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متهيد

امل�ستوى  االأقل على  الناعمة ماألوفا يف االأذهان، على  مل يكن م�سطلح احلرب 

االنتخابات  بعد  وا�سع  نطاق  على  تداوله  جرى  اأن  اإىل  منطقتنا  يف  اجلماهريي 

الرئا�سية االإيرانية وخا�سة من قبل االإمام اخلامنئي دام ظله وقادة احلر�ص الثوري 

اإيران، وعدد كبري من ال�سخ�سيات االإعالمية العربية ) كاالإعالمي  االإ�سالمي يف 

على  للداللة  كثرية  م�سطلحات  راجت  و�سابقا  هيكل(،  ح�سنني  حممد  امل�سري 

املجال الذي توؤثر فيه دولة على فكر وراأي دولة او �سعب اأخر معادي لها نذكر منها 

)حرب االأع�ساب / احلرب الباردة / حرب االإرادات / حرب املعنويات / احلرب 

ال�سيا�سية كما �سماها الربيطانيون / الدعاية كما �سماها النازيون االأملان / حرب 

بال  احلرب   / والدماغ  املخ  غ�سيل   / االإيديولوجيات  حرب   / واملعتقدات  الكلمات 

قتال / الغزو الثقايف والفكري( ولكن اأكرث امل�سطلحات رواجا يف ال�ساحة االإعالمية 

الكتاب  بع�ص  ا�ستعمل  كما  والدعاية،  النف�سية  احلرب  هو  والع�سكرية  واالأكادميية 

م�سطلحات وعبارات خا�سة مركبة للداللة على تاأثري الدعاية واالإعالم على العقول 

مثل » ق�سف العقول » و« التالعب بالعقول » وما �ساكل، اإىل اأن روج الكاتب االأمريكي 

ملزمون   « عنوان  حتت  كتاب  يف   1990 العام  يف  اجلديد  ا�سطالحه  ناي  جوزيف 

بالقيادة »  وكرره يف كتابه الثاين حتت عنوان » مفارقة القوة االأمريكية » العام 2001 

 « SOFT POWER وختمه بنظرية متكاملة يف كتابه ال�سهري » القوة الناعمة
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وحينها دخل بقوة اإىل قامو�ص العالقات الدولية واجلامعات ومراكز البحث. 

    ولعل املن�سب الذي كان ي�سغله هذا الكاتب يف رئا�سة جمل�ص املخابرات الوطني 

االأمريكي ويف من�سب م�ساعد وزير الدفاع االأمريكي يف عهد الرئي�ص بيل كلينتون، 

ويف �سفته كعميد لكلية العلوم احلكومية يف جامعة هارفرد هو ما اأعطى هذه املقولة 

اأهمية خا�سة، فالكاتب م قلب املوؤ�س�سات ال�سيا�سية واالأكادميية واالأمنية االأمريكية، 

واإال ملا كان مت االلتفات اإليها بهذا ال�سكل، الن هذه االأفكار كانت موجودة �سابقا على 

�سكل اأبحاث ومقاالت يف مراكز البحث واجلامعات االأمريكية والغربية ... 
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نحو
 إسرتاتيجية إسالمية

ملواجهة احلرب الناعمة

اأ. ح�سن حممد الزين  
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ماهيــــة احلـــرب الناعمــــة 
مواردها / مفهومها

•تعريف احلرب الناعمة ومصادرها ومواردها 	

•موارد ومصادر احلرب الناعمة 	

•الفــرق بني احلرب الناعمة واحلرب النفسية والدعاية 	

اإلخفاقات  بعد  ألمريكا  املجدي  البديل  هي  الناعمة  •احلرب  	

والتكاليف املالية والبرشية واملعنوية الباهظة حلروهبا الصلبة

الباب االول 
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• اأواًل :  تعريف احلرب الن�عمة وم�س�دره� وموارده� 	

عرف ناي القوة الناعمة باأنها » القدرة على احل�سول على ما تريد عن طريق 

االآخرين  �سلوك  يف  التاأثري  على  القدرة  وهي  االإرغام،  عن  بداًل  اجلاذبية 

اال�ستعمال  اإىل  اال�سطرار  بدون  املتوخاة  واالأهداف  النتائج  للح�سول على 

وال�سلبة، وهذا ما ح�سل مع االحتاد  الع�سكرية  والو�سائل  للعوامل  املفرط 

ال�سوفياتي حيث مت تقوي�سه من الداخل، الأن القوة ال ت�سلح اإال يف ال�سياق 

الذي تعمل فيه، فالدبابة ال ت�سلح للم�ستنقعات، وال�ساروخ ال ي�سلح جلذب 

 .
)1(

االآخرين نحونا 

وقد اقتب�ص الكاتب جوزيف ناي ثنائية ال�سلب والناعم من التق�سيم املعروف 

  software لتكوين اأجهزة اأو قطع الكومبيوتر الذي يتاألف من اأدوات ناعمة

اأثر  على  الت�سعينات  يف  راج  التق�سيم  فهذا   ،  hardware �سلبة  واأدوات 

انت�سار الكومبيوتر واالنرتنت .. 

وتوازنات  وعالقات   « للقوة  املتغرية  الطبيعة   « لعنوان  خا�سا  ق�سما  افرد  وقد 

اإىل  الناعمة  القوة  تكامل  و�سرورة  اأهمية  اإىل  وتو�سل  الدويل،  امل�سرح  على  القوة 

جانب القوة ال�سلبة، ملا للقوة الناعمة من ميزات وخ�سائ�ص تفوق عائدات القوة 

ال�سلبة، و�سرد لتاأثريات وميزات احلرب الناعمة خالل احلرب الباردة مع االحتاد 

ال�سوفياتي واأوروبا ال�سرقية، و�سرح للتكاليف الباهظة التي تدفع يف حالة احلرب 

النووي  ال�سالم  ردعية  عدم  اأبرزها  املتغريات  من  جمموعة  �سوء  على  ال�سلبة 

)1( ـــ  جوزيف ناي، القوة الناعمة ، مكتبة العبيكان 2007   �ص 12 ، �ص 20. 
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للمجموعات امل�سلحة امل�سماة » اإرهابية » حيث اإن ال�سالح النووي اأ�سبح كالع�سالت 

املربوطة، وال ميكن ا�ستعماله الأ�سباب دولية وعملية اإال يف احلاالت اال�ستثنائية جدًا

من  بالرغم  فيتنام  �سد  للحرب  اأمريكا  خ�سارة  ذلك  على  لال�ستدالل  ويكفي   

امتالكها للقدرات النووية، كما اأن تو�سع انت�ســـار تكنولوجيا االت�سال واالإعالم، وما 

ال�سوق  املعلومات« ورخ�سها وتوفرها ب�سهولة وي�سر يف  �سماها »عوملة ودميقراطية 

العاملي، ويقظة امل�ساعر القومية والدينية، كـل هذه العوامل قو�ست من قدرة الدول 

وا�ستخدامها  الو�سائل  هذه  امتالك  من  االإرهابية  التنظيمات  منع  على  الكربى 

اجلديد  الو�سع  لهذا  و�سوحا  االأكرث  والنموذج  للغرب،  الدمار  اإحداث  يف  للت�سبب 

اإحداث 11 اأيلول2001..

كما حتدث عن م�سادر قوة اأمريكا الناعمة وقوة االآخرين الناعمة )اأي اأعداء 

اأمريكا اأو مناف�سيها على احللبة الدولية(، وعن الرباعة يف ا�ستخدام القوة الناعمة، 

واأخريا القوة الناعمة و�سيا�سة اأمريكا اخلارجية، وقد اأغفل الكاتب عن ق�سد ذكر 

التطبيقات ال�سرية للقوة الناعمة يف حاالت احلرب واملواجهات الع�سكرية، الن هذه 

املخططات �ستبقى طــــي الكتمان يف اأروقة البنتاغون واملخابرات املركزية االأمريكية 

اإيران وقوى املقاومة واملمانعة يف  اإنها يف �سلب املواجهة الدائرة حاليا مع  ما دام 

ثنايا  اأفلتت منه يف  لكنها  اأخفاء هذه املخططات  وبالرغم من حماولته  املنطقة.. 

بع�ص الن�سو�ص والعبارات يف مطاوي الكتاب .

• ثانيًا :  موارد وم�س�در احلرب الن�عمة 	

بثالثة  املوارد  الناعمة هذه  القوة  االأول مل�سطلح  املنظر  ناي  حدد جوزيف 

والتجارية  الثقافية  الرموز  جاذبية  االأمريكية/  واملوؤ�س�سات  القيم  حماور: 
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�سيا�ساتها  و�سرعية  اأمريكا  و�سورة   / االأمريكية  والعلمية  واالإعالمية 

اخلارجية وتعامالتها و�سلوكياتها الدولية. 

االإنتاج  : م�سانع هوليـــود وكل  باأنها  الناعمة  القوى  ناي م�سادر  كما حدد 

الوافدين  االأجانب  والباحثني  الطالب    / االأمريكي  وال�سينمائي  االإعالمي 

للدرا�سة يف اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية، فهم �سي�سكلون جيو�ص يحملون 

بلدانهم  اإىل  يعودون  عندما  احل�سنة  والودائع  الطيبة  النوايا  اآالف  معهم 

واأوطانهم ويتقلدون املراكز واملواقع العليا و�سي�سبحون �سفراء غري ر�سميني 

ال�سوق  العاملني يف  االأجانب  االإعمال  ورجال  واملهاجرين   / اأمريكا  خلدمة 

املنت�سرة  االأمريكية  واملواقع  االنتــــرنت  �سبكات  االأعمال/  وقطاع  االأمريكي 

الدولية  الدويل واملوؤمترات  الثقايف  التبادل  الف�ساء االلكرتوين/ برامج  يف 

التي ترعاها وت�سارك يف تنظيمها اأمريكا / ال�سركات االقت�سادية العابرة 

للقارات / الرموز والعالمات التجارية مثل كوكا كوال وماكدونالدز وغريها.

والثقافية  االإعالمية  املوؤثرات  كل  على  الناعمة  القوة  ترتكز  وباالإجمال 

والتجارية والعالقات العامة، وكل مورد ال يدخل �سمن القدرات الع�سكرية 

امل�سنفة �سمن القوة ال�سلبة. 

املو�سوع  على  كوللينز  جون  االأمريكي  اال�سرتاتيجي  الباحث  ركز  حني  يف 

االإعالمي والثقايف يف تعريفه وحتديده ملوارد احلرب الناعمة بقوله » احلرب 

العدو  ثقافة  للتاأثري على  والتخطيط  االإعالم  ا�ستخدام  الناعمة عبارة عن 

وفكره مبا يخدم حماية االأمن القومي االأمريكي وحتقيق اأهدافه وك�سر اإرادة 

العدو «  .
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 ثالثا ً: الفــرق بني احلرب الن�عمة واحلرب النف�سية والدع�ية  

منها  اخرتنا  تعريف،   100 من  باأكرث  والدعاية  النف�سية  احلرب  عرفت 

تعريفني يعربان عن هذه التعاريف جلهة االإحاطة وال�سمولية، التعريف االأول 

الع�سكرية  املو�سوعة  اأوردته  البحت  التقني  الطابع  ذا  ال�سيق  التعريف  هو 

التي  االإعمال  من  جمموعة  هي  النف�سية  احلرب  بالقول«  النف�سية  للحرب 

اأفراد العدو مبا يف ذلك القادة ال�سيا�سيني واالإفراد  التاأثري على  ت�ستهدف 

غري املقاتلني بهدف خدمة غر�ص م�ستخدمي هذا النوع من احلرب ».

