجتمااع

.ال ائم على المعلوماا

دون اشك    أن تحواا مجتمعيال بها ا الحجام لام تكان لتمار

م كاان ومن  ااستراتيجياا الحروب إحداث تغيير جوفره    

أ أن يظهر جيل جديد من الحروب .بديهيا

حروب الجيل الرابع
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هزوم إلزى الملالقزوة الصزلبة يشير ملهزوم 

لززى التقليزد  للقززوة والزز   يعززرف القززوة ع

القززدرة علززى فززرا السززيطرة علززى”أنهززا 

اإلكززراه أو الحززواف  اآلخززرين عززن طريززق 

ومزززززن المصزززززادر الساسزززززية , الماديزززززة 

القزززززززوة العسزززززززكرية ”للقزززززززوة الصزززززززلبة 

.“ والقوة االتتصادية
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, ( العصزززززا)الطريقزززززة الولزززززى بزززززاإلكراه 

, ( الجزززززززززززز رة)واللانيززززززززززززة التحليزززززززززززز  

, (الجزززززززز ب)واللاللززززززززة عززززززززن طريززززززززق 

ان فالطريقتزززززان الولزززززى واللانيزززززة يصزززززنل

“ القزززززززوة الصزززززززلبة”تحزززززززت مصزززززززطل  

.“ القوة الناعمة”واللاللة هي 

ل ا فمن القوة يمكن ممارستها باتباع طريقة 

:من اللاللة  طر  التالية
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“ جو يززززف نززززا ”هززززى ملهززززوم صززززايه 

حزدة دكتور بجامعة هارفارد بالواليات المت

القزززدرة علزززى الجززز ب لوصزززفالمريكيزززة 

أو إسزززتخدام القزززوة دون اإلكزززراه والضزززم 

.كوسيلة لإلتناع في اآلونة الخيرة 
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تززززوة روحيززززة وتعنززززي أن يكززززون للدولززززة 

مززززن خززززالل مززززا تجسززززده مززززن ومعنويززززة 

أفكار ومبزاد  وأخزال  ومزن خزالل الزدعم 

فززززي مجززززاالت حقززززو  اإلنسززززان والبنيززززة 

م ممززززا يززززؤد  التحتيززززة واللقافززززة واللززززن 

بززززاآلخرين إلززززى إحتززززرام هزززز ا السززززلوب 

.واإلعجاب به ومن لم إتباعه 
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تززدمير الطاتززة الهززدف مززن القززوة الناعمززة 

السياسزززية م بهزززدف الهيمنزززة والسزززيطرة

علززززى القززززدرات والمقومززززات السياسززززية 

الغز ووبمعنزى خخزر للطرف المستهدف م 

اللقززززافى واليززززديولوجىم دون أن ت هززززر

هويزززززززززززززززة اللاعزززززززززززززززل الحقيقزززززززززززززززى م 

“ سزىفيلسزوف فرن”ميشزيل فوكزو ويرى 

امزاً أن القوة الناعمة تتضزمن إجبزاراً وإل 

.يير مباشرين على التغيير 
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بززززين القززززوة الصززززلبة هززززى نتززززا  الجمززززع 

ولكززززززن وفقززززززا والقززززززوة الناعمززززززة معًززززززا 

مززا ك, إلسززتراتيجية محززددة تجمززع بيززنهم 

بقزززززدرة اللاعزززززل الزززززدولي أنهزززززا تعزززززرف 

ة علزى مز   عناصززر القزوة الصزلبة والقززو

ق الناعمزززة بطريقزززة تضزززمن تزززدعيم تحقيززز

.أهداف اللاعل الدولى بكلاءة وفعالية
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ن بحاجة إلى إدراك مخ وفاللاعل الدولى 

الدوات واإلمكانيزززات ونقزززاط الدولزززة مزززن 

لي  فالقوة ال كية, القوة ونقاط الضعف 

ة فقززط إمززتالك المصززادر الناعمززة والصززلب

بززل القزززدرة علززى تحديزززد والمزز   بينهمزززا 

ل وأى نوعى القزوة يلضزوتت إستخدامها 

إسزززتخدامه فزززي الموتزززف والقزززدرة علزززى 

.يتم الدمج بينهما متى وكيف تحديد 
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هزززي الحزززرب التزززى يلجزززأ أحزززد أطرافهزززا أو 

كالهمزززا إلسزززتخدام كزززل المزززوارد البشزززرية 

والماديزززة علزززى نطزززا  واسزززع م ومزززن لزززم 

ال يززززتم التلرتززززة بززززين القززززوات المسززززلحة

عدة والسكان م كما تمتد لتشمل كافزة الصز

وكززل اللززروع القتاليززة أى إنهززا شززاملة فززي

الحزرب العالميزة الولزى)هدفها وأسزلحتها 

(.واللانية علي سبيل الملال

:وينقسم إلى " نطا  الحرب"المعيار الول 

:الحرب الشاملة 
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الحززرب التززى يسززتخدم فيهززا أحززد طرفززي

