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ــادرة عــى اســتيعاب  ــة ق ــات الدولي ــل العالق ــائدة يف حق ــة الس ــد املداخــل النظري مل تع
ــة األخــرة، إذ متاهــت  التحــوالت االســتثنائية التــي تشــهدها املواجهــات العســكرية يف اآلون
ــة بــن حالتــي الحــرب والســلم، وتجــاوزت الحــروب املواجهــات العســكرية  الحــدود الفاصل
التقليديــة لتشــمل توظيــف أدوات اقتصاديــة واجتاعيــة وإعالميــة وافرتاضيــة، كــا تعــددت 

ــن. ــت أدوار الفاعل ــة، وتداخل ــدات غــر التقليدي مصــادر التهدي

وتتســم بيئــة التهديــدات الراهنــة بعــدم وجــود حــدود فاصلــة بــن النطاقــات الداخليــة 
واالقليميــة والدوليــة، إال أن املحصلــة النهائيــة لهــذه التهديــدات تــؤدي إىل تصاعــد مســتويات 
االنكشــاف الداخــي، مــا يزيــد مــن الضغــوط عــى الداخــل بصــورة غــر مســبوقة، حيــث 
ــات ضاغطــة عــى األوضــاع  ــارة تداعي ــة يف إث ــة املتتالي ــة والدولي تتســبب األزمــات اإلقليمي
الداخليــة مثــل: الثــورات، واالنتفاضــات، ومتــدد التنظيــات اإلرهابيــة، وتفاقــم الرصاعــات 
الداخليــة، والحــروب بالوكالــة )Proxy Wars( التــي تديرهــا بعــض القــوى اإلقليميــة والدولية.

ــم  ــذي يتس ــروب، ال ــن الح ــس م ــل الخام ــود الجي ــوالت إىل صع ــذه التح ــد أدت ه ولق
بالغمــوض وعــدم اليقــن حــول طبيعــة املواجهــات العســكرية، وصعــود شــبكات التحالفــات 
ــود االســرتاتيجيات  ــة إىل صع ــدول، باإلضاف ــلحن مــن غــر ال ــن املُس ــدول والفاعل ــن ال ب
ــورة  ــردع بص ــاع وال ــوم والدف ــكات الهج ــن تكتي ــج ب ــة )Hybrid Strategies( والدم الهجين
متزامنــة، بحيــث باتــت دول العــامل تقــوم مبهــام الدفــاع وتحصــن الداخــل بالتــوازي مــع 
ــتعداد  ــة واالس ــدات املحتمل ــة وردع التهدي ــورات اإلقليمي ــؤر التوت ــتباقي يف ب ــل االس التدخ

ــة. ــدات غــر املتوقع للتهدي

ويرتبــط ذلــك بالتغــر يف طبيعــة التهديــدات التــي مل تعــد تقتــرص عــى تهديــدات الغــزو 
ــدات غــر  ــة وباتــت تتضمــن تهدي ــة للدول ــة الطرفي الخارجــي أو احتــالل املناطــق الحدودي
تقليديــة، مثــل االخــرتاق الداخــي وإدارة الحــروب بالوكالــة باالعتــاد عــى ميليشــيات 
داخليــة لتفجــر الحــروب األهليــة وتهديــدات الحــركات االنفصاليــة والتنظيــات اإلرهابيــة 
وعصابــات الجرميــة املنظمــة والتهريــب عــر الحــدود وانتشــار األســلحة الصغــرة واملتوســطة 
داخــل الدولــة وتكثيــف الضغــوط االقتصاديــة عــى الدولــة لتأجيــج حالــة عــدم االســتقرار، 

وإضعــاف الــدول مــن الداخــل.

وال ينفصــل التغــر يف طبيعــة الحــروب عــن التحــوالت التكنولوجيــة الرسيعة التي أســهمت 
يف ظهــور تقنيــات متقدمــة يف مجــال التســليح وتطويــر أدوات غــر تقليديــة ميكــن توظيفهــا 
ــة،  ــاً، مــن خــالل الحــروب اإلعالمي ــة داخلي ــدول املعادي يف إخضــاع الخصــوم، واخــرتاق ال
والحــروب الســيرانية، والحــروب املعلوماتيــة، وال ينفصــل ذلــك عــن التوظيــف العســكري غر 
ــلحن  ــن املُس ــدول والفاعل ــة شــائعة االســتخدام مــن جانــب ال ــا املدني ــدي للتكنولوجي التقلي
ــد  ــة عــن بع ــوارب املوجه ــة، واســتخدام الق ــز املدني ــخ الدرون ــل تفخي ــدول، مث ــن غــر ال م
يف مهاجمــة املالحــة البحريــة، واالعتــاد عــى خرائــط جوجــل لتوجيــه الهجــات وتحديــد 

األهــداف.