والتعريف الثاين للباحث الدكتور فخري الدباغ وهو املو�سع باأنها » �سن هجوم 

اأحداث  لغر�ص  جماعة  اأو  فرد  كان  �سواء  العدو  وعقل  نف�سية  على  مربمج 

التفكك والوهن واالرتباك فيهما وجعلهما فري�سة خمططات واأهداف اجلهة 

�ساحبة العالقة مما ميهد لل�سيطرة عليها وتوجيهها اإىل الوجهة املق�سودة 

�سد م�سلحتها احلقيقية اأو �سد تطلعاتها واآمالها يف التنمية اأو اال�ستقالل 

. 
)2(

اأو احلياد اأو الرف�ص 

عليها:  اأمثلة  فنورد  تاريخيا  املعروفة  النف�سية  احلرب  وتكتيكات  اأ�ساليب  اأما 

افتعال   / اخلداع   / الرعب  بث   / االإ�ساعة   / اخل�سم  معتقدات  �سد  )الدعاية 

االأزمات / اأثارة القلق / اإبراز التفوق املادي والتقني والع�سكري / التقليل من قوة 

اخل�سم والعدو / التهديد والوعيد/ االإغراء واالإغواء واملناورات / اال�ستفادة من 

التناق�سات واخلالفات / ال�سغوطات االقت�سادية / اإثارة م�ساعر االأقليات القومية 

واأمنية و�سيا�سية ح�سا�سة عن  والدينية / االغتياالت / ت�سريب معلومات ع�سكرية 

)2( ـــ  د. احمد نوفل. احلرب النف�سية.  دار الفرقان . ط. 1989  �ص 34 .  
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الفتاكة /  االأ�سلحة  االإف�ساح عن امتالك نوعية خا�سة من  العدو يف ال�سحافة / 

 . 
)3(

وغريها من الو�سائل طابعها العام ع�سكري اأو �سبه ع�سكري 

يف حني تعتمد احلرب الناعمة على نف�ص االأهداف مع اختالف التكتيكات التي 

اأ�سبحت تكتيكات ناعمة، فبداًل من تكتيكات التهديد تعتمد احلرب الناعمة على 

اجلذب واالإغواء عرب ولعب دور امل�سلح واملنقذ، وتقدمي النموذج الثقايف وال�سيا�سي 

والدميقراطية  االإن�سان  حلقوق  املانحة  اأمريكا،  يد  يف  اخلال�ص  بان  االأمل  وزرع 

وحريات التعبري وما �ساكل من عناوين م�سللة للعقول ومدغدغة لالأحالم ومالم�سة 

للم�ساعر، وبدال من ا�ستعرا�ص ال�سواريخ اأو بث الرعب عرب االإذاعات واملن�سورات 

اأو �سفحات  االأقرا�ص املمغنطة  اأو  الفيديو  اأ�سرطة  اإر�سال  العدو يتم  باإرادة  للفتك 

ومعقوالته..  رغباته  ح�سب  كل  والرجال  والن�ساء  واالأطفال  لل�سباب   facebook
مناهج  يف  جديدا  منهجا  الناعمة  احلرب  تعد  ال  املذكورة،  التعاريف  على  وبناء 

احلرب النف�سية الدعاية، بل هي نتاج تطور كمي ونوعي يف و�سائل وو�سائط االت�سال 

واالإعالم، وهي اإفراز طبيعي وحتمي للجيل الرابع من و�سائط تكنولوجيا االت�سال 

على  طراأت  التي  واملتغريات  واملعلومات،  االإعالم  خرباء  اغلب  يرى  كما  واالإعالم 

نظريات ا�ستخدام القوة الع�سكرية، فقد بداأت الدول واجلماعات با�ستعمال الو�سائل 

املتوفرة للدعاية واحلرب النف�سية كال�سائعات واجلوا�سي�ص واملن�سورات، وهي و�سائل 

الدعاية واحلرب النف�سية االأقدم يف تاريخ احلروب يف العامل، كذلك تطورت 

ال�سحافة املكتوبة واالإذاعات بفعل انت�سار املطابع وتقدم االكت�سافات التلغرافية 

والهرتزية يف احلرب العاملية االأوىل، واأ�سيف اإليها االإذاعات ذات البث املتقدم التي 

طورت منط اخلطابة اجلماهريية والدعائية، واأن�سم التلفزيون وتقنيات ال�سورة 

)3( ـــ  احمد نوفل . م�سدر �سابق . �ص . 80 . 
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االأملاين  القائد  مع  مناذجها  ابرع  و�سهدنا  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  وال�سوتيات 

غوبلز �ساحب النظريات امل�سهورة يف الدعاية واحلرب النف�سية، و�سجلت الدعاية 

واحلرب النف�سية اأعلى �سعودها اأثناء احلرب الباردة بني املحورين الغربي االأمريكي 

وال�سرقي ال�سوفياتي بف�سل تطور وتقدم عامل ال�سا�سة وال�سورة واالأفالم وال�سينما 

 . 
)4(

والتلفزيون 

النف�سية  احلرب  بني  واملطابقة  املقارنة  بعد  ن�ستنتج  والت�سخي�ص  التقيم  ويف   

واحلرب الناعمة انهما ي�سريان على خط �سكة يف االأهداف، ويتعاك�سان يف الو�سائل 

اإرادة العدو )الدول  واالأ�ساليب. فيتفقان وي�سرتكان يف الهدف جلهة ق�سد تطويع 

والنظم وال�سعوب واجليو�ص والراأي العام واملنظمات واجلماعات( ولكنهما يختلفان 

ويتعاك�سان يف الو�سائل واالأ�ساليب . 

ويختلفان يف نوعية االأ�ساليب ب�سبب درجة انت�سار االأدوات االإعالمية واالت�سالية 

من  �ساعة   24  /  24 البيوت  كل  اإىل  دخلت  الناعمة  فاحلرب  العام،  الراأي  لدى 

اإعالمية  عوملة  ظل  يف  اخللوية،  والهواتف  واالنرتنت  التلفزيون  �سا�سات  خالل 

وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة ومتفاعلة ومرتابطة  ب�سكل ال �سابق له، يف حني 

التي كانت  اأ�سا�سي نحو اجليو�ص واحلكومات  ب�سكل  النف�سية تنطلق  كانت احلرب 

التقليدية   واالإعالم  االت�سال  و�سائل  على  احتكارية  �سبه  ب�سورة  وت�سيطر  متتلك 

نظرا  واالنت�سار  العدد  كانت حمدودة  التي  ال�سا�سات(   / ال�سحف   / االإذاعات   (

لكلفتها االقت�سادية..

فمعركة احلرب الناعمة تبداأ اأوال مع الراأي العام متهيدا لالنق�سا�ص على النظام 

)4( ـــ  للتو�سع يف هذا البحث مراجعة كتاب ق�سف العقول ..الدعاية للحرب منذ العامل القدمي حتى الع�سر النووي/ 

د. فيليب تيلور /  جملة عامل املعرفة . 
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املعادي، يف حني تبداأ احلرب النف�سية مبهاجمة الدولة وجي�سها وموؤ�س�ساتها العامة 

اأي تبداأ املعركة �سد النخبة ال�سيا�سية والع�سكرية اواًل ومن ثم تنتقل الأجل �سرب 

الراأي العام املعادي لفك ارتباطه ووالئه وحلمته مع الدولة والنظام امل�ستهدف.

 فكل ما هو من االإرغام وال�سغط والفر�ص بو�سائل اأكرث �سالبة دون اأن ت�سل 

مل�ستوى الو�سائل الع�سكرية هو من احلرب النف�سية )خطابات عالية النربة وتهديدات 

جن�ص  من  هو  ما  وكل  جوا�سي�ص(  وحرب  واغتياالت  و�سائعات  ع�سكرية  وعرو�ص 

اال�ستمالة واجلذب واالإغواء الفكري والنف�سي بو�سائل اأكرث نعومة )اأفالم واأقرا�ص 

ممغنطة و�سفحات face book وم�سل�سالت وsms ( يدخل يف تعريف احلرب 

الناعمة .  

االإخف�ق�ت  بعد  الأمريك�  املجدي  البديل  هي  الن�عمة  احلرب  رابعًا:  •

والتك�ليف امل�لية والب�سرية واملعنوية الب�هظة حلروبه� ال�سلبة    

تعترب احلرب الناعمة خال�سة تراكم جمموعة من ال�سيا�سات واالأفكار التي 

مواجهة  ويف  متعاقبة  تاريخية  مراحل  على  م�ستقل  ب�سكل  تطبيقها  جرى 

اعتمدتها  التي  املزدوج  االحتواء  فكرة  من  بداأت  خمتلفة،  دولية  اأو�ساع 

البيئات  مع  للتعامل  الت�سعينات  يف  االأمريكية  واخلطط  اال�سرتاتيجيات 

خلطة  على  تقوم  كانت  التي  واإيران،  العراق  وخا�سة  لها  املعادية  والنظم 

من ال�سيا�سات ترتكز على الردع الع�سكري والعزل ال�سيا�سي والدبلوما�سي 

ال�سدمة  اأو  ـ  والرتويع  ال�سدمة  بعقيدة  االقت�سادية..مرورًا  واملقاطعة 

والرتهيب التي اعتنقتها وزارة الدفاع االأمريكية يف براجمها الع�سكرية منذ 

– 1999 و�سد   1995 العام  الت�سعينات وطبقتها �سد يوغ�سالفيا  منت�سف 
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اأفغان�ستان بعد 11 اأيلول 2001 كما جرى تطبيقها يف احلروب الع�سكرية �سد 

العراق وخا�سة خالل احتالل العراق العام 2003....لكن جمموعة متغريات 

يف  وخا�سة  املتحدة  للواليات  الكبرية  االإخفاقات  بعد  ح�سلت  ومراجعات 

حربيها االأخريتني يف اأفغان�ستان والعراق والتكاليف املادية والب�سرية املوؤملة 

والباهظة التي دفعتها اأمريكا �سواء من ر�سيدها املادي اأو الب�سري، واالهم 

من تاآكل ر�سيدها املعنوي واالإعالمي وت�سوه �سورتها ال�سيا�سية والدبلوما�سية 

بفعل حجم اخلروقات واجلرائم الوح�سية التي ارتكبتها يف حروبها االأخرية 

وكبار  القرار  و�سناع  الباحثني  بع�سرات  دفع  ما  هي  غوانتنامو(  )منوذج 

واال�ستنتاج  العرب  ال�ستخال�ص  االأمريكية  واال�ستخبارات  البنتاغون  �سباط 

بان هذا االإخفاق ناجم عن » فرط ا�ستعمال القوة ال�سلبة على ح�ساب القوة 

اأيام  طبقت  التي  الناعمة  القوة  �سيا�سات  اإىل  العودة  يجب  وانه   « الناعمة 

احلرب الباردة، واأثمرت �سقوطا لالحتاد ال�سوفياتي واملحور التابع له بدون 

اإطالق اأي ر�سا�سة اأو ق�سف اأي �ساروخ، وهذا ما اأكده جوزيف ناي نف�سه 

�ساحب كتاب القوة الناعمة يف قولته احل�سا�سة واخلطرية » اأن دوالر واحد 

ينفق ل�سراء قر�ص فيديو DVD يحمله �ساب اأو فتى اإيراين مبواجهة �سلطة 

رجال الدين يف معركة حرب االأفكار اأجدى واأف�سل باأ�سعاف من دفع $100 

..
)5(

ل�سراء اأ�سلحة وموارد للمواجة الع�سكرية مع اإيران 

 وبناء عليه تبلورت يف االأفق االأمريكي بعد عدد من املوؤمترات التي عقدتها مراكز 

الدرا�سات  مركز  باإ�سراف  واال�ستخبارات  واخلارجية  للبنتاغون  التابعة  االأبحاث 

الدولية واالإ�سرتاتيجية CSIS، وبعد مراجعات وتو�سيات بيكر هاملتون ال�سهرية 

حول العراق واأفغان�ستان ومع متكن الدميقراطيني من الفوز باالنتخابات الرئا�سية 

)5( ـــ  القوة الناعمة / م�سدر �سابق �ص 83 . 
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وتن�سيب اوباما لقيادة اأمريكا �سادت مناهج التفكري اال�سرتاتيجي عقيدة جديدة 

واحلكيم  املدرو�ص  »التطبيق  على  ترتكز  بحيث  ال�سيا�سات  تنويع  مبداأ  على  تقوم 

 POWER ملجموعة من ال�سيا�سات على امل�سرح الدويل اأطلق عليها القوة الذكية

SMART بحيث تعطي اأف�سل النتائج يف ال�سيا�سة الدولية مع اأقل قدر من التكاليف 
 عرب 

)6(

املادية والب�سرية وتتلخ�ص فكرة القوة الذكية مبعادلة زرع االآمل واالإقناع 

جمع فوائد االحتواء املزدوج عرب العزل واحل�سار ومنافع ال�سدم والرتهيب والقوة 

الع�سكرية ال�سلبة الأجل الردع والعمليات املو�سعية املحدودة وميزات وح�سنات القوة 

الناعمة للجذب والتاأثري يف �سلوك الدول واالأنظمة »..

وعلى �سوئه ي�سبح مفهوم احلرب الناعمة يف خاليا التفكري االأمريكية والغربية 

على اثر املتغريات يف ال�سيا�سات الع�سكرية واخلارجية باملعادلة التالية » عندما تف�سل 

ال�سغوطات الطرق الدبلوما�سية واملقاطعة االقت�سادية يف تطويع اإرادة العدو وت�سل 

التلويح  على  االقت�سار  ينبغي  ومقفل،  م�سدود  و�سع  اإىل  الع�سكرية  القوة  خيارات 

بالنظم  دولية  ت�سهري  �سن حملة  مع  بالتزامن  الع�سكرية  القوة  با�ستعمال  والتهويل 

املعادية وزعزعة عقائدها وخلخلت ركائزها الفكرية وال�سيا�سية واإ�سقاط رموزها 

الوعي  لت�سليل  برامج  وبث  جماهريها  اأفكار  وبلبلة  والقومية،  والوطنية  الدينية 

وحرف امل�ساعر، وت�سميم اإميان وثقة اجلماهري بالقادة، واإرباك العدو ب�سراعات 

ونزاعات واأزمات داخلية بني اأجنحته ورجاالته بهدف اأنهاك قواه واأحداث حالة 

. 
 )7(

من التاآكل واالهرتاء الذاتي متهد الإ�سقاطه » 

)6( ـــ  منذر �سليمان / مقالة بعنوان » اأمريكا ..انعطاف ا�سرتاتيجي موؤجل ..لكنه قادم » 2009 / موقع مركز درا�سات 

  www.aljazeera.net   قناة اجلزيرة

)7( ـــ  مقتب�ص من كتاب اأرث من الرماد : تاريخ CIA للكاتب االأمريكي تيم وايرن /  �سركة املطبوعات للن�سر والتوزيع 

 . 2010
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تقييم وسائل اإلعالم واالتصال

 املستخدمة يف احلرب الناعمة 

• رشيط وثائقي لتطور وسائل اإلعالم واالتصال واملعلومات.  	