الحززززرب جزززز ء مززززن القززززوات المسززززلحة  

والمززززوارد الماليززززة م كمززززا يززززتم تحديززززد 

الهزززززززززداف السياسزززززززززية والعسزززززززززكرية 

الحزززززرب )مزززززن تلزززززك الحزززززرب مسزززززبقاً 

علززززى اإلرهززززاب بشززززمال سززززيناء علززززي 

( .سبيل الملال

:الحرب المحدودة 

:وينقسم إلى " نطا  الحرب"المعيار الول 
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ب لكززى يززتم اإلنتصززار فززي حززرب مززا م يجزز

ر إستن اف تدرات العدو وإلحزا  الخسزائ

اح ولضزمان النجزالمادية والبشرية بزه م 

بر البد من إمتالك عدد أكفي تلك الحرب 

ت من المصزادر واإلمكانيزات واإلحتياطيزا

لى حرب اإلستن اف أمام العدو اإلسرائي)

(. علي سبيل الملال

:حرب اإلستن اف 

:وينقسم إلى " نطا  الحرب"المعيار الول 
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1648معاهزدة وسزتلاليا عزام لقد نصزت 

التزززى أنهزززت حزززروب اللاللزززين عامزززاً فزززي

ت بززززين الكالوليززززك والبروتسززززتانأوروبززززا 

بزر على إحتكار الدولة للقزوة ومزن لزم تعت

الزز   يشززن الدولززة هززي اللاعززل الوحيززد 

م ولكن مزع الحروب أو مواجهة الحروب 

التطززور التكنولززوجي خاصززة فززي المجززال

أربززع أجيززال مززن العسززكر  أصززب  هنززاك 

ة تتطزززور بشزززكل كبيززر مزززن فتزززرالحززروب 

. منية إلى أخرى 

" :التطور ال منى ” المعيار اللانى
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الخبيززززر العسززززكر  والكاتززززب المريكززززي 

بززة عرفهززا بأنهززا حززروب الحقويليززام لينززد 

" 1860حتزززززى 1648" اللتزززززرة مزززززن

وسززززززززززززميت بززززززززززززالحروب التقليديززززززززززززة 

(Conventional War  ) وتحد  بزين

جيزززززوش ن اميزززززة يمللزززززون دول معينزززززة 

فززي وأرا معززارك محززددة بززين جيشززين 

.مواجهة مباشرة 
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 هزززززززززززززرت وتطزززززززززززززورت بواسزززززززززززززطة 

تبززززل وبعززززد الحززززرب الجززززيش اللرنسززززى 

العالميززة الولززى يعرفهززا الززبعا بحززرب
والتززي  (Guerilla War)العصززابات

م كانززت تززدور فززى دول أمريكززا الالتينيززة

وهزززززززي شزززززززبيهة بالجيزززززززل الول مزززززززن 

تخدام ولكن تم فيهزا إسزالحروب التقليدية 

النيزززززران والزززززدبابات والطزززززائرات بزززززين 

العصابات والطراف المتنا عة كما حد 

.الحرب العالمية الولى فى 
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,كان بداية  هورها فزى الجزيش اللمزانى 

وعرفهززززا بعزززززا المحللزززززين العسزززززكريين 

بزززززززززالحروب الوتائيزززززززززة أو اإلسزززززززززتباتية 

(Preventive War)  كالحزررب علرررزرى

ل م العززرا  وأفغانسززتان علززى سززبيل الملززا

ت هز ه الحزرب مزن  تبزل اللمزانوتد طزُورت

حرب وسميت بالحرب العالمية اللانية في 

المنززززاورات وتميززززز ت بالمرونزززززة وخلزززززة 

عنصززر الملاجززأةالحركززة وأسززتخدم فيهززا 

.والقتال خلف خطوط العدو 
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ج مززاك  مززانوراين”عرفهززا البروفيسززور 
(Dr. Max G. Manwaring) “

الباحززز  والمحلززززل اإلسززززتراتيجى بمعهززززد

وهزززو معهزززد , الدراسزززات اإلسزززتراتيجية 

تزززابع لكليزززة الحزززرب بزززالجيش المريكزززي

ة يعمززل فزززى مجزززال البحزززو  اإلسزززتراتيجي

والمنيززة والوطنيززة عززرف حززروب الجيززل 

"الرابع  فزي محاضزرة علنيزة بأنهزا هزى 

الحززززززرب بززززززاإلكراه إلفشززززززال الدولززززززة م 

و ع عزززة إسزززتقرارها لزززم فزززرا واتزززع 

"  جديد يراعي مصال  العدو



39 /100

مزرة لولالجيزل الرابزع أُستٌخدم مصطل  

مزززن تبزززل فريزززق مزززن 1989فزززي عزززام 

حلزل المحللين المريكيين م مزن بيزنهم الم

" ويليززززززام سززززززت ر    لينززززززد"المريكززززززي 

لوصزززززف الحزززززروب التزززززي تعتمزززززد علزززززى 

.الال مرك يةمبدأ 
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إتلزززق الخبزززراء العسزززكريون بزززأن حزززرب 