وعــى مســتوى آخــر، تصاعــدت قــدرات الفاعلــن املُســلحن مــن غــر الــدول عــى تنفيــذ 
ــة  ــات اإلرهابي ــل التنظي ــدود مث ــرة للح ــورة عاب ــطتها بص ــة أنش ــرة ومارس ــات مؤث هج
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وامليليشــيات املُســلحة وعصابــات الجرميــة املنظمــة وشــبكات التهريــب، كــا أضحــى األفــراد 
قادريــن عــى تهديــد أمــن واســتقرار الــدول باالعتــاد عى وســائل مدنيــة متاحــة وإمكانيات 
محــدودة للقيــام بهجــات غــر متوقعــة تخــرتق اإلجــراءات األمنيــة املشــددة، وتســبب قــدراً 

كبــراً مــن األرضار املاديــة والبرشيــة.

كــا عــززت الجاعــات اإلرهابيــة تحالفاتهــا الرجاتيــة مــع الفواعــل املُســلحة األخــرى، 
مثــل عصابــات الجرميــة املنظمــة وشــبكات تهريــب املخدرات واألســلحة، وامليليشــيات املُســلحة 

والحــركات االنفصاليــة.

وبــات عــى الــدول يف عــرص “حــروب الجيــل الخامــس” االســتعداد للتعايــش مــع حالــة 
ــع تراجــع ســيطرة  ــة م ــرة التحــوالت غــر املتوقع ــد وت ــدات” نتيجــة تزاي “اســتدامة التهدي
الــدول عــى التدفقــات البرشيــة واملاليــة واملعلوماتيــة العابــرة للحــدود وصعــود دور الفاعلــن 
ــا أن  ــة، ك ــط التقليدي ــات الضب ــم بآلي ــيطرة عليه ــن الس ــن ال ميك ــدول الذي ــر ال ــن غ م
حســابات الــردع التقليديــة تكــون غــر ذات فاعليــة يف منعهــم مــن تنفيــذ تهديداتهــم ملصالــح 
الدولــة، باإلضافــة إىل تعــذر إمكانيــة القضــاء التــام عــى مصــادر التهديــدات بســبب قــدرات 
املراوغــة واالنتشــار والتخفــي لــدى هــؤالء الفاعلــن، وقيــام بعضهــم بــأدوار الوكالــة لصالــح 

بعــض القــوى اإلقليميــة والدوليــة.

ــوم عــى  ــدول اســرتاتيجيات تق ــع ال ــة، تتب ــدات غــر التقليدي ــة هــذه التهدي ويف مواجه
االســتعداد الدائــم والتحســب لوقــوع تهديــدات غــر متوقعــة واملرونــة العاليــة يف مواجهــة 
الصدمــات املفاجئــة، فضــالً عــن الدمــج بــن سياســات متوازيــة يف التعامــل مــع التهديــد 
ــؤر  ــة ب ــردع يف مواجه ــواء وال ــكري واالحت ــراط العس ــات االنخ ــاع سياس ــل اتب ــد، مث الواح
التهديــدات، كــا مل تعــد الــدول تتعامــل مــع التهديــدات مبنطــق دفاعــي يقــوم عــى انتظــار 
تحقــق التهديــدات املحتملــة والــرد عــى مصــادر التهديــد بصــورة مدمــرة، حيــث بــات مــن 
الثابــت يف االســرتاتيجيات العســكرية للــدول التعامــل مــع التهديــدات عر سياســات االســتباق 
والتدخــل الوقــايئ باعتبارهــا ضمــن آليــات الدفــاع املتقــدم عــن مصالــح الدولــة الحيويــة.

ويف هــذا اإلطــار، يتنــاول العــدد األول مــن سلســلة “دراســات املســتقبل” موضــوع  “حروب 
الجيــل الخامــس”  مــن خــالل دراســة أعدهــا الدكتــور شــادي عبدالوهــاب، رئيــس التحريــر 
التنفيــذي لدوريــة اتجاهــات األحــداث، ورئيــس وحــدة تقديــر االتجاهــات األمنيــة. والحاصــل 
عــي درجــة الدكتــوراه يف العلــوم السياســية مــن كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة 
القاهــرة. كــا أن لــه العديــد مــن الدراســات املنشــورة حــول قضايــا مثــل الحــروب الالمتاثلة 
واإلرهــاب والتطــرف وأمــن الحــدود وإدارة الرصاعــات الداخليــة مــن منظــور مؤســي يف 
العــراق ولبنــان واليمــن، وســبق لــه العمــل يف مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، التابــع 

ملجلــس الــوزراء املــرصي.

وتركــز الدراســة عــى تحليــل تطــور أجيــال الحــروب التقليديــة، والتحــوالت التــي شــهدتها 
املواجهــات العســكرية، واملالمــح الرئيســية لحــروب الجيــل الخامــس، ودافــع التغــر يف طبيعــة 
الحــروب وأمنــاط املواجهــات العســكرية غــر التقليديــة ومجاالتهــا الرئيســية، باإلضافــة إىل 

تقييــم األســاليب التــي تعتمــد عليهــا الــدول يف مواجهــة التهديــدات األمنيــة املتصاعــدة.  
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