واإلعالم  االتصال  وسائل  وأدوار  لوظائف  اخلربة  أهل  •تقييم  	

واملعلومات .  

•احلرب الناعمة واجليل الرابع من تكنولوجيا االتصال واإلعالم . 	

الباب الثاين 
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�سريط وث�ئقي لتطور و�س�ئل االإعالم واالت�س�ل واملعلوم�ت  اواًلًًً:   •

)1( ـــ يف العام 1438 اخرتع غوتنربغ مكب�ص الطباعة... وبداأ ع�سر ال�سحافة. 

)2( ـــ يف العام 1605 ن�ساأت الدوريات ال�سحفية املتخ�س�سة االأوىل .   

�سحيفة  وكانت  جماهريية  كو�سائل  ال�سحف  اخرتعت   1631 العام  يف  ـــ   )3(

التاميز Times اأول �سحيفة. 

وهي �سحيفة  العامل  االأوىل يف  اليومية  ال�سحيفة  ن�ساأت   1660 العامل  ـــ يف   )4(

املانية. 

الر�سم  التي حلت حمل  الفوتغرافية  الت�سوير  اآلة  1839 مت اخرتاع  العام  ـــ   )5(

اليدوي. 

 .  Lumiere 6( ـــ  يف العام 1895 ولدت اآلة �سناعة ال�سينما مع االأخوة لوميري(

)7( ـــ  يف العام 1876 مت اخرتاع التلغراف . 

)8( ـــ  ويف العام 1894 مت اخرتاع املذياع .  

بياناتها  لتذيع  التلغراف  من  الرو�سية  الثورة  ا�ستفادت   1917 العام  يف  ـــ    )9(

عربه...

)10( ـــ  يف العام 1922 تاأ�س�ست اأول اإذاعة يف العامل وا�سمها » راديو ال »  والراديو  

اجلمهور  اإىل  مبا�سرة  الو�سول  ت�ستطيع  التاريخ  يف  ات�سال  و�سيلة  اأول  هو 

الكبري... 

)11( ـــ  يف العام 1923 مت اخرتاع كامريا الفيديو . 

اأو نافذة العامل كما ي�سميه خرباء  التلفزيون  1923 مت اخرتاع  ـــ  يف العام   )12(

االإعالم  وتطورت خطوطه اإىل اأن انت�سر يف العام 1948. 
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)13( ـــ  يف العام 1968 اأ�سبح التلفزيون باالألوان..

)14( ـــ  يف العام 1951 مت اخرتاع الكومبيوتر ) احلا�سوب ( . 

ــ  يف العام 1957 بداأ م�سروع البحث املتقدم يف وزارة الدفاع االأمريكية بربط  )15(ـ 

4 جامعات اأمريكية ببع�سها ب�سبكة حوا�سيب حلاجات اجلي�ص االأمريكي، 

)16( ـــ  يف العام 1980 بداأ االنرتنت باالنت�سار كو�سيلة اإعالم جماهريية .  

)17( ـــ  يف العام 1989 مت والدة �سبكة االنرتنت العاملية امل�سماة بلغة الكومبيوتر 

الويب  Web التي ت�سمح بنقل الر�سوم والن�سو�ص وال�سور والبيانات عرب 

�سا�سة الكومبيوتر من خالل  �سبكات الهاتف وي�ستطيع اأي م�سرتك مو�سول 

اإىل اخلادم اال�ستفادة منها،  وتكون اأما على اخلط مبا�سرة اأو عرب االأقرا�ص 

ال�سلبة . 

)18( ـــ  يف العام 1993 ن�ساأت اأول �سحيفة الكرتونية على �سبكة االنرتنت... 

)19( ـــ  يف العام 1976 مت اخرتاع اأول هاتف نقال..وبلغ تطوره  يف الوقت الراهن 

اإىل حد اأن يزود بكامريات ت�سوير بنقاء الكامريات الرقمية وميكنه التوا�سل 

مع �سبكات االنرتنت واإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الن�سية SMS والعديد من 

اخلدمات املعلوماتية واالإعالمية، وهو ما ا�ستفادت منه احلركات ال�سبابية 

اجلديدة . 

)20( ـــ  يف العام 1982 اأر�سلت اأول ر�سالة بريد الكرتوين Email  على ال�سبكة.  

اجتماعية  �سبكة  كاول    Classmate موقع  دخل   1995 العام  يف  ـــ   )21(

انرتنتية. 

 . Face book 22( ـــ يف العام 2002 انت�سرت ال�سبكات االجتماعية خا�سة(

Twitter ومواقع ا�ستقبال وعر�ص الفيديو  2006 دخل موقع  ـــ  يف العام   )23(

YouTube وحازت على االإقبال اجلماهريي . 
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واالإعالم  االت�س�ل  و�س�ئل  واأدوار  لوظ�ئف  اخلربة  اأهل  تقييم  ثانيًا:   •

واملعلوم�ت   

بعد اأن ا�ستعرا�سنا تاريخ تطور و�سائل االت�سال واالإعالم واملعلومات جمعنا 

جمموعة تقييمات ومالحظات اأثبتها خرباء االإعالم واالت�سال حول وظائف 

هذه الو�سائط وتاأثرياتها على اجلمهور ودور الدول واحلكومات فيها، وراعينا 

  . 
)8(

فيها اخذ وجهتي النظر الفرن�سية واالأمريكية لوجود االختالف بينهما

ــ اإن و�سائل االت�سال هي تقنيات تتخذ قيمتها يف حقل ا�ستخدامها، فالتقنية  1ـ 

باآرائها  االأخذ  وال  االإعالمي  االت�سال  االإن�سان  على  تفر�ص  وال  حمايدة 

. 
)9(

ومعلوماتها، هي و�سائط تقرتح واالإن�سان يحدد كيفية اال�ستفادة والتدبر 

يف حني يخالف هذا االجتاه اخلرباء االأمريكيني الذين يعتربون اأن الو�سيلة 

االإعالمية ر�سالة بذاتها الأنها تخلق اأو�ساعا وحاجات ملجرد ات�سالها باالأن�ساق 

الفردية واالجتماعية. 

2 ـــ اأن و�سائل االت�سال واالأعالم تتعر�ص دائما للتغري والت�سعب وغالبا ما تغيري 

ما  نادرا  ا�ستخدامها  اأن  ذالك  الدوام  على  تفاجئنا  و�سائل  وهي  اجتاهها، 

االجتماعية  ال�سبكات  مع  ح�سل  كما  متاما  خمرتعيها،  ت�سور  مع  يتطابق 

على االنرتنت التي ا�ستعملت للتحري�ص ال�سيا�سي يف حي اإنها ن�ساأت لغايات 

...  
)10(

اجتماعية وطالبية و�سبابية 

)8( ـــ  ا�ستقينا اأراء املفكر الفرن�سي فرن�سي�ص بال ، واملفكر االأمريكي برو�ص مببرب . 

)9( ـــ  فرن�سي�ص بال . امليديا . ترجمة فوؤاد �ساهني . دار الكتاب اجلديد . طبعة اأوىل . �ص 9 . 

)10( ـــ  فرن�سي�ص بال . م�سدر �سابق . �ص 11.  
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واالختيار  قائدة  وال  �سيدة  ولي�ست  خادمة  و�سائل  هي  االت�سال  و�سائل  اأن  ـــ   3

عبيدا  ويجعلنا  �سيدة  منها  يجعل  الذي  هو  للمجتمع  اأو  للفرد  ال�سخ�سي 

اأمامها.    

تخ�سع  وهي  واإنتاج،  و�سوق  �سناعة  اأ�سبحت  واالإعالم  االت�سال  و�سائل  اأن  ـــ   4

لقوانني هذه ال�سناعة وملعادالت ال�سوق، وتن�سد قبل اأي �سيء حتقيق الربح 

املادي لتمويل حركتها يف تقدمي اخلدمات االإعالمية ك�سلع �سواء كانت �سلع 

ترفيهية اأو ثقافية اأو �سيا�سية، وبالتايل فهي موؤ�س�سات جتهد بالدرجة االأوىل 

واملعايري  للقيم  ولي�ص  خدماتها،  م�ستهلكي  وثانيا  املمولني  رغبات  لتلبية 

واملبادئ اإال دور ثانوي. 

الفكر  لرتميم  اأجهزة  هي  واالإعالم  االت�سال  و�سائل  اأن  من  الرغم  على  ـــ   5

والتفكري، ولكن بع�سها خطر الأنها تقدم فكر وثقافة م�ستتة ومتناثرة ال ت�سنع 

ان�ساقا من الوعي واملعارف املتكاملة، وخا�سة الثقافة التلفزيونية وال�سبكية 

االنرتنتية، فهي ثقافة عوملية مت�سظية ت�سكل حتديا لكل الثقافات والهويات 

..
)11(

املحلية واالإقليمية 

6 ـــ تتداخل البيئة االجتماعية وال�سخ�سية لكل متلقي مع درجة وكيفية تفاعله مع 

منتجات و�سائل االإعالم واملعلومات، حتى اأن �سخ�سني يحمالن اأفكارا وقيمة 

متطابقة ويتعر�سان للمعلومات ذاتها قد تتكون لديهما معارف خمتلفة وقد 

 . 
)12(

يت�سرفان ب�سورة خمتلفة 

ــ تو�سلت بع�ص الدرا�سات اإىل اأن و�سائل االإعالم واالت�سال وخا�سة اجليل الرابع  7ـ 

)الف�سائيات والهواتف النقالة واالنرتنت( اأجهزت وق�ست على مركزية

)11( ـــ  فرن�سي�ص بال . م�سدر �سابق . �ص 101 . 

)12( ـــ   برو�ص مبرب Bruce Bimber. الدميقراطية االأمريكية وثورة املعلومات  /  احلوار الثقايف  2006. �ص . 268
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 املعلومات، و�ساهمت يف تعزيز النزعات واالجتاهات الفردية واأدت اإىل تقلي�ص 

العام  القطاع  وموؤ�س�سات  االإقليمية  واحلدود  اجلغرافيا  دور  اإلغاء  واأحيانا 

واالأخطر ت�ستيت ومتزيق جماالت وان�ساق املفاهيم وامل�ساعر العامة. 

االإعالم  و�سائل  اأن  االأبحاث  ا�ستنتجت  التحوالت  كل هذه  الرغم من  وعلى  ـــ   8

التقليدية التابعة للموؤ�س�سات احلكومية والقوى والتيارات ال�سيا�سية ) كجريدة 

االأخبار يف لبنان والعامل العربي مثاًل ...اأو كقناة  BBC اأو اجلزيرة القطرية 

على امل�ستوى الدويل اأو حتى وكاالت االأنباء واملعلومات كرويرتز وفرن�ص بر�ص 

وا�سو�سياتد بر�ص(  �سيبقى لها اليد الطويل يف اال�ستثمار والتوظيف االأمثل 

لو�سائل وو�سائط االإعالم  بحكم تفرغها وخربتها وتخ�س�سها ... 

9 ـــ اأدى التنوع الهائل يف م�سادر وو�سائل االإعالم واالت�سال اإىل تو�سيع مروحة 

اأو املت�سفحني  اأو امل�ستمعني  اخليارات لدى اجلمهور امل�ستفيد )امل�ساهدين 

واالأميني  العوام  االأفراد  بني  وخا�سة  والعبثية  املزاجية  لدرجة  لالنرتنت( 

وغري املتعلمني، فهم اأ�سبحوا انتقائيني جدا يف اختيارهم للقنوات واملواقع 

وال�سحف .. 

ـــ تر�سي ال�سحف التقليدية اهتمام االإفراد ذوي احلنكة واملعرفة امل�سبقة،   10

بق�سد  وت�سمح  العملية  الناحية  من  اكرب  حتكما  تتيح  ورقية  �سحف  الأنها 

االأقل معرفة  االأفراد  اهتمام  ال�سحف على  وتركيز اكرب، يف حني ال حتوز 

وحنكة .    

اأبرز  من  االإعالم  و�سائل  من  للم�ستفيدين  العمرية  والفئات  الدوافع  تعد  ـــ   11

العوامل املوؤثرة يف توجيه �سلوكهم، وقد دلت الدرا�سات اأن ال�سباب واملراهقني 

واملجتمع.. االأهل  �سلطة  على  وحتررًا  متردا  االأكرث  الأنه  االنرتنت  يف�سلون 
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كال�سحف  التقليدية  االإعالم  و�سائل  اخلربة  وذوي  الكبار  يف�سل  حني  يف 

  . 
)13(

والتلفزيونات املعروفة واملوثوقة لديهم 

ــ اأثبت الباحث اخلبري يف �سوؤون املعلومات واالإعالم انطوين دونز طبقا لبع�ص  12ـ 

قبل  من  واملعطيات  املعلومات  تلقي  اأن   « والريا�سية  ال�سلوكية  الدرا�سات 

اجلمهور يف احلقل ال�سيا�سي خا�سع لقانون تال�سي العائدات احلدية، حيث 

امل�سادر  ا�ستثمار  االإعالم يف  وو�سائط  و�سائل  من  املعلومات  ي�ستمر طالب 

احلدية  كلفتها  املعلومات  من  احلدي  العائد  يعادل  اأن  اإىل  البيانات  جلمع 

» والكلفة احلدية ت�سمل النفقات املالية واجلهد والوقت الزمني املبذول يف 

�سبيل ك�سبها وحت�سيلها،  وهو يكاد ي�ساوي �سفر من الناحية املالية، لكن 

اجلهد والوقت هو العامل احلا�سم هذه االأيام..     

اأو مو�سوع  اأو ق�سية  اأن ال�سخ�ص امللتزم التزاما كليا ب�سخ�سية  ـــ كما اأثبت   13

معني لي�ص لديه الدافع والرغبة الكبرية للح�سول على املزيد من املعلومات، 

اأن  حني  يف  وخياراته،  تف�سيالته  من  تغيري  لن  جديدة  معلومات  اأي  الن 

املعلومات  بهذه  والتاأثر  اال�ستفادة  عن  يحجم  قد  ملتزم  الغري  ال�سخ�ص 

نتيجة ت�سككه بهذه املعلومات بالنظر اإىل حالة الت�سارب احلا�سلة يف ال�سوق 

االإعالمي وعدم توفر الوقت لديه الإجراء االأبحاث ومعاجلة املعلومات فيلجاأ 

اإىل و�سطاء املعلومات االأقرب اإىل الوثاقة من وجه نظره، وبالعموم القاعدة 

هي اأن اجلمهور امللتزم يبحث غالبا عن ما ير�سخ معتقداته الأنه يت�سكك بكل 

 .
)14(

امل�سادر التي تخالف هذه املعتقدات

)13( ـــ  برو�ص مبرب  م�سدر �سابق . �ص 282  و309

)14( ـــ  امل�سدر ال�سابق . �ص 259. 
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العام  وال�سبابية  االجتماعية  االنرتنت  �سبكات  تاأثري  االأمريكيون  اخترب  ـــ   14

1998 يف اندوني�سيا مع ثورة ال�سباب واجلماهري الإطاحة نظام �سوهارتو، 

والحظوا قدرتها على تاأمني التعبئة واحل�سد، فقاموا بتوفري بوابات اخلدمة 

اأدت  وقد  االندوني�سية،  �سيطرة احلكومة  servers  خارج  ال�سبكة   على 

الذي  العام  الراأي  وحتريك  االحتجاجات  تاأجيج  يف  دورا  االنرتنت  �سبكة 

احتل ال�ساحات وال�سوارع وحا�سر الربملان ومقرات احلكومة.   

15 ـــ كما الحظ اخلرباء االأمريكان اإمكانيات كبرية الن تتحول و�سائل االإعالم 

للغرب،  مناه�سة  وتنظيمات  حركات  بيد  واأ�سلحة  اأدوات  اإىل  واالت�سال 

Zapatista �سد  واآثارهم اال�ستفادة الفعالة للحركة الي�سارية الزاباتية 

االنرتنت.. �سبكات  وخا�سة  االإعالمية  الو�سائط  من  املك�سيكية  احلكومة 

وكذلك الحظوا ا�ستخدام التنظيمات االإ�سالمية كتنظيم القاعدة وطالبان 

    .
 )15(

لهذه الو�سائل والو�سائط وجعلها يف �سلب ن�ساطها ال�سري واالإعالمي

16 ـــ يختلف تاأثري و�سائل االإعالم ح�سب �سيطرة وحتكم الدولة بقطاع االت�سال 

واالإجرائية  القانونية  وال�سوابط  له  اأدارتها  وطريقة  واملعلومات  واالإعالم 

التي ت�سعها، وت�ستطيع عن طريق �سبط بوابات االنرتنت احلد من تاأثريه 

على �سعبها .   

ـــ اإن تكنولوجيا االإعالم واملعلومات واجليل الرابع خا�سة اأدت اإىل حتوالت   17

امل�سهد  نحو  والريفي  القروي  وامل�سهد  النمط  من  العالقات  يف  وتبدالت 

الروابط  وتفكك  انهيار  اإىل  اأدى  ما  وهذا  وال�سناعي،  املدين  االجتماعي 

وت�سظي  والثقافية،  واملذهبية  واالثنية  العرقية  التوترات  وبروز  االأ�سرية، 

)15( ـــ  برو�ص مبرب  م�سدر �سابق . �ص 296 
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التقليدية،  ال�سيا�سية واجلماعات  للموؤ�س�سات  التنظيمي  التما�سك  وتداعي 

وباملقابل برزت اجلماعات ال�سبكية االفرتا�سية غري الواقعية اأو ما �سمي بـ 

  ..
)16(

 »facebook جيل االنرتنت و

ـــ تعترب و�سائل االأعالم االنرتنتية ال�سبكية facebook وtwitter االأكرث   18

ا�ستقطابا مل�ستخدمي االنرتنت، وبح�سب بع�ص االإح�ساءات فاأنها حتوز على 

اأثبتت فعاليتها يف احل�سد والتعبئة  اأنها  3/2 ، كما  ن�سبة ثلثي املت�سفحني 

مبا يفوق  و�سائل االإعالم التقليدية خا�سة يف وقت االأزمات والطوارئ فهي 

�سبكات متمردة ت�ستيقظ فجاأة بزخم وقدرة ح�سد عالية و�سريعة، وت�ستطيع 

ذات  �سبكات  املطاف  نهاية  يف  ولكنها  وا�سطرابات،  احتجاجات  تنظيم 

روابط �سطحية وال ت�سنع جماعات �سيا�سية وفكرية منظمة ومتما�سكة على 

املدى البعيد .. 

19 ـــ وعلى �سوئه اعترب اخلرباء اأن لي�ص باإمكان الدول العظمى اأو غريها عن 

دولة معادية  ثورة يف  اأو  انقالبا  اأن حتدث  االنرتنت  �سيطرتها على  طريق 

لها، الن التما�سك التنظيمي واأمناط االت�سال الذي توفره �سبكات االإعالم 

واالنرتنت واملعلومات التي تت�سم بالالمركزية والركاكة وال�سطحية والعاطفية 

الأنها منتجة عرب م�سارات فردية وال ميكن اأن تعو�ص املزايا البديلة واجلدية 

لنمط العالقات التنظيمية والنف�سية واالإدارية الذي تقدمه النخب والقادة 

مطلبية  حتركات  نحو  اجلمهور  تعبئة  يف  ت�ساهم  قد  ولكنها  للجماهري.. 

ت�سل  قد   حتى  اأو  جذرية،  غري  �سيا�سية  اإ�سالحية  حتركات  اأو  قطاعية 

ل�سناعة مترد مدين، وقد ت�ساهم يف نقل �سورة حية عن حركة االحتجاجات 

)16( ـــ  برو�ص مبرب  م�سدر �سابق . �ص 291 . 
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�سبكات  عرب  وت�سخيمها  وال�سعبية  وال�سبابية  الطالبية  اال�سطرابات  اأو 

وهذا  احلكومات،  �سيطرة  عن  ن�سبيًا  بعيدة  و�سائل  باعتبارها  االنرتنت 

واملعلوماتي  واالت�سايل  االإعالمي  النظام  ح�سب  واأخرى  دولة  بني  يختلف 

والتالعب  لال�ستغالل  التحركات عر�سة  فان هذه  وباملقابل  تعتمده،  الذي 

من قبل اأجهزة اال�ستخبارات للتخريب والتاأثري ال�سيا�سي. 

للحالة  درا�سته  يف  فورت  ماك�سيمان  الكندي  الباحث  ا�ستنتجه  ما  وهذا  ـــ   20

للثورة  م�سادة  بثورة  القيام  والغرب  اأمريكا  حاولت  عندما   
)17(

االإيرانية 

االإ�سالمية  يف اإيران معتمدة على �سبكات Twitter  على االنرتنت ..فتبني 

اأن عدد الذين قاموا بهذه الثورة عددهم اقل من 45 من الفتيان واملراهقني 

وال�سباب، والكثري من املواد وال�سور عن اإيران كانت وهمية ومزروة قامت 

الف�سل  ن�سيبها  فكان  واإ�سرائيلية،  اأمريكية  خمابراتية  جهات  بن�سرها 

والت�ستت بعد اأ�سابيع من ال�سخ ملعلومات كاذبة ومغلوطة. 

االت�س�ل  تكنولوجي�  من  الرابع  واجليل  الن�عمة  احلرب  ثالثًا:  •

واالإعالم 

اأدى و�سول اجليل الرابع من و�سائل االإعالم واالت�سال اإىل النا�ص كافة اإىل 

والثقايف، هذا  وال�سيا�سي  العامل االجتماعي  وانقالبات يف موازين  حتوالت 

الهاتف  املحمولة-  االت�سال  واأجهزة  واالنرتنت  )الف�سائيات  ي�سمل  اجليل 

للت�سوير وخدمات بريد ور�سائل ن�سية  اأ�سبح يزود بكامريا  الذي  اخللوي 

SMS وخط انرتنت و�سا�سة تلفزيونية( وهو الذي قطع اأ�سواطا يف قدرته 

)17( ـــ  2. مقالة حتت عنوان » ثورة تويرت....اأحالم اأمريكا يف اإيران » للكاتب الكندي ماك�سيمان فورت  / مركز قناة 

اجلزيرة للدرا�سات 2009
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على اخرتاق كافة االأن�سجة االإن�سانية واالجتماعية، مبا يفوق الت�سور والتحمل 

الب�سري، بحيث امتدت وت�سللت و�سائل االإعالم واالت�سال اإىل داخل

 البيوت واملقاهي وداهمت العقول واحلوا�ص بغري ا�ستئذان، وغزت النفو�ص 

 « وال�سباب  واملراهقني  االأطفال  مبتناول  واأ�سبحت  واملنامات،  واالأحالم 

ت�سدق،  ال  لدرجة  وماكــــرة  معقـــــدة  حاليًا  املوظفة  االإعالمية  فالتقنيات 

فهي قــــــادرة على دحر كل الدفاعات واملوانع الطبيعية لالإن�سان » كما عرب 

  ما 
)18(

ويل�سون براين �ساحب كتاب خفايا اال�ستغالل يف و�سائل االإعالم 

اأ�سهم يف حدوث حتول كبري يف مناهج احلرب النف�سية والدعائية األب�سها 

لبا�سًا ناعمًا خممليًا واأعطاها قدرة فائقة على اخلداع وال�سحر ...بف�سل 

اأو �سبه جمانية... بب�ساطة وتي�سرها مبجانية  وا�ستعمالها  ب�سهولة  توفرها 

وهكذا احدث هذا اجليل من و�سائط االإعالم واالت�سال قفزات وتطورات 

والنف�سية  ال�سيا�سية  الدعاية  مناهج  �سعيد  على  ومتوقعة  وطبيعية  حتمية 

االإعالمية كمار�سال  الو�سائط  واحلربية من وجهة نظر كبار مفكري علم 

االت�سال  و�سائل  تكنولوجيا  يف  تطور  كل  الن  دوبرية،  وريجي�ص  مكلوهان 

فقط  لي�ص   « موازية  نوعية  وحتوالت  تغيريات  اأحداث  اإىل  يوؤدي  واالإعالم 

والتنظيمات  البنى  يف  وحتى  بل  والثقافية  االجتماعية  واالأن�ساق  القيم  يف 

وال�سلوكيات  واحل�سا�سيات  واالأمنية  والع�سكرية  ال�سيا�سية  واال�ستخدامات 

االإن�سانية «. 