حزرب أمريكيزة خالصزةالجيل الرابزع هزي 

طزززززورت مزززززن تبزززززل الجزززززيش المريكزززززي 

"متماللززززةالززززالالحززززرب"وعرفوهززززا بززززر 

Asymmetric Warfare). )
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ب حي  وجد الجيش المريكزي نلسزه يحزار
م 2001سززبتمبر 11أحززدا  ال دولززة بعززد 

ول بمعنى خخر محاربة تن يمات منتشرة ح
العزززالم وهززز ه التن يمزززات محترفزززة وتملزززك 

ط إمكانيززات ممتززا ة ولهززا خاليززا خليززة تنشزز
لضزززرب مصزززال  الزززدول الخزززرى الحيويزززة 

تكالمرافق اإلتتصادية وخطزوط المواصزال
لمحاولة إضعافها أمام الرأ  العام الداخلي

بحجة إريامها على اإلنسحاب مزن التزدخل 
فززززي منززززاطق نلو هززززا وملززززال علززززى هزززز ه 

أنصزززار , داعزززش , القاعزززدة " التن يمزززات 
".ال .. بيت المقد  
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عزد كما تستهدف أيضا تجنب مشزكالت مزا ب

الززززززززززززززززروح العدائيززززززززززززززززة )الحززززززززززززززززرب 

(.ضد الدولة المعتدية

لحة القوات المسز)تلتيت مؤسسات الدولة 

( ..-القضززاء -أجهزز ة المززن الداخليززة -

والعمزززل علزززى إنهيارهزززا أمنيزززا واتتصزززاديا 

مزن خزالل اإلنهزاك, وتلكيك وحدة شزعبها 

والتآكزززل البطزززيء للزززدول م وفزززرا واتزززع 

, جديد على الرا لخدمة مصزال  العزدو 

يززة وتحقيززق نلزز  أهززداف الحززروب التقليد
للززة بتك( اللالزز  –اللززانى –الجيززل الول )

( .مادية–بشرية )أتل 
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عزرا  ال–ليبيزا –سزوريا –الزيمن ) إنهاك تزوة الدولزة المسزتهدفة حتزى تصزب  دولزة فاشزلة 

ن أرا من خالل عمليات بطيئة تنل  في الدول المستهدفة بحي  يصب  هناك ج ء م( ......
–الموصززززززززززل بززززززززززالعرا  )تلززززززززززك الدولززززززززززة لززززززززززم يقززززززززززع تحززززززززززت سززززززززززيطرتها ملززززززززززل 

م ومن لم سيسزهل  لزك مزن سزيطرة الجماعزات اإلرهابيزة علزى هز ه المنطقزة( الرتة بسوريا

وط ويطلقزون مزن خاللهزا عمليزاتهم لضزرب المؤسسزات الحيويزة والمرافزق اإلتتصزادية وخطز

. المواصالت سواء كان داخل الدولة المستهدفة أو خارجها 

ن مزالتآكل البطئ في إرادة الدول المسزتهدفة 

التزى أجل إجبارها على تنلي  ما تريده بالقوة

لتنليزززز  تسزززتخدم هزززز ا النززززوع مززززن الحززززروب 

ل تسززتطيع مززن خززالإرادتهززا وإكتسززابها نلززو  

. السيطرة علي تلك الدول 
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نزززرى تأكيزززدا لمقولزززة مزززاك  مزززانوراينج 

اً الشززهيرة والزز ى تززم االشززارة اليززه سززابق

يزة إ ا فعلت ه ا بطريقة جيدة ولمدة كاف” 

وبززززززززززززززززززززززززززززززبطء مززززززززززززززززززززززززززززززدرو  م 

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

تاعزززدة إرهابيزززة ييزززر وطنيزززة أو متعزززددة 

-داعززززش -جبهززززة النصززززرة )الجنسززززيات 

حركزززة -أنصزززار بيزززت المقزززد  -القاعزززدة 

-حسم التابعة لجماعزة الخزوان اإلرهابيزة 

....... )

حزززرب نلسزززية متطزززورة للغايزززة مزززن خزززالل 

اإلعززززززززززززززالم والتالعززززززززززززززب النلسززززززززززززززي  

ل وسزائل التواصز-تناة الج يزرة القطريزة )

( .....-اإلجتماعى 
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إسززززززززززززززززززتخدام كززززززززززززززززززل الضززززززززززززززززززغوط 

-اإلتتصزززززززادية –السياسزززززززية )المتاحزززززززة 

( .العسكرية –اإلجتماعية 

ية حركة اإلخوان اإلرهاب) الدين والطائلية 

يا الشززززيعة بززززالعرا  وسززززور-السززززلليين–

( . ... -ولبنان واليمن والبحرين

إسزززززتخدام تكتيكزززززات حزززززروب العصزززززابات 

العمليززززات –العصززززيان المززززدنى)والتمززززرد 

(......-اإلرهابية 
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أنهززززا ليسززززت نمطيززززة كحززززروب الجيززززال 

