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 البعد االقتصادي لحروب الجيل الرابع وتأثيره على هوية الشعوب

 

 أطلق نظرية حروب الجيل الرابع William.S.Lind م وليم ليند1989عام  -

عبارة عن العبين غير الدولة، قاعدة غير محلية وال مركزية،  حروب الجيل الرابع: -

إرهاب للمدنيين، استخدام التهديد وزعزعة الثقة، وخلق عدم الثقة في المستقبل االقتصادي، 

هجوم على الثقافة، ومصادر متنوعة من التمويل، واستخدام تكنولوجيا االتصال 

 .والمعلومات

تى اآلن فيما يسمى بالجيل الرابع من الحروب هذه هي النظرية التي نعيش بها ح -

 .والنزاعات

الحرب باإلكراه إلفشال الدولة. وزعزعة استقرارها ثم فرض واقع جديد يراعي مصالح "

 "العدو

الجيل األول من الحروب: "حرب نابليون" هي الحرب التقليدية بين الجيوش النظامية  -

. ويكون فيها أرض معارك محددة 1860 حتي 1648للدول وظهرت تقريبًا في الحقبة من 

 .بين جيوش تمثل دول في حرب ومواجهة مباشرة

الجيل الثاني من الحروب: " الحرب العالمية األولى" ظهرت في الجيش الفرنسي قبل وبعد  -

الحرب العالمية األولي وهي شبيهة بالجيل األول من الحروب التقليدية ولكن تطورها جاء 

لنيران مع تطور استخدام الدبابات والطائرات بين األطراف المتنازعة لالستخدام المكثف ل

 .كما حدث في الحرب العالمية األولي

الجيل الثالث من الحروب: " الجيل الخاص بأسلحة الدمار الشامل" كانت بداية ظهورها  -

. في الجيش األلماني وهي تتسم بالقدرة العالية علي المناورة والحرب وراء خطوط العدو

وعرفها بعض المحللين العسكريين بالحروب الوقائية أو االستباقية. وهي كالحرب علي 

 .العراق وأفغانستان وتميزت هذه الحروب بالمرونة والسرعة في الحركة

وبسقوط حائط برلين في  -نفس وقت وليم ليند  -م 1989منذ انتهاء الحرب الباردة سنة  -

لعالم، ماليين من الالجئين، مئات اآلالف من نزاع مسلح با 60م، حدث 1989نوفمبر 

 .الضحايا

م، وجدنا أنه 1989أيًضا بعد عشر سنوات من كالم ليند وبعد انتهاء الحرب الباردة سنة  -

  :م على سبيل المثال2000عام 

دولة أفريقية، كانت في غمار هذا النوع من حروب  14من سكان إفريقيا في  % 20 _

 .ونزاعات الجيل الرابع

هناك العديد من العوامل لتفسير حروب ونزاعات الجيل الرابع، هناك تفسير اجتماعي، ◄

 .وثقافي، وعسكري، وديني، وأيديولوجي
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تفسير اقتصادي من خالل المعطيات االقتصادية التي لها دوًرا في رأيي وإن قلت األبحاث 

  :والدراسات الخاصة بها

 .ألسباب مختلفة للستيناتالتنموي التخلف االقتصادي وانهيار النموذج  -1

اقتصاد الريع في كثير من الدول واستيالء فئات على مقدرات الثروة. ) خاصة الدول  -2

 اإلفريقية(

الروابط المتداخلة في الدوائر العالمية للمال والسالح، والتنافس على عوامل اإلنتاج  -3

 .النادرة والمياه

ة بالسيطرة على الثروات ) الماس، البترول، معظم حروب ونزاعات إفريقيا مرتبط -4

 .الكولتان(، وبالطبع تلعب الشركات الدولية متعددة الجنسيات دوًرا كبيًرا في ذلك

قرابة ثلث سكان الشرق  أيمليون مواطن  87عواقب في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -

بدل من مساعدات  العراق وليبيا واليمن وسوريا محتاجين مساعدات إنسانية فياألوسط 

 .التنمية وبناء التنمية الوطنية

 .سنوًيا %16إلى  14انخفاض الناتج اإلجمالي لهذه الدول األربعة البترولية يصل من  -

األردن يكلفون  في سوريألف الجئ  630تأثرت أيًضا الدول المجاورة اقتصادًيا، وهناك  -

 األردني اإلجماليمن الناتج  %6 أيمليار دوالر  2.5الدولة 

هناك بعض الدراسات ) بالرغم من أنها غير موثوق بها من الناحية العلمية( تقول أنه كان  -

سنويا إذا كانت  %1.5مصر وتركيا للفرد بنسبة  فيمن الممكن ارتفاع مستوى المعيشة 

 .النزاعات غير موجودة

 الوقاية من الجيل الرابع -

  تعزيز المواطنة االقتصادية  -1

 للعقل النقدي للشباب وليس الدوجما التأهيل  -2

 

ا يسمى م حتى اآلن فيما يخص الجيل الرابع، في دول م1989كل النزاعات الحديثة منذ  ◄

 Knowledge-Based Economics ليست الـو Material-based economics بالـ

ر من المكون الدول المبنية اقتصاداتها على المكون المعرفي أكث هذه نقطة استراتيجية، -

ا تزيد في الدول المادي والموارد الطبيعية، الصراعات والنزاعات فيها أقل وُتحل سلمًيا، بينم

 Material-based المبني اقتصادها على المكون المادي والموارد الطبيعية الـ

economics 

ه ألمور مرتبطة، ال يوجد شيء اسمه اقتصاد بدون سياسة، وال يوجد شيء اسمل اك ●

       هو اكنولوجيا، كل األمور مترابطة، هذسياسة بدون عسكرية، وال يوجد شيء بدون ت

 .روالنظرة الشاملة التي نربط بها استراتيجًيا كل األمو   System Thinking الـ
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  :التوصيات −

  وبن وقبل فوات األوان للجيل الخامس من الحرالتوصية األولى: التصدي من اآل -

 Syprory Engineering- Biological  "الجندي المحارب " السوبر مان)

engineering) 

 . Bruce Haedrich للكاتب The Fifth Generation War يوجد كتاب اسمه

 التوصية الثانية - −

عن صدام  1993ف سنة في صي 25من  Samuel P. Huntington كالم هنتجتون -

 .1الحضارات

وأن الليبرالية االقتصادية  2في نهاية التاريخ Francis Fukuyama فوكو يامابعد ذلك - 

 .المفتوحة " النيوليبرالية/ الليبرالية التحررية " سوف تسود كنظام وحيد في العالم

 Yuval Noah Harari م ظهرت نظرية اإلسرائيلي يوفال هراري2015اآلن ومن عام  -

 3اإلنسان اإلله Homo Deus ، نظرية الـ

انتهاء اإلنسانية والمفهوم اإلنساني نتيجة تكنولوجيات  It's the end of humanism تقول

  حديثة على ثالث محاور

الحياة: ال انتهاء لصالحية الحياة بمعنى الخلود عن طريق التكنولوجيات الجديدة وعن  -1

 جساد اإلنسان، وبالتالي فكرة الموت هيأل Biological Manipulation طريق الـ

technical problem  

 .السعادة: هي عبارة عن حواس وبالتالي يمكن اللعب عليها من خالل العقاقير -2

 Bionic اإلنسان اإلله: اإلنسان الخارق الـ -3

 !هل يمكن إيقاف هذا السباق الحميم في تدمير مفهوم اإلنسانية؟  ◄

 .من اإلنسانية ومن تدمير الهوية اإلنسانيةنحن ندخل مرحلة خطيرة 

 we need to act إلى we need to talk البد أن تتحول من -
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