)18( ـــ  برجمة الوعي . �سامي املو�سللي . دار �سعاع  2008 �ص  61. 
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احلرب الناعمة
يف اإلطار الفكري والتارخيي والعلمي

السيايس  العقل  لثنائية  العملة  وجهي  احد  الناعمة  •احلرب  	

األمريكي  
الناعمة  إىل   • 	HARD الصلبة  التأثري  أدوات  من  االنتقال  عوامل 

  SOFT

•الترشيح العلمي لتقنيات احلرب الناعمة التي تدخل عرب املنافذ  	

احلسية 
الربجمة  تقنيات  أخطر  من  والالوعية  الالشعورية  املحفزات   • 	

الناعمة

الباب الثالث 
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ال�سي��سي  العقل  لثن�ئية  العملة  وجهي  احد  الن�عمة  احلرب  اواًل:  •

االأمريكي      

التفكري  ومدار�ص  نظريات  على  املوؤ�س�ص  االأمريكي  العقل  تبلور  منذ 

االأفكار  والكثري من  وال�سلوكية  والتجريبية  والواقعية  والنفعية  الرباغماتية 

كما  متاما  والنعومة،  ال�سالبة  منهما،  يرتكب  اثنتان  ثنائيتان  ويتجاذبه 

  software و�سلب  ناعم  وجانبني  ق�سمني  من  الكومبيوتر  جهاز  يتاألف 

والرتهيب  ال�سدمة  عقيدة  مثلت  بحيث  اأ�سلفنا،  كما    hardwareو

ونظريات القوة والتفوق جانب اخل�سونة وال�سالبة يف هذا الفكر وهي عقائد 

يتبناها بقوة تيار املحافظيني اجلدد وقادة احلزب اجلمهوري، وهذا التيار 

له فروعه وامتداته ورموزه يف موؤ�س�سات ومراكز �سناعة القرار االأمريكي، 

يف حني مثلت العقيدة الناعمة واللينة اجلانب الذي يتبناه التيار الليربايل 

اأي�سا عقيدة متغلغلة يف كافة  وقادة احلزب الدميقراطي االأمريكي، وهي 

الفروع واالمتدادات االأمريكية، فكالهما يغلب ناحية على اأخرى، واخلالف 

والتمايز بينهما يظهر يف االرجحيات واالأ�سبقيات، فال احلزب اجلمهوري 

يوؤمن فقط باجلانب ال�سلب على اإطالقه، وال احلزب الدميقراطي يوؤمن 

باجلانب الناعم على اإطالقه، فاخلالف يف النهاية يدور فقط حول ترتيب 

االأولويات واالأهداف احلاكمة، واأ�ساليب تنفيذ هذه االأهداف وال�سيا�سات، 

اخلارجية  وال�سيا�سات  اال�سرتاتيجيات  يحكم  اأن  ينبغي  اأيهما  وحتديد 

والدولية الأمريكا، واحلزبني يف �سراع على هذه االأ�سا�ص، وقد انبثقت من 

خاللهما عقائد و�سيا�سات يتم جتريبها بدول و�سعوب ونظم العامل الثالث 

خا�سة.. ولهذا من الطبيعي اأن ي�سدر عن  دونالد رام�سفليد وزير الدفاع 
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االأمريكي اجلمهوري االنتماء ت�سريح ين�سجم مع املنطق الع�سكري ومنطق 

ال�سدم والرتهيب الذي يقود احلزب اجلمهوري واملحافظني اجلدد فرناه 

يقول » اأن ال�سعف يحر�ص عليك العنف » يف حني تعرب القيادات الدميقراطية 

القوة  ناي �ساحب نظرية  اأفكار جوزيف  الناعمة كما يف  القوة  عن منطق 

جلون  بالن�سبة  االأمر  كلك  الدميقراطي،  احلزب  مفكري  من  هو  الناعمة 

برينان م�ساعد اأوباما ل�سوؤون مكافحة االإرهاب الذي قال باأننا » �سنحارب 

التطرف بالقوة الناعمة » ولعل من الطريف اأن نقرب االأمر لالأذهان ب�سكل 

حم�سو�ص اأن ن�سرب مثل ال�سعارات والر�سوم التي يتبناها كال احلزبني يف 

وال�سخامة  القوة  عن  كناية  الفيل  �سعاره  اجلمهوري  فاحلزب  اإعالمهما، 

كناية  احلمار  ور�سم  �سعار  الدميقراطي  احلزب  يتبنى  حني  يف  والهجوم، 

    ... 
)19(

على ال�سرب وطول النف�ص  

ثانيًا: عوامل االنتق�ل من اأدوات الت�أثري ال�سلبة HARD • اإىل الن�عمة 

  SOFT
تعترب اال�ستخبارات االأمريكية CIA ووزارة الدفاع البنتاغون اأول من 

بداأ برعاية اأبحاث وحماوالت لتطوير و�سائل وتقنيات مادية ) كيمياوية / 

الب�سري  والعقل  الدماغ  لل�سيطرة على  الكرتونية / كهرمغناطي�سية /...( 

التي  لالأجندات  وفقا  �سلوكه  و�سبط  وتوجييه  لتجنيده  احل�سي  واالإدراك 

البداية عمليات لربجمة  تخدم امل�ساريع واالأهداف االأمريكية، وجربت يف 

 ،CIA مع  �سيعملون  الذين  واجلوا�سي�ص  والعمالء  املجندين  و�سلوك  وعي 

www.america.gov  19( ـــ  فقرة احلياة ال�سيا�سية االأمريكية،  موقع وزارة اخلارجية االأمريكية على االنرتنت(
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وعلى اأ�سرى العدو بهدف انتزاع املعلومات، وحتويلهم اإىل عمالء مزدوجني، 

وذلك بهدف �سمان اأعلى درجة من الوثوق، وا�ستمرت هذه املحاوالت لفرتة 

وعلماء  االأطباء  باأمهر  م�ستعينة  ال�سبعينات  وحتى  االأربعينات  منذ  طويلة 

النف�ص، و�سارك فيها اأكرث من 44 جامعة و12 م�ست�سفى، وبقيت طي الكتمان 

تاميز على غالف  النيويورك  ك�سفت عنها �سحيفة  1977 حني  العام  حتى 

العقل  وا�ستعباد  الأ�سر  ت�سعى    CIA« �سادم  عنوان  حتت  االأوىل  �سفحتها 

الب�سري« وقد اأثارت هذه الق�سية اآنذاك �سجة كبرية يف االأو�ساط االأمريكية 

كلفتها  ومنها  االأبحاث،  هذه  �سري  عوامل  جمموعة  عطلت  وقد  والعاملية، 

املالية والب�سرية العالية وعدم �سمان وموثوقية نتائجها، واملعار�سة ال�سديدة 

التي واجهتها بعد انك�ساف اأمرها، فانتقلت هذه املحاوالت نحو البحث يف 

حقول التاأثري والربجمة بالو�سائل النف�سية وما فوق النف�سية عرب ا�ستغالل 

اآخر ما تو�سلت اإليه و�سائل االت�سال واالإعالم واملعلومات.. 

وقد قدمت على اأثرها درا�سات واأبحاث اعتمدت اأحدث اجنازات مناهج علم 

النف�ص وخا�سة مبادئ املدر�سة ال�سلوكية االأمريكية التي ترتكز على عقيدة تقول اأن 

خلق بيئة حمددة من القيم يعطي نتائج حمددة من ال�سلوكيات، كما �ساعد تطور 

علوم الربجميات اللغوية والع�سبية والباراب�سيكولوجي وما تو�سلت اإليه تكنولوجيا 

.
)20(

االإعالم واالت�سال التي بلغت ذروتها يف العقدين االأخريين يف هذا االنتقال 

اأو  كما تو�سعت االأبحاث نوعيا، كذلك تو�سعت كميا من برجمة عقل �سخ�ص 

جمموعة اأ�سخا�ص اإىل م�ستوى برجمة وت�سليل وخداع راأي عام وعقل جماعي ونظم 

و�سعوب بكاملها، وكذلك ا�ستهداف جيو�ص ودول واأحزاب ومنظمات...

كما ا�ستعريت بع�ص التقنيات والو�سائل التي تعتمد يف اال�ستجوابات الع�سكرية 

)20( ـــ  برجمة الوعي . �سامي املو�سللي .  دار �سعاع  2008 �ص . 85 .   
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وجرى تطبيقها يف احلرب الناعمة، الأن منطق وعقيدة ال�سدمة والرتهيب تغلغل 

اأو  منها  ال�سيا�سية  �سواء  فروعه  كافة  اإىل  تاأثرياته  وامتدت  االأمريكي  العقل  اإىل  

االقت�سادية 

 فكما يوؤخذ ال�سخ�ص اخلا�سع 
)21(

اأو االإعالمية اأو الع�سكرية اأو اال�ستخباراتية 

املوؤثرات  واأ�سناف  باألوان  مهاجمته  عرب  امل�ستجوبة  اجلهة  قبل  من  لال�ستجواب 

املوؤثرات  واأ�سناف  األوان  وكذلك  وال�سلبة،  احل�سية  والتهديدات  وال�سدمات 

واالإغراءات واالغواءات الناعمة عرب جرعات تتنا�سب مع مراحل التحقيق الأجل« 

�سل جهازه الفكري وحتطيم معنوياته وامل�ص مبعتقاداته االإميانية والدينية وت�ستيت 

االنهيار  اإىل  يوؤدي  ما  وهذا  الإرادته  و�سلبه  والوعي  والرتكيز  املقاومة  على  قدرته 

حتت �سغط اال�ستجواب املتوا�سل » كما جاء يف الن�سو�ص احلرفية لوثيقة وكرا�ص 

....
)22(

بند اال�ستجوابات لدى وكالة اال�ستخبارات االأمريكية 

اأو  على حالة جماهريية  لل�سيطرة  ال�سعي  يحدث يف حالة  نف�سه  ال�سيء  فان 

�سعبية عامة �سواء كانت تابعة لدولة معادية او لتنظيم معادي، عرب اأ�سرها واأخذها 

الطبيعية  بوظيفته  العبث  بغية  الو�سائل  بكل  واحدة  دفعة  ومهاجمتها  رهينة، 

وال�سلوك،  الوعي  العملية بربجمة  وت�سمى هذه  امل�ستهدف  ال�سلوك  وتوجيهها نحو 

فيتم توجيه جمموعة موؤثرات متنا�سبة مع مقت�سى احلال وظيفتها الفعلية » اإزالة 

وتفكيك  اجلماعة،  اأو  للفرد  ال�سابقة  والنف�سية  الذهنية  املكونات  وتنظيف  وحمو 

ال�سخ�سية، عندها تبداأ عملية القيادة النف�سية والفكرية عرب التالعب بامل�ساعر 

العامة وت�سليل العقل اجلمعي العامة وهزم الروح اجلمعية العامة« ..

االإعالم  مع  واالإ�سالمي  العربي  جمهورنا  حالة  اإىل  وعمق  بدقة  ينظر  ومن 

)21( ـــ  نعومي كالين . عقيدة ال�سدمة / �سركة املطبوعات للن�سر والتوزيع ط. 2009 . �ص 31 و�ص42. 

)22( ـــ  امل�سدر ال�سابق . �ص 32 .  
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وو�سائل االت�سال وبرامج التاأثري الناعم يكت�سف اأن العدو يعمل وفق نف�ص االآليات 

وعقول  حوا�ص  تداهم  اأ�سبحت  االإعالم  فو�سائل  اال�ستجواب،  حاالت  يف  املطبقة 

ونفو�ص اجلماهري بعيدا عن اأي �سيطرة الأي نوع من املرجعيات الثقافية وال�سيا�سية 

اأو حتى العائالت واالأ�سر،  اأو نخبا فكرية  اأو اأحزابا  واالجتماعية �سواء كانت دواًل 

االأو�ساع من  اأمرها، وال داعي يف ظل هذه  توؤخذ على غفلة من  النا�ص  واأ�سبحت 

ا�ستعمال القوة ال�سلبة ما دام اأن القوة الناعمة اأكرث فعالية واأقل كلفة.. 

البيت )ع(  اأهل  وامل�سلمني وخط  االإ�سالم  تعر�ص  دليل على  اإىل  وهل نحتاج 

يف  املقاومة  وقوى  اهلل  وحزب  واملقاومة  اإيران  يف  االإ�سالمية  اجلمهورية  ونظام 

املنطقة و�سائر العامل االإ�سالمي اإىل عمليات ا�ستجواب وبرجمة يومية ومتوا�سلة 

منذ 30 �سنة ؟؟.. 

الت�سريح العلمي لتقني�ت احلرب الن�عمة التي تدخل عرب املن�فذ  ثالثًا:  •

احل�سية 

التاأثري   « الناعمة  احلرب  من  كجزء  التقني  باملعنى  الوعي  برجمة  تعني 

و�سلوكياته  بت�سرفاته  والتحكم  عليه  ال�سيطرة  بهدف  بالوعي  والتالعب 

ومواقفه اأو توجيهه نحو اأفكار ومناذج و�سلوكيات جديدة، وعلى اأقل التقادير 

اإىل حالة من  املف�سية  االأفكار  وبلبلة  النف�سي  اال�سطراب  نوع من  اإحداث 

التقاع�ص والت�سوي�ص واال�سطراب النف�سي وال�سلوكي«.  