السززززابقة كمززززا تسززززتغر  تلززززك الحززززروب 

فتززززرات طويلززززة ن ززززراً إلعتمادهززززا علززززى 

اضز  تكتيكات حرب العصابات والملال الو

لتلززززك السززززمة هززززو ماحززززد  فززززى بعززززا 

. البلدان العربية 
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تعتمززززززززد علززززززززى التقززززززززدم التكنولززززززززوجي 

ائل ن ززراً إلسززتخدام وسزز, بكافززة المجززاالت 

اتزع ترصزنة المو" تكنولوجية حديلة ملزل 

اإللكترونيزززززززززززة لمؤسسزززززززززززات الدولزززززززززززة 

فيزززززتم نشزززززر الليروسزززززات" المسزززززتهدفة

التززززى تززززدمر أجهزززز ة الدولززززة وإختززززرا  

شززززززززززززبكة المعلومززززززززززززات والتجسزززززززززززز  

.واإلرهاب اإللكترونى 
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ة التوسززع فززى إسززتخدام الطززائرات الموجهزز

بزززززدون طيزززززار والسزززززيارات الملخخزززززة م 

فالمسززتهدف مززن تلززك الهجمززات االرهابيززة

ك و ل, السلطة الحاكمة والسكان معاً هما 

كزون التزى يالحروب التقليديزة على عك  

.المستهدف الجيش والسلطة الحاكمة 
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الت تعتمد علزى شزبكة صزغيرة مزن اإلتصزا

والزدعم المزالى  فلزي  مزن السزهل القزدرة

علززى التعززرف علززى مصززدر الززدعم المززالى 

ملززززززززززل تمويززززززززززل )لهزززززززززز ه الشززززززززززبكات 

من مززززززات المجتمززززززع المززززززدنى وتمويززززززل 

( . العناصر اإلرهابية
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تطززززززززززوير اإلسززززززززززتراتيجيات المعاديززززززززززة 

علزززى إنتهزززا  إلجبزززار الزززدول المسزززتهدفة 

, سزززلوك سياسزززي معزززين تجزززاه مواطنيهزززا 

الجماعزات العرتيزةمما يشجع على  هزور 

من داخل ه ه الزدولأوالدينية أوالم هبية

ملززززززززل السززززززززنة الشززززززززيعة )المسززززززززتهدفة 

(.والكراد بالعرا  
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اإلعتمززاد علززى مجموعززات تتاليززة صززغيرة

يعملزززززون داخزززززل الزززززدول , فزززززي الحجزززززم 

المسززتهدفة ومززن الصززعب الكشززف عززنهم 

م ( ... حسززم –بيززت المقززد  -داعززش ) 

وتعمززل تلززك الجماعززات والفززراد علززى كززل 

طتهم أراضى الدول المستهدفة لتنليز  أنشز

و لزززك علزززى عكززز  الحزززروب اإلرهابيزززة 

عمليزات التى يكون فيها مسرح الالتقليدية 

.معروف للطرفين
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ل بزززالسزززلحة التقليديزززة ال تسزززتخدم فيهزززا 

Smart)تسزتخدم القزوة ال كيزة  Power )

حيز  أن حزروب الجيزل الرابزع المللزى هززى

قط التززى تبززدأ واليشززعر بهززا أحززد حتززى تسزز

. الدولة ميتة 

ب تتملززل السززمات اإلجتماعيززة لتلززك الحززرو

فززي تززدهور فكززرة الدولززة مززن حالززة الدولززة 

ة  حالززة الدولزة الهشززة أو الدولززاللابتزة إلززى 

الدولزززة بالكامزززل وهزززى تسزززتهدف اللاشزززلة 

.بما فيها المدنيين 
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الزززوالء للقافزززات معينزززة فزززي العزززالم وهززز ا 

,إضززعاف التجززان  المجتمعززي يززؤد  إلززى 

 هزور ولقد لعبت العولمزة دوراً كبيزراً فزي

.وتطور ملل تلك الحروب 

صزلة تتسم أيضا بعدم وضوح الخطزوط اللا

بزززززززززززززززين الحزززززززززززززززرب والسياسزززززززززززززززة م 

ده ملززل مززا تشززه)والعسززكريين والمززدنيين 

( .بعا الدول العربية حالياً 
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ة مزن التهيئة لحرب نلسزية متطزورة للغايز

خززززززالل اإلعززززززالم والتالعززززززب النلسززززززيم 

وم وإسززتخدام محطززات فضززائية تكزز ب وتقزز

بت ويززززززر الصززززززور وت ييززززززف الحقززززززائق 

, ( تمويززززززل المحطززززززات او اإلعالميززززززين)

ديززة ويسززتخدم فيهززا وسززائل اإلعززالم التقلي

( المرئيززززززة-المسززززززموعة –المكتوبززززززة )

.(مواتع التواصل االجتماعي)والحديلة 



60 /100

ة إسززتخدام العمززالء فززي الززدول المسسززتهدف

ئ  وتسليط الضواء عليهم ومزنحهم الجزوا

العالميزززة التزززى تعطزززى لهزززم وضزززع أدبزززى 

بحيزززز  يكززززون مززززن السززززهل أن يتحركززززوا 

-محمززززد البرادعززززى ) داخززززل مجتمعززززاتهم 

( .توكل كرمان 

إسزززززززتخدام من مزززززززات المجتمزززززززع المزززززززدني 

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

.. ة واإلتتصززادية واإلجتماعيززة والعسززكري

ملزززل التلزززوي  بقطزززع المسزززاعدات ( الززز 

.ال  ... أو التهديدات الحربية 

بطريزززقتنليززز  عمليزززات إرهابيزززة ممولزززة 

, مباشززززززززززززززر أو ييززززززززززززززر مباشززززززززززززززر 

واإلعتزداء, والت اهرات بحجزة السزلمية 

علزززززززى المنشزززززززآت العامزززززززة والخاصزززززززة 

.كلها تأتي في مقدمة ه ه الدوات 
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تطززززززوير التكتيكززززززات إلختززززززرا  وتجنيززززززد 

التزززي تأخززز  الطزززابع المتطزززرفالتن يمزززات 

ة وإسزتخدام مرت تزداخل الدولة المستهدفة 

لتحقيزززززززززززززق مخططزززززززززززززاتهم مزززززززززززززدربين 

.في الدول المستهدفة 

ضزرب والتمرد  لألتليات العرتية أو الدينية 

طبقززززززززات المجتمززززززززع بعضززززززززها الززززززززبعا

–الشززززيعة والسززززنة واالكززززراد بززززالعرا  ) 

( .المسلمين والمسيحيين بمصر
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ر لمززة جززدل بحلززي واسززع يززدور حاليززاً وتتنززال

هزززل يمكزززن : دالئلزززه ومحزززوره الساسزززي هزززو

التزززي شزززهدتها اعتبزززار الحزززدا  والتغييزززرات 

بعززا الززدول العربيززة فززي السززنوات الخيززرة

يززع الرب"والتزي اصزطل  علززى تسزميتها مجزا اً 

ن مزحروب الجيل الرابع أحد تجليات «العربي

حيزز  كونهززا أحززدلت تغييززراً فززي الن مززة مززن

ربية التي السياسية الغالداخل وتطبيقاً لألفكار 

الشر  الوسط حول حرب العرا  من   هرت 

؟الجديدلم الكبير 

عحروب الجيل الراب
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أ  أ، بال  د تع ار تبالربيع العرب  إن ما عرف إعمميا ماماا

أ انت اال ليصااب   أ فااادراأ خريقااا الاادول بعااض اا  عاصااقا

أ الدول الت  خا اته أو عاناا مناه أو انيل اا إلياه تاركا

 ااا  خ ااام حاااروب وصاااراعاا تنوعاااا باااين الطاااائق 

النظرياااوال بلاا  والسياساا  وفناااا تااداعا إلاااى األ فااان 

.القو ى الخم ال

يكياال تلك النظرياال التا  أطل تهاا وييار  الخارجياال األمر

ق واساع  م تم تداولها على نطااكوندالييا رايسالساب ال 

، حياث 2003   أع اب الغيو األمريك  للعراق عاام 

الشاااارق األوسااااط "رأا اإلدار  األمريكيااااال كناااا اك أن 

الاا ه تحلاام بااه يمكاان أن يولااد ماان رحاام تلااك" الجديااد

.الحرب

حروب الجيل الرابع
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لربيااع وياربط بعااض البااح ين بااين تاورط جهاااا غربياال  اا  أحاداث ا

بيال العرب  من خمل خريطال الدول العربيال التا  شاهدا موجااا شاع

  الاادول التاامااع خريطااال ماان ااحتجاجاااا التاا  تكاااد تتطااابق تمامااا 

تار  يشملها مشرو  الشرق األوساط الكبيار التا  كشاف عنهاا خامل  

. رئاسال الرئيس األمريك  السابق جورج بوش اابن

وفو المشرو  ال ه كان يهدف إلى يعيعال أمن األنظمال واست رارفا 

كيل  ى جمياع أنحااء شامال أ ري ياا والشارق األوساط بهادف إعااد  تشا

.يهاوإعاد  ترسيم حدود ف ح الدول وت سيمها بما يسهل السيطر  عل

وفاااا ا التغيياااار يعتمااااد علااااى إحااااداث التغيياااار ماااان الااااداخل وإرباااااك 