االإفراد  من  عينة  لدى  م�سطربة  ونف�سية  فكرية  بيئة  وخلق  فاأحداث 

النماذج  لتقبل  ال�سرورية  االأر�سية  واجلماهري هي �سرط لتح�سري وتهيئة 
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جوهر  ت�سكل  التي  ال�سلوكية  للمدر�سة  طبقا  م�سبقا  امل�سممة  وال�سلوكيات 

.. 
)23(

العقل االأمريكي 

وكي حتدث هذه الربجمة يجب تعري�ص اجلمهور ملواد ومعطيات ومعلومات 

االأبحاث  تعتمد ح�سب  التي  والنف�سي  الذهني  التلقي  منافذ  على  اإعالمية مركزة 

وت�سارك   كما 
)24(

وال�سمعية  الب�سرية  80 % على امل�سادر احل�سية  بن�سبة  العلمية 

�سناعة  عمليات  ويف  الذاكرة  يف  تفاعلها  عرب  املختزنة  احل�سية  املعطيات  هذه 

اجلهاز  كان  واإذا  الباقية،   %20 الن�سبة  يف  والالوعي  الوعي  عرب  الذاتية  املعرفة 

املعريف واالإدراكي لالإن�سان هو جهاز ح�سي بن�سبته الغالبة، وربطًا بذلك فاإن اجلهاز 

واملواد  املعطيات  مع  ويتفاعل  ينفعل  االإدراكي  اجلهاز  اأوامر  ينفذ  الذي  الع�سبي 

الدماغ.... على  والبيولوجية  الفيزيوجلية  ب�سماته  ويرتك  االنفعال  اأ�سد  احل�سية 

والدماغ يركز على اأخر املعلومات واملعطيات املختزنة، وهذا ما ميكن هذه الو�سائل 

من فر�ص جدول اأعمالها وتوجيهاتها على اجلمهور..ولنا اأن نتخيل كم يتم برجمة 

راأينا العام وجمهورنا وتغذيته باأفكار و�سلوكيات وميول ال عالقة لها ال باملعقول وال 

باملنقول. 

رائعا  ن�سا  �سنورد  اإ�سالمية  فكرية  نظر  وجهة  من  الق�سية  نقارب  ولكي 

وعظيما من تراث ال�سهيد ال�سيد حممد باقر ال�سدر )ر�سوان اهلل عليه( حتدث 

فيه عن الطبيعة احل�سية للجهاز املعريف لالإن�سان، موؤكدًا اأن الرتقي الروحي يحدث 

 يقول » االإن�سان خلق ح�سيًا اأكرث منه عقليًا خلق 
)25(

يف �سويعات وحلظات حمدودة 

)23( ـــ  برجمة الوعي . �سامي املو�سلي .  دار �سعاع 2008 �ص 85. 

)24( ـــ  مقالة بعنوان » الرتبية واالإعالم . مواجهة مر�سحة للتزايد« للدكتورة نهوند القادري عي�سى / اإذاعات عربية /  

املجلة الدورية ال�سادرة عن احتاد اإذاعات الدول العربية عدد 2005 . 

)25( ـــ  اأهل البيت )ع( تنوع ادوار ووحدة هدف . ال�سهيد ال�سيد حممد باقر ال�سدر .. �ص 48. 
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يتفاعل مع ح�سه اأكرث مما يتفاعل مع عقله، يعني اأن النظريات واملفاهيم العقلية 

العامة يف اإطارها النظري هذه املفاهيم حتى لو اآمن بها االإن�سان اإميانًا عقليًا حتى 

اإىل ذهنه دخواًل نظريًا مع هذا ال تهزه وال حتركه وال تبنيه وال تزعزع  لو دخلت 

اإال يف حدود �سيقة جدًا. على عك�ص احل�ص فان  ما كان فيه وال تن�سئه من جديد 

االإن�سان الذي يواجه ح�سًا، ينفعل بهذا احل�ص و ينجذب اإليه، وينعك�ص هذا احل�ص 

انعكا�ص  بها  يقا�ص  اأن  ميكن  ال  بدرجة  وعواطفه  وانفعاالته  وم�ساعره  روحه  على 

النظرية واملفهوم املجرد عن اأي تطبيق ح�سي.

ولي�ص من ال�سدفة اأن كان االإن�سان على طول اخلط يف تاريخ املعرفة الب�سرية 

واأكرث مت�سكًا مب�سموعاته ومنظوراته من  ارتباطًا مبح�سو�ساته من معقوالته  اأكرث 

نظرياته.

فاإن هذا هو طبيعة الت�سليم الفكري واملعريف عند االإن�سان ولي�ص من ال�سدفة 

االأنبياء معاجز على م�ستوى  اأكرث معاجز  اأي دين باملعجزة وكانت  اإثبات  اأن قرن 

احل�ص الأن االإن�سان يتاأثر بهذا امل�ستوى اأكرث مما يتاأثر باأي م�ستوى اآخر..اأي عرب 

هذا امل�ستوى من االنخفا�ص من املعرفة اأكرث مما هو متفاعل مع امل�ستوى النظري 

املجرد عن املعرفة وهذا يعني اأن احل�ص اأقدر على تربية االإن�سان من النظر العقلي 

واأبعاد م�ساعره وعواطفه وانفعاالته  املجرد ويحتل من جوانب وجوده و�سخ�سيته 

اأكرث مما يحتل العقل« املفهوم النظري املجرد« وبناء على هذا كان ال بد لالإن�سانية 

من ح�ص مربي، زائد على العقل واملدركات العقلية الغائمة الغام�سة التي تدخل اإىل 

ذهن االإن�سان بقوالب غري حمدودة وغري وا�سحة. 

اإ�سافة اإىل هذه القوالب كان ال بد لكي يربى االإن�سان على اأهداف ال�سماء على 

جمموعة من القيم واملثل واالعتبارات كان ال بد من اأن يربى على اأ�سا�ص احل�ص وهذا 
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هو ال�سبب يف اأن كل احل�سارات التي يعرفها تاريخ النوع الب�سري اإىل يومنا هذا 

اإىل ح�سارة االإن�سان االأوروبي التي حتكم العامل ظلمًا وعدوانًا كل هذه احل�سارات 

التي انقطعت عن ال�سماء رباهًا احل�ص ومل يربها العقل، الأن احل�ص هو املربي االأول 

دائمًا فكان ال بد لكي ميكن تربية االإن�سان على اأ�سا�ص ح�ص يبعث يف هذا االإن�سان 

اإن�سانيته الكاملة املمثلة لكل جوانب وجوده احلقيقية كان ال بد من خلق ح�ص يف 

القيم  تلك  �سبيل  الت�سحية يف  ويدرك  واملفاهيم  واملثل  القيم  تلك  يدرك  االإن�سان 

واملثل اإدراكًا ح�سيًا ال اإدراكًا عقالنيًا بقانون احل�سن والقبح العقليني« ...

املحفزات الال�سعورية والالوعية من اأخطر تقني�ت الربجمة  رابعًا :   •

الن�عمة  

ن�سري يف بداية هذه الفقرة اإىل اأننا وكي ال نذهب بعيدا يف اعتماد مقوالت 

�سعور  وال  و�سعور  وعي  وال  وعي  بني  للعقل  وتق�سيمه  احلديث  النف�ص  علم 

مبا  الفكرة  �سنقرب  ب�ساأنها،  واجلدل  حا�سمة  اإجابات  يف  ندخل  ال  ولكي 

ذكره الباحث العراقي علي الوردي جلهة مقارنتها مبا ورد يف علم االأخالق 

االإ�سالمي وما اأ�سار اإليه �ساحب كتاب جامع ال�سعادات العالمة الرناقي من 

اأن« اخلاطر ما يعر�ص يف القلب من اأفكار فان كان مذموما �سمي بالو�سو�سة 

واإذا  كان ممدوحا داعيا للخري �سمي اإلهاما «.  

الت�سريح الدقيق ودائما بح�سب االأرقام واالأبحاث  ولو ذهبنا نحو املزيد من 

واملواد  احل�سية  املعطيات  ي�ستقبل  الب�سري  والدماغ  العقل  اأن  اإىل  ن�سري  العلمية 

 / تلفزيون   ( املختلفة  واالإعالم  االت�سال  و�سائل  طريق  عن  االإعالمية  والر�سائل 

اإذاعة / ف�سائيات / �سحف ومطبوعات وجمالت / مواقع انرتنت / اإعالنات / 



نحو اإ�سرتاتيجية اإ�سالمية ملواجهة احلرب الن�عمة

40

اأجهزة االت�سال الفردية اخللوي / الخ( مبعدل ي�سل اإىل مليوين معلومة وجزئية 

الوعي  اإىل  منها  يدخل  العلمية(  باللغة   Beta مليوين   الواحدة(  اجلرعة  يف 

ن�سبة قليلة جدا تقل عن 10% ويذهب الق�سم الباقي اأي 90% اإىل الالوعي حمدثا 

اأثاره البطيئة عرب عمليات التاأثري وعرب فتح قنوات واآليات االت�سال والتفاعل بني 

الالوعي والوعي يف اأروقة وعوامل العقل الباطن..

مبعنى اآخر فاأن املنظومة الدماغية والع�سبية ت�سيطر لي�ص فقط على حركة 

وال�سلوك  والوعي  والتفكري  واملعاي�سة  الهرمون  اإفرازات  على  اأي�سا  واإمنا  اجل�سم 

وفهم العامل والذات. يف نف�ص الوقت لي�ص كل ما يتحكم فيه الدماغ يخ�سع لرغبتنا 

قرارات  اإىل  احلاجة  بدون  باإدارتها  الدماغ  يقوم  الوظائف  بع�ص  اأن  بل  الواعية، 

واعية. 

وبناء على ما �سبق، فان االإن�سان يف توا�سله وتلقيه املعريف والثقايف والرتفيهي 

التلفزيون  وخا�سة  الو�سائل  هذه  تاأثري  وحتت  مدين  اأ�سبح  االجتماعي  وحتى 

واالنرتنت، وال يحتاج هذا االأمر اإىل كرثة ا�ستدالل، يكفي اأن ن�سري اإىل اإح�سائية 

يوميا،  �ساعات   4  -3 مبعدل  االإعالم  لو�سائل  يتعر�ص  اجلمهور  اإن  تك�سف  علمية 

والطالب  التالميذ  يق�سيها  �ساعة   800 مقابل  �سنويًا،  �ساعة   1000 يوازي  ما  اأي 

يف املدار�ص اأو اجلامعات، وهناك اإح�سائيات تقول اأن املتلقي العربي يتعر�ص لـ 6 

�ساعات يوميًا و1500 �ساعة �سنويًا من خمتلف اأنواع الو�سائل االإعالمية. 

هذا التعر�ص )امل�ساهدة التلفزيونية اأو اال�ستماع وال�سماع االإذاعي اأو الت�سفح 

االلكرتوين االنرتنتي( �سيوؤدي اإىل حدوث اأثار وم�ساعفات هائلة يف �سوغ وت�سكيل 

وت�سوي�ص اأذهان النا�ص وتوجيه ميولها النف�سية واجلمالية واال�ستهالكية واالأخطر 



نحو اإ�سرتاتيجية اإ�سالمية  ملواجهة احلرب الن�عمة

41

الرخوة  ال�سرائح  وخا�سة  وال�سيا�سي  والديني  الثقايف  وعيها  برجمة  هذا  كل  من 

االأكرث عر�سة للتاأثري - االأطفال واملراهقني وال�سباب...  

الذاكرة،  يف  هائل  وترميزي  تخزيني  نظام  الالوعي  فان  معروف  هو  وكما 

ومن الناحية التقنية حت�سل عمليات التفريغ واال�ستبدال ملعطيات ومكونات الوعي 

كمية  الوعي  حتميل  على  تقوم  والتي  املعروفة  الب�سري  االأثقال  تقنية  ي�سبه  مبا 

االإفا�سة  لدرجة  االحتمال  على  قدرته  من  اأكرث  و�سمعية  ب�سرية  ومواد  معطيات 

فيقوم بت�سديرها بال�سرورة اإىل الالوعي م�سخما اإياه باأجزاء ونتف من املعلومات 

بحكمة  وت�سريفها  وت�سنيفها  معاجلتها  يجري  مل  التي  واالآراء  واالأفكار  وال�سور 

الفكري  ت�سو�ص اجلهاز  ن�سبة  زادت  بها  الباطن  العقل  امتلئ  وكلما  ووعي،  ور�سد 

والنف�سي للفرد، فالعقل الباطن والعقل الظاهر يتعاك�سان يف الطبيعة وكلما ا�ستدت 

فعالية احدهما �سعفت فعالية االأخر، وهذا ما يوؤدي يف النهاية اإىل عدم االن�سجام 

�سلوكيات  عنه  فينتج  الظاهر،  والعقل  الباطن  العقل  بني  وال�سراع  بل  والتوازن 

، االأمر الذي ي�ساهده 
)26(

مزدوجة كالنفاق والرياء والتناق�ص بني االأقوال واالأفعال

بالعيان يف �سلوك اأغلبية النا�ص هذه االأيام، حيث الاليقني والالمباالة اإزاء ق�سايا 

والنف�سي  والروحي  الفكري  والت�ستت  والتيه  ال�سياع  من  واأمواج  وكربى  مقد�سة 

والتف�سخ القيمي واالجتماعي وتربير وتقبل للباطل ب�سهولة منقطعة النظري واقتحام 

للمعا�سي واجلرمية باألفة وا�ستاأنا�ص ..!! .   