المجتمعااااا المساااتهد ال مااان خااامل إ اااار  القاااتن الطائقياااال و ااارب

لقئوياال اا تصاد وإنهاك مؤسسااا الدولاال عبار تشاتيتها بالمظاافراا ا

أ إلى دائ .ر  العنفوااحتجاجاا الت  تبدأ سلميال  م تنت ل تدريجيا

حروب الجيل الرابع
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67

دويالت5التقسيم الطائلى لمصر  إلى 

دولة النوبة دولة النوبة

الدولة

المسيحية ةالدولة المسيحي

تحت النلو  

اليهودى
ةاإلسكندري

دمنهور

أسيوط

أسوان 

السوي 

ألسد العالى

البحر 

الحمر

مصر اإلسالمية

تدخل نطا  إسرائيل

الكبرى

تدخل نطا  إسرائيل

الكبرى
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و بززين مختلززف أجيززال الحززروب هززالقاسززم المشززترك 

ف فالهزداالخصزمأو إخضاع العزدو أنها تسعى إلى 

ن فززي كززل الحززروب تائمززة ولكززن يختلززف تحقيقهززا مزز

ة طبيعزززة الدوات و بيئزززجيزززل إلزززى جيزززل بزززاختالف 

.الصراع

أن جيزززل جديزززد مزززن الحزززروب يسزززعى إلزززى بمعنزززى

تحقيزززق الهزززداف سزززواء كانزززت تديمزززة أو جديزززدة 

وة فزززالقباسزززتخدام تزززدرات مغزززايرة تناسزززب العصزززر 

مزززن حلزززت فزززي فتزززرة  منيزززة معينزززة بزززدالً النيرانيزززة 

.العنصر البشر  في كسر إرادة العدو

حروب الجيل الرابع
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ل م ارنال بما سبق مان أدواا  تاال جعافمميال أدواتهاولعل 

وم ادرتها  عالياال فا ح الحاروبالبدايال   البعض يتشكك    

 ااال علااى تح يااق النتااائج المرجااو  باعتبااار أن أدواتهااا غام

أ وأفاادا ها غياار  ابلااال للتح ااق ومكلقااال للغايااال وممتااد  ي منيااا

.بحيث يصعب تو ع نهايتها نافيك عن نتائجها

حروب الجيل الرابع

لحال ال كياال بداأ من ال واا الك يقال واألسالهجماا الد ي ال  م كانا 

يقاااال واساااتراتيجيال اإلغاااراق الصااااروخ  باااداأ مااان النياااران الك 

رب  ا  الت ليديال غير الماؤ ر   ا  بعاض األحياان حتاى حلاا الحا

م ال جيلها الرابع لتوظيف أنماط صراعيال جديد  إلخ اا  العادو

ال التماارد الااداخل  وتوظيااف كاال مااا فااو متاااس ماان شاابكاا سياسااي

وا تصاديال واجتماعيال وعسكريال
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أ م  أ لتطبياق وير  بعض الباح ين أن حالال دول الربياع العربا  تعتبار نمو جاا الياا

اباا حروب الجيل الرابع ودراستها ويشيرون     لك إلى ما يحدث من ا طر

  ف ح الدول يساتهدف تح ياق أفاداف عاد  منهاا إنهااء المساار السياسا   داخليال 

ال ه تتحرك  يه ف ح الدول

مطلاوب وفو مسار يقتارض أن ي اود عملياال سياسايال تح اق ااسات رار ولكان ال

خاامف  لااك أه أن تسااتمر القو ااى أطااول مااد  يمناا  ممكاان وإشاااعال حالااال 

ال  ا  المجتمعيالعن طريق إنهاك المجتماع واساتنياف الدولادائمال من القو ى 

مان معارك داخليال حول   ايا  د تكون بع اها عادلاال ولكنهاا ت ادم  ا  إطاار

لاال ا تتاال تحده الدولاال وتعمياق الخم ااا  ا  المجتماع ليصاب  الجمياع  ا  حا

ر  مان داخل  وا نلتقا لكوارث أخم يال وا تصاديال واجتماعياال وساكانيال أخا

.شأنها تدمير م وماا الدول على المد  البعيد

الرابع حروب الجيل 
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إشااعال جاو وفا ا فاو األخطار  وأخيراأ 

مااال ال ادالحاارب النقساايال واإلعمميااال ماان 

مااان الخاااارج لتااارويج أ كاااار ومعت اااداا

وعااا ت سم المجتمع أك ر باستخدام مجم

ل داخليال تعمل من خمل وساائل التواصا

رفا ااجتمااااع  و  اااائياا ياااتم تساااخي

لااا لك وإعممياااين وصاااحقيين وجياااوش

تعبويااااال تعماااال ماااان أجاااال إ ااااار  القااااتن 

وال م ااال ساااواء بعلمهاااا أو مااان دون أن 

.تدره ما تقعله

حروب الجيل الرابع
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مال علاى وتهدف ف ح ااستراتيجياا التدميرياال التا  تع

 سااام  تااراا يمنيااال متقاوتااال إلااى تح يااق حالااال ماان اان

ائ  باين المجتمع  المستدام بحيث يتم النظار بشاكل عاد

.المجتمع  ئاا 

ب  و د حدث  لك بالقعل    منااطق عاد  بحياث يصا

  المجتمااع مااؤفمأ لحاارب أفليااال طويلااال األمااد ويصااب

أ بعياد المنا ال م لماا ااست رار والتماسك الداخل  حلما

حااادث  ااا  لبناااان والصاااومال والعاااراق وغيااار  لاااك 

ا بحيث ا ت ادر فا ح الادول علاى العاود  إلاى مساارف

التنماااااوه مجااااادداأ وا تساااااتطيع خاااااوض معاركهاااااا 

الح ي يااال  ااد الجهاال والتخلااف والماارض أو خااوض

.معارك خارجيال  د أعدائها الح ي يين

حروب الجيل الرابع
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ميزاً أو لم هناك هزدف تزدمير الجيزوش التزي تملزل تهديزداً إتلي

حيزز  تمتلززك المقززدرة علززى تغييززر مززوا ين القززوى اإلتليميززة ب

إلزىتخر  ه ه الجيوش من معادلة القوة الشزاملة وتتحزول 

.ميليشيات أو توات أمن داخلي في أحسن الحوال

ل لم الهدف اللالز  وهزو القضزاء علزى الزدول القويزة وتحويز

المنطقزززززة إلزززززى دول فاشزززززلة أو ضزززززعيلة تعزززززاني نقاشزززززات 

. واضطرابات داخلية م منة وال تملل أ  خطر إتليمي

مزززات وهززز ه االسزززتراتيجيات جميعهزززا تنلززز  باسزززتخدام تن ي

وجماعزززززززززززززززززززززززززززات وعناصزززززززززززززززززززززززززززر شزززززززززززززززززززززززززززبابية 

مزززن الدوات الداخليزززة التزززي تعمزززل تحزززت شزززعارات ج ابزززة 

للشززززززززززززززززززززعوب ملزززززززززززززززززززززل الززززززززززززززززززززدين والزززززززززززززززززززززدفاع 

عززن العقيززدة وحريززة الززرأ  واإلصززالح الززديمقراطي وييززر

.  لك

حروب الجيل الرابع

ويجزززب أال ننسزززى أن الحمزززالت االسزززتعمارية الولزززى كانزززت

ب يرفززع تادتهززا المصززحف السززتقطاب البسززطاء مززن الشززعو

.بدعوى أنهم جاؤوا من أجل حماية اإلسالم والمسلمين
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السزززيطرة علزززى وسزززائل اإلعزززالم الجديزززدة 

وشزززززززززبكات التواصزززززززززل -اإلنترنزززززززززت ) 

م باإلضزززززافة إلزززززى جميزززززع ( االجتمزززززاعي

أهزمحيز  أنوسائل التكنولوجيزا الحديلزة 

محركزززززات البحززززز  اإللكترونزززززي وجميزززززع 

شززززبكات التواصززززل االجتمززززاعي وجميززززع 

يعهززا البززرامج والتطبيقززات اإللكترونيززة جم

ت باإلضافة إلزى أن جميزع مشزغالأمريكية 

ملزززل خبزززل م خندرويزززد م الهواتزززف ال كيزززة 

ا ووينززدو  أمريكيززة وال يوجززد منززاف  لهزز

.في المدى القريب أو البعيد 
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ت الززتحكم والسززيطرة علززى أكبززر المؤسسززا

( BBC-CNN)االعالميزززززززززة التقليديزززززززززة 

ول ووكززاالت النبززاء العالميززة الرئيسززية حزز

والتززززى بززززدورها ... ( -رويتززززر )العززززالم 

د تززتحكم فززي صززناعة الخبززر وتوجيهززه ضزز

.تلك الدولة التي تعارا مصالحها 

تمويزززل تزززوى المعارضزززة المختللزززة حزززول 

وإسززززززتخدامها وفقززززززا ًلمصززززززالحها العززززززالم 

.وفي الوتت ال   تختاره 
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ومزززن خزززالل عولمزززة العزززالمالزززدول الغربيزززة 

حسزززززب معاييرهزززززا ومقاييسزززززها وتوانينهزززززا 

,أصزززبحت هزززى السزززلطة التشزززريعية للعزززالم 

يهزا بما فأخضعت المن مات الدولية وبالتالي 

من مزززات االمزززم المتحزززدة ومن مزززة التجزززارة 

العالميززززة وصززززندو  النقززززد الززززدولي والبنززززك 

.الدولي حسب توانينها ومصالحها 

الواليززات المتحززدة المريكيززة ودولأصززبحت 

النمزززو   العزززالمي للشزززباب بواسزززطة أوربزززا 

لززة صززناعة السززينما والبززرامج اللنيززة المختل

وأصزززززززززبحت نمززززززززززط الحيزززززززززاه العصززززززززززرية 
(Life Style ) ( .القوة الناعمة)أو مايسمى
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إسززززتخدام العالتززززات الدوليززززة والحززززالف 