اأن  بدون  املختزنة  املعطيات  اأثار  حمو  ي�ستطيع  ال  االإن�ساين  فالعقل  ولهذا، 

ترتك ب�سماتها وت�سو�ساتها عليه، وقد ي�ستطيع ا�ستقبال واإ�سافة معلومات �سحيحة 

)26( ـــ  خوارق الال�سعور . علي الوردي الوراق للن�سر . ط. 2 عام  2008. �ص 222 .  
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وجديدة و�سمها اإىل املعلومات املغلوطة القدمية، ولكن التفاعل والت�سرب �سيح�سل 

وعيه  �سبط  االإن�سان  حاول  ومهما  الاإرادية،  حتمية  ب�سورة  والوعي  الالوعي  بني 

و�سعوره فان الالوعي والال�سعور �سيطلقان باحلد االأدنى حمفزات واإيحاءات ذاتية 

التحول  وهذا  واالأحالم،  والنوم  اال�سرتخاء  حاالت  يف  ولوا  منها،  التفلت  ي�سعب 

واأ�سهر  اأ�سابيع  غ�سون  يف  يح�سل  قد  جرعة  اثر  جرعة  تدريجي  باأ�سلوب  يحدث 

ولي�ص يف �ساعات......  

مثال على ذلك فيما لوا بثت 10 قنوات تلفزيونية حملة مركزة على مدى �سهر 

كامل وب�سكل متكرر اأمام جمهور حمدد جمموعة من الر�سائل واملقوالت واملغالطات 

من مثل )والية الفقية هي ديكتاتورية دينية / والية الفقيه تقمع احلريات ومتنع 

والية   / العقول  ت�سادر  الفقيه  والية   / االإبداع  �سد  الفقيه  والية   / الدميقراطية 

القانون/  فوق  الفقيه  الويل   / الدين  رجال  قبل  من  لل�سلطة  احتكار  هي  الفقيه 

الويل الفقيه يتحكم ب�سوؤون البالد والعباد(.... فان الوعي اأما اآن يتقبلها واإما اأن 

باالإر�ساء ح�سب  ت�سمى  عملية  وفق  الوعي  وركزت يف  دخلت  قبلها  فاإذا  يرف�سها، 

م�سطلحات علم الربجمة اللغوية والع�سبية واأ�سبحت معتقدا، واإذا رف�سها ذهبت 

اإىل الالوعي، وهناك كلما ازدادت كميتها اأطلقت يف النف�ص حمفزات وو�سو�سات 

الواعية وال�سعورية،  وبالطبع لي�ص كل النا�ص على درجة واحدة من التاأثر والتفاعل، 

فكلما كان ال�سخ�ص يقظ الوعي نافذ الب�سرية را�سخ االإميان �سلب االإرادة، كلما 

منع هذه ال�سلبيات من اأن تر�سي يف وعيه ونف�سه، ولكن اخلطورة تبقى يف الفئات 

الرخوة ) االأطفال / ال�سباب / االأميني ( فهوؤالء كاالأوراق البي�ساء التي ميكن اأن 

يكتب على �سفحاتها كل �سيء ..  
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وا�ستطرادًا، فلوا فر�سنا اأننا قمنا بعملية برجمة اإعالمية م�سادة العادة فرد 

اآو جماعة تعر�ست ل�سخ اإعالمي �سلبي فلي�ص من ال�سهل اأخراجها من هذا امل�ستنقع 

بدون م�ساعفات، هذا اإذا قطعت اخلطوات املطلوبة وتابت وعادت اإىل ر�سدها، الن 

حمو املعطيات واملواد املغلوطة واملزورة من الدماغ والعقل الب�سري لي�ص بال�سهولة 

�سقطت  قد  االأغلبية من هذا اجلمهور  تكون  وعندها  البع�ص،  يت�سورها  قد  التي 

اأو يف منت�سف الطريق  الكفر والالميان و�سقطت على الطريق  وغرقت يف وحول 

قبل اأن تتلقفها يد الهداية االإلهية. 

فالتكـــــرار  االإعالم،  لو�سائل  ال�سلبي  والتعر�ص  االإدمان  خطورة  هنا  ومن 

والتــــوكيد ي�سنعان الت�سورات واملعتقدات خا�سة اإذا ما �سحنا بجرعات عاطفية 

وموؤثرات ب�سرية ايحائية كما يقول الباحث ال�سهري غو�ستاف لوبون.   
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احلــــرب  وظ�ئف  من  ال�سرعية  ونزع  ال�سرعية  ك�سب  معركة  اأواًل:  •

الن�عمة  

من يقراأ كالم روبرت رايلي مدير اإذاعة �سوت اأمريكا التي يقول فيها »اأن 

وقلوب  عقول  يف  امل�سروعية  �سراع  هو  اليوم  لل�سراع  احلقيقية  الطبيعة 

تخا�ص  احلروب  اأن  الع�سكرية،  القوى  �سراع  ولي�ص  العام،  والراأي  النا�ص 

اأن  قبل  والقلوب  العقول  �ساحات  يف  فيها  الهزمية  اأو  الن�سر  حتقيق  ويتم 

ت�سل اإىل ميادين القتال« يتعرف على ماهية املعركة على ال�سرعية يف عامل 

اليوم.

هذا الن�ص يربز اإحدى اأهم وظائف احلرب الناعمة، ويبني طبيعة ال�سراع 

الدائر، انه �سالح ك�سب ال�سرعية، ونزع ال�سرعية، الن طبيعة املتغريات والتحوالت 

يف القانون والعالقات الدولية يف ال�ستني عاما املا�سية، ور�سوخ بع�ص املبادئ على 

امل�ستوى الدويل، وخا�سة احرتام احلد االأدنى لبع�ص قواعد حقوق االإن�سان وقواعد 

احلرب ح�سب معاهدات جنيف، ونظرية عدالة احلروب ومربراتها، والتي اأ�سبح 

اإىل  التوغل  واإ�سرائيل وغريهما من  اأمريكا  لها مقبولية عاملية، تقف حائاًل مينع 

ازدادت  بال�سرعية  االهتمام  وطبعا  الدمار،  واأحداث  الدماء  �سفك  يف  نهاية  ماال 

احلروب  اأن  فلوا  الع�سكري،  واحل�سم  ال�سلبة  القوة  نظريات  ف�سل  بعد  اأهميته 

جنحت يف تدمري االأعداء ب�سرعة معقولة بنظرهم ملا مت الرجوع ال اإىل ال�سرعية 

وال اإىل القانون الدويل، ولهذا دفعت اأمريكا ثمنا باهظا من �سورتها و�سمعتها يف 

انك�سفت  والعراق، الأنها ذهبت بدون موافقة دولية، والأنها  اأفغان�ستان  حروبها يف 

ترتكب  انك�سفت  والأنها  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة  حول  الدويل  املجتمع  على  تكذب 

اإعماال وح�سية م�سنفة جرائم يف القانون الدويل االإن�ساين، وكل هذا ح�سل بعد اأن 
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ف�سلت يف حتقيق الهزمية الع�سكرية، فال�سرعية الدولية فعالة يف املحا�سبة الالحقة 

لالأ�سف اأي بعد ارتكاب اجلرائم ولي�ص قبلها..وهذه الق�سية من اأهم الق�سايا التي 

قو�ست ال�سرعية الدولية لالأمم املتحدة. 

وكذلك االأمر مع العدوان االإ�سرائيلي على لبنان وغزة، فبعد ف�سل اإ�سرائيل يف 

حربها يف متوز 2006 اأتى من يقول اأن هذه احلرب ال تتفق مع القانون الدويل وان 

القنابل حمرمة دوليا وما �ساكل، ويف تقرير غولد�ستون االأخري الذي اأدان اإ�سرائيل 

يف عدوانها على غزة 2009 �سعرت اإ�سرائيل باالإحراج اأمام املجتمع الغربي فقط 

لي�ص خلجلها من ارتكاب اجلرمية بل ب�سبب االإدانة الدولية من جهة دولية حمرتمة 

يف الغرب ..وبناء عليه ل�سنا �سذج لنقول اإن املجتمع الدويل عادل وت�سوده القوانني 

ولكن هناك حد اأدنى ال ميكن للعامل اأن يقبل بتخطية لي�ص حفاظا على امل�سلمني بل 

على االأقل حفاظا على قوانني اللعبة الدولية و�سمعة االأمم املتحدة وماء وجهها وما 

ي�سمى بال�سرعية الدولية من جهة، وثانيا الن هناك نوع من الراأي العام الغربي ال 

يقبل باأي عمل تقوم به هذه احلكومات اإذا مل يكن �سرعيا وقانونيا ويخدم م�سالح 

الغرب وفقا للقواعد املرعية يف بالدهم، فرئي�ص الوزراء الربيطاين توين بلري اتهم 

ارتكب  للقوانني الربيطانية ولي�ص الأنه  الأنه كاذب وخمالف  وحوكم واحرج وادين 

يف  واإ�سرائيل  وبريطانيا  اأمريكا  ت�سعى  ولهذا  واأفغان�ستان،  العراق  يف  اجلرائم 

حروبهم املتنقلة ليكون هناك نوع من الغطاء والدعم واحل�سد الدويل الأي معركة 

بالنظر لهذه االأ�سباب. 

وبالعودة اإىل و�سائل االإعالم واالت�سال، فهي العب مهم يف معركة ال�سرعية، 

�سرب  فعندما  الدائرة،  املعركة  طبيعة  وعن  طرف  كل  عن  ال�سورة  تقدمي  يف 

التقرير عن التعذيب يف �سجن غوانتناموا اأحرجت اأمريكا ا�سد االإحراج لي�ص من 
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هول اجلرمية بل من انك�ساف الف�سيحة، الن �سبطت ترتكب خروقات ت�سكك يف 

يتحالف  ومن  واإ�سرائيل  اأمريكا  تريد  املقدمة،  هذه  �سوء  على  املعركة...  �سرعية 

معهما من و�سائل االإعالم ت�سويغ نظريات ومقوالت �سد اإيران وحزب اهلل و�سوريا 

وحما�ص وكل القوى التي تواجههما، لك�سب �سرعية املعركة، عرب �سعارات لها �سوقها 

الرائج يف املجتمع الدويل ولدى الراأي العام الغربي خا�سة » ال�سلم واالأمن الدويل 

وحقوق االإن�سان، ومكافحة االإرهاب » وما �ساكل من عناوين باطلة .. ولهذا راأينا 

اأن اإ�سرائيل اأفردت حمور خا�ص يف موؤمتر هرت�سليا االأخري وهو من اأهم املوؤمترات 

عن  ودفاعها  اإ�سرائيل  وجود  �سرعية  الدولية،  ال�سرعية  ك�سب  لق�سية  ال�سهيونية 

نف�سها، وغريها من العناوين التي تراها اإ�سرائيل �سرعية من وجهة نظرها، واأو�سى 

املوؤمتر بالعمل على تعديل بع�ص قواعد القانون الدويل االإن�ساين ومعاهدات جنيف 

الآجل تربير املزيد من اجلرائم يف فل�سطني ولبنان واملنطقة... 

ال�سرعية  ال�سرعية،  معركة  الناعمة  احلرب  وظائف  اأهم  فمن   ، عليه  وبناء 

الدولية وال�سعبية واالإعالمية ) الراأي العام ( ..فعندما يجري و�سف اإيران باأنها 

ال�سارمة  االإجراءات  اخذ  ي�سهل  هذا  فان  الدويل  واالأمن  ال�سالم  لزعزعة  تعمل 

بحقها يف جمل�ص االأمن بدو اأي ردة فعل اأو اعرتا�ص من احد، وي�سبح مربرا القيام 

باأي عمل اأو عدوان �سدها، وكذلك االأمر اإذا ما ادين حزب اهلل بارتكاب اإعمال 

اأمام املجتمع العربي واالإ�سالمي واللبناين وي�سهل القيام  اإرهابية فان هذا يدينه 

باأي عمل عدواين �سده .    

اأي مواجهة ال�سرعية الداخلية  اأن معركة ال�سرعية لها م�ستوى داخلي    كما 

للنظم والقوى املعادية الأمريكا واإ�سرائيل يف بيئاتها اخلا�سة والداخلية، ف�سن حملة 

االإ�سالمية  اجلمهورية  لنظام  الفقري  العمود  الفقيه  والية  �سرعية  ملواجهة  قوية 
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االإيرانية يخدم ال�سيا�سيات االأمريكية وال�سهيونية 100%، والقول اأن والية الفقيه 

من  �ساكل  وما  والتعبري  الراأي  وحقوق  ال�سعب  وحكم  الدميقراطية  مع  تتنافى 

عناوين يخدم هذا الهدف، كذلك االأمر مع حزب اهلل،  فقد �سنت حملة على �سالح 

املقاومة، وانه �سالح لل�سيطرة، و�سالح للفنت، و�سالح لالإرهاب، و�سالح لالإخالل 

والتوجيه.  املخطط  هذا  نف�ص  يف  ي�سب  �ساكل  وما  املنطقة  يف  وال�سالم  باالأمن 

فنزع ال�سرعية بنظرهم يوؤدي اإىل انف�سا�ص النا�ص من حوله، وانح�سار االلتفاف 

والتاأييد ال�سعبي من حوله، واإنهاكه مبعارك الإثبات ال�سرعية اأمام جمهوره و�سعبه 

واأ�سدقائه.وهذا ما يخ�سره نقطة قوة رئي�سية ومركزية ح�سب ح�ساباتهم وقرائاتهم. 

وهذا ما ي�سدق على الوظيفة احلقيقية للمحكمة الدولية يف اغتيال احلريري. فهي 

لها هدف ا�سرتاتيجي واحد يف اإطار معركة نزع ال�سرعية عن حزب اهلل واأ�سغاله 

ب�سراعات داخلية.   

واملعتقدات  الرموز  حي�ل  وال�سكوك  واالإحب�ط  الي�أ�س  بث  ثانيًا:  •

وامل�ستقبل

وهذه الوظيفة من االأدوار املهمة التي تقوم بها احلرب الناعمة، فالعدو يجهد 

لدب الياأ�ص واالإحباط يف قلوب اجلماهري والنا�ص، لتقليب النا�ص على نظمها 

ال�سرعية، وقادتها، وللت�سكيك بق�ساياها ورموزها ومقد�ساتها، وزرع فكرة 

امل�ستقبل القامت، وعدم اجلدوى من موا�سلة الطريق، وان هذا الطريق مدمر 

وانتحاري، وال عقالين، وغريها من احلمالت االإعالمية والعناوين الزائفة 

واالتهامات واالإ�ساعات املتوا�سلة واملربجمة الطويلة املدى، وت�ستهدف هذه 

احلمالت حتقيق ثالثة غايات : 
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1ـ ا�ستمالة جزء من هذا اجلمهور نحو م�سروعهم، وتوجيهه لالنقالب واالرتداد 

على �سعاراته واأفكاره ال�سابقة.  

ن�ساطات وطاقات جزء من  لتعطيل وجتميد  النفو�ص  وت�سوي�ص  االأفكار  بلبلة  2ـ 

جمهورنا من خالل الدعوة لنظريات ومواقف احلياد. 

3ـ اإحداث حالة من الرتدد املف�سي اإىل الالمباالة والتقاع�ص عن ن�سرة احلق. 

هذه االأ�ساليب لي�ست جديدة، فقد �سهدتها �ساحات املعركة يف �سدر االإ�سالم 

�سد  وال�سرك  والنفاق  الكفر  جبهة  تبثها  كانت  التي  واالإ�ساعات  االأراجيف  مع 

كما  عزائمهم،  من  والفت  اإرادتهم  واإ�سعاف  اإميانهم  لهدم  واإتباعه   
)�ص(

الر�سول 

ا�ستعملها يزيد ووالته الإحباط ثورة اأهل الكوفة عليه واحلوؤل دو التفافهم على م�سلم 

 اإليهم، كما �سهدها التاريخ الب�سري على امتداد 
)ع(

بن عقيل �سفري ور�سول احل�سني

ح�ساراته..ولكن الفرق هو بالو�سائل، فبينما كانت االإطراف تعتمد يف ال�سابق على 

اجلوا�سي�ص والعمالء املزدوجني للقيام بهذا الدور كما فعل عبيد اهلل بن زياد مع 

اأهل الكوفة وكما فعل جنكيزخان القائد املغويل مع ملوك وبلدان العامل االإ�سالمي، 

اأ�سبح يتم االآن الو�سول لنف�ص االأهداف بو�سائل ناعمة، عرب الر�سائل االلكرتونية 

التلفزيونية  واحلوارات  واخلطابات  واالأفالم  امل�سل�سالت  عرب  املرئية  وال�سور 

واملراهقني  االأطفال  فيدو  العاب  يف  وحتى  االنرتنت،  و�سبكات  و�سفحات  اليومية 

..
)27( playstation

للعامل  غربية  وروؤية  غربية  ثقافية  وت�ساميم  تفكري  اأمناط  زراعة  يتم  حيث 

ومترير م�سطلحات وتعابري ويتم �سحب وا�ستدراج النا�ص اإليها باإرادتها احلرة ؟  

اإذا هناك اإمكانيات وفر�ص كبرية للتلون واالختفاء توؤمنها تكنولوجيا االت�سال 

 www.quran-radio.com/ »27( ـــ  بحث من�سور بعنوان » ولت ديزين و�سناعة العقول ـ قوة ناعمة ا�سد فتكًا(
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واالإعالم مل تكن متوفرة �سابقا، كما اأن هذه الو�سائل دخلت البيوت جميعها، بعنوان 

اأرغام  فال  و�سيلة،  اإي  اأو  قناة  اإي  ت�ساهد  اأن  تختار  اأن  فلك  و�سائل حمايدة،  اأنها 

يف ذلك، وهكذا يرتبى اأطفالنا و�سبابنا ويت�سربوا هذه الر�سائل وهذه الثقافة التي 

ير�سمها العدو قبل اأن ت�سل اإليهم اأيدي الهداية واالإر�ساد، ومن هنا خطورة احلرب 

الناعمة، واخطر ما يف احلرب الناعمة هو عدم تقدير البع�ص لهذه اخلطورة.. 

املنقذ  لدور  العدو  واخذ  وال�سراع�ت  االنق�س�م�ت  حدة  زي�دة  ثالثًا:  •  

واملخل�س 

وهذه ال�سيا�سية لي�ست جديدة فهي اإ�سرتاتيجية قدمية اأ�س�سها الربيطانيون 

يف بالدنا  لكن اجلديد فيها هو الدخول املبا�سر والعلني والوقح على خط 

ولعبة االجتذاب واال�ستقطاب والفرز الإطراف وتيارات و�سخ�سيات اإ�سالمية 

ب�سعارات  وارتباطها  لقربها  تبعا  وعناوين  ت�سنيفات  خالل  من  وعربية 

قريبة اأو بعيدة من امل�سروع الغربي ال�سهيوين )اعتدال- تطرف - حداثي 

براغماتي  راديكايل-  ع�سري-   اإ�سالمي   - مت�سدد  اإ�سالمي  ليربايل-   -

البع�ص،  -...الخ( وعرب اخذ دور املنقذ واملخل�ص لها يف مواجهة بع�سهم 

واالإطراف  ال�سركاء  بني  واالختالفات  االنق�سامات  دائرة  ات�ساع  مع  حيث 

وال�سخ�سيات داخل اأجنحة النظام يف البلد املعادي لهم اأو لدى اأي �سعب اأو 

دين اأو طائفة اأو مذهب يعادي م�ساريعهم، يتم الدخول على اخلط باخلفاء 

الت�سنيفات وتكري�ص  بلعبة  اأوال، والزج  وتاأجيج وتعميق ال�سراعات  لزيادة 

على طرف  انت�سار طرف  من خطر  اخلوف  وبث  ثانيا،  االنق�سامات  حدة 

ثالثا، وبعدها يتم ال�سعي للو�سول اإىل م�ستوى يتمنى فيه الطرف الذي يقرتب 

رايتهم  العلني حتت  �سبه  العمل  يتقاطع معهم  اأن  اأو جمرد  من م�ساريعهم 
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واالنت�سار الأفكارهم ويتم عندها دعمه اإعالميا وماليا وزجه مبواجه كاملة 

مع الطرف ال�سريك وال�سديق يف الدين والوطن والنظام الواحد، وعندها 

ي�سل البع�ص اإىل درجة تربير العمل حتت راية العدو الأجل هزمية �سريكه 

حتت �سعار وحجة اأن هذا جزءًا من التكتيك و�سرورات املعركة، وهنا وعند 

للتجنيد  اخلط  على  اال�ستكبارية  اجلهات  تدخل  النقطة  هذه  اىل  الو�سول 

االإعالمية  والفروع  االأذرع  عرب  والناعم،  واالإعالمي  ال�سيا�سي  واالجتذاب 

والدبلوما�سية والفكرية والبحثية املنت�سرة واملرتبطة بالعدو، وهذا ما تقوم 

به لالأ�سف اإطراف وتيارات اإ�سالمية وعربية �سواء عن علم وعمالة وارتباط 

حقيقي، اأو بداعي احلقد واالنتقام واجلهل واملكابرة و�سوء التقدير، وهذه 

االأمور لي�ست حتليالت وتخيالت نظرية، بل هي يف �سلب خطة ك�سفت عنها 

... مع العلم 
)28(

وثيقة درا�سة راند البحثية االأمريكية املقربة من البنتاغون

اأن الدرا�سة اأكدت على �سرورة توخي احلذر وال�سرية يف مبا�سرة  االأن�سطة 

اأي  اأظهار  �سددت على �سرورة عدم  كما  ال�سراعات،  تاأجيج  اإىل  املف�سية 

دعم علني للطرف امل�سنف ح�سب طبيعة املرحلة ووفقا ل�سري اخلطة وتبعا 

لتالئمها مع االأهداف، كي ال ينك�سف هذا الطرف املتعاون معهم يف مرحلة 

اأمام الراأي العام وتظهر حقيقة امل�ستفيد احلقيقي  مبكرة في�سعف موقفه 

من املعركة التي يخو�سها. 

وهذا �سبيه باالإجراءات والتكتيكات التي تقوم بها اجلهات اال�ستخبارية اأثناء 

لعميلها  وغطاء  �ساتر  بتامني  تقوم  فهي  والعمالء،  االأفراد  جتنيد  عمليات 

كي يتمكن من تنفيذ برناجمه والتحرك املرن على اأكمل وجه. ويف النهاية 

)28( ـــ  الدرا�سة مدرجة يف البند الالحق. 
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يتم اأنهاك هذه االإطراف واجلهات ب�سراعات داخلية تخدم العدو %100، 

وبعد انق�ساع غبار املعركة يكت�سف الطرف الذي �سارع وقاتل �سريكه الأجل 

ق�سايا وهمية ب�سورة متاأخرة وبعد فوات االأوان انه كان يخدم اأجندة العدو 

وي�سبح يف و�سع ي�سعب عليه االعرتاف بانخداعه وتتعقد احتماالت عودته 

عن اخلطاأ.

تهيئة االأر�سية للتحرك اال�ستخب�راتي من اأهم وظ�ئف احلرب   رابعًا:  •

الن�عمة 

املالئمة  والبيئة  االأر�سية  تهيئة  االأ�سا�سية  الناعمة  احلرب  وظائف  من 

لتقبل  جاهزة  ت�سبح  لكي  االأر�ص  على  والعمالين  اال�ستخباراتي  للتحرك 

ومترير وتنفيذ ال�سيا�سات االأمريكية، فاحلرب الناعمة جزء من كل اأي اأنها 

ال تعمل ك�سيا�سة منف�سلة وم�ستقلة عن اخلطة الكربى..

وال يت�سور احد اأن العقل االأمريكي والغربي قد يكتفي باعتماد احلرب الناعمة 

منف�سل  ب�سكل  واالإعالم  االت�سال  واأجهزة  و�سائل  عرب  املعادية  النظم  الإ�سقاط 

عن اأي حتركات على االأر�ص، فهذا ال ين�سجم مع الدواعي املنهجية وال مع طريقة 

عمل االأجهزة االأمريكية والغربية وال�سهيونية، وال تتطابق مع ما ك�سفته امل�ستندات 

والوثائق والت�سريحات التي اأعلنها �سباط �سابقون يف اال�ستخبارات االأمريكية حول 

فاحلرب  لهم،  املعادية  والقوى  االأنظمة  الإ�سقاط  اأو  لالنقالبات  اإعدادهم  طريقة 

اأن تتزامن مع تاأ�سي�ص �سبكات ودعم ومتويل قوى معار�سة ومن�سقة  الناعمة ال بد 

املبا�سر  غري  الدعم  عرب  اأو  وال�سر،  باخلفاء  الأمريكا  املعادية  والقوى  النظم  عن 

عرب تقاطع امل�سالح من خالل الدعم ال�سيا�سي واالإعالمي عرب ت�سخيم اأدوارهم 
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وت�سليط ال�سوء عليهم ل�سناعة جنوميتهم، واإبرازهم كدعاة ورموز للدميقراطية 

وحقوق االإن�سان، وحتريك الراأي العام لاللتفاف حولهم، وال بد من جتنيد املوؤ�س�سات 

االإعالمية واالإعالميني وروؤ�ساء التحرير وكتاب االأعمدة واملرا�سلني وبع�ص الفنانني 

كما  �سعاراتهم،  وخدمة  خلدمتهم  املخرتقة  املدنية  القطاعات  وبع�ص  واملثقفني 

وهدم  لتخريب  االأر�ص،  على  ا�ستخباراتية  عمليات  مع  الناعمة  احلرب  تتزامن 

الوئام واالن�سجام بني قادة ورجال النظام وبث الفرقة والفنت بني النظام وخمتلف 

فئات ال�سعب وتياراته، وال مانع اإذا تطلب املوقف وو�سلت احلرب الناعمة اإىل نتائج 

حا�سمة يف تهديد النظام امل�ستهدف من اغتيال بع�ص هذه ال�سخ�سيات املعار�سة 

االأمريكية..فهذا  االأهداف  الأجل حتقيق  عامة  اأو  مدنية  اأهداف  بتفجري  القيام  اأو 

CIA حتت عنوان« حذف  ما ي�سمح به ميثاق وكالة املخابرات املركزية االأمريكية 

وهذا  كربى«  حترك  خطة  �سمن  