والنلززززو  السياسززززي لهززززا فززززي المن مززززات 

ا تعزارلمعادة أى دولة في العالمالدولية 

اً مصزززالحها ومحاصزززرتها ماليزززاً واتتصزززادي

.لدولة إلضعاف تلك ا,ولقافياً وسياسياً 

وعيززة إسززتخدام العمليززات اإلسززتخباراتية الن

مقتززل أسززامة بززن )وضززرب أهززداف محززددة 

للززتخلم مززن أى تهديززدات محتملززة ( الدن

.تخر  عن نطا  سيطرتها 
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إنبلقززززت كززززل من مززززات المجتمززززع المززززدني 

العالميززززة مززززن الززززدول الغربيززززة وتخضززززع 

لم وتعمل ه ه المن مات حول العالقوانينها 

,حسزززب معزززايير وتزززوانين الزززدول الغربيزززة 

وبالتزززالى يمكنهزززا تحريزززك هززز ه المن مزززات 

الممولززززززززة ضززززززززد الززززززززدول المسززززززززتهدفة 

.والتي تعارا مصالحها 
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هزوم حسب الملتُعرف حروب الجيل الرابع 

بأنهززززززززززا الحززززززززززرب علززززززززززى المريكززززززززززي 

المن مززات اإلرهابيززة والتززي يكززون طرفززي

الحزززززززرب جزززززززيش ن زززززززامي لدولزززززززة مزززززززا 

مقابززززل ال دولززززة أو عززززدو وخاليززززا خليززززة 

. منتشرة في أنحاء العالم 
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هززو عبززارة عززن الجيززل الول مززن الحززروب 

مواجهزززات مباشزززرة بزززين جيشزززين ن زززاميين 

والتززى كانززت سززائدة فززي الحززروب القديمززة م

لززم تطززور شززكل الحززرب حيزز  تززم إسززتخدام 

م لي هززززر الجيززززل اللززززاني المززززدافع الحربيززززة 

تم لززم تززأتى فززي الحززرب العالميززة اللانيززة ليزز

إسززززتخدام أسززززلحة حديلززززة وأدوات تجسزززز  

ابزع الجيزل الرم وأخيزراً لي هر الجيل اللالز  

ولزة وال   يعنى كيليزة تجنزب دمن الحروب 

ر ما لكبر تدر ممكن الخسائر مزع إيقزاع أكبز

خسزززائر ممكنزززة بالزززدول المعاديزززة بمسزززتغالل

ي نقاط الضعف وضرب الركزائ  الساسزية فز

ة الدول المعاديزة لتكبزدها أكبزر خسزائر ممكنز

.بدون أ ى مواجهات مباشرة 
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لقززد تطززورت حززروب الجيززل الرابززع علززى يززد 

خاصزززة بعزززد أن تعرضزززتالجززيش المريكزززى 

في الواليات المتحدة المريكية إلى إنخلاا

رطهزا شرعيتها الدولية بشكل ملحو  بعد تو

ى والسياسزة العدوانيزة التزالعزرا حزربفي 

” جززور  بززوش اإلبززن“إسززتخدمها الززرئي  

ممززززززا أدى إلززززززى معارضززززززة الززززززرأى العززززززام 

م وعنزززززدما أتزززززت إدارة العزززززالمى والمحلزززززى 

لزززززم تسزززززتطع تطبيزززززق مشزززززروع ” أوبامزززززا“

مزن اللوضى الخالتة في الشر  الوسزط م و

لززم تززم اإلعتمززاد علززى حززروب الجيززل الرابززع 

" ة الحروب الال متمالل” والتى يطلق عليها 

.ل ع عة اإلستقرار وإفشال الدول 
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التعمززل علززى إسززقاط الززدول تلززك الحززروب 

م بززززززززل ت ززززززززل موجززززززززودة وإختلاؤهززززززززا 

ولكزززن مزززع الزززتحكم الكامزززل فزززى مواردهزززا 

كمززا حززد  مززع العززرا  وليبيززا وتززدراتها م 

ويزززتم إسزززتعمار الزززدول , وسزززوريا والزززيمن 

كززم بززالتحكم اللكززرى والسياسززى لن ززام الح

والسزززيطرة عليهزززا كزززامالً م بحيززز  تصزززدر

ادة ال لتعبزر عزن إر, القرارات والسياسات 

م بزززززززززززززل لتعبزززززززززززززر عزززززززززززززن الشزززززززززززززعب 

.التى إحتلت وسيطرتإرادة الدولة 
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يزل عن حزروب الجنستخلم فيما تقدم من 

أنهزززززززززززززا تعُزززززززززززززد بملابزززززززززززززة الرابزززززززززززززع 

إلخضززاعخطيززرة وخبيلززة ورخيصززة حززرب 

أى دولززة فزززي العززالم لكزززي تززدور فزززي فلزززك 

دول الغزززرب والواليزززات المتحزززدة مصزززال  

أو أن توتززززع هزززز ا النززززوع مززززن المريكيززززة 

. ” الحروب الال متماللة ” الحروب 



86 /100



87 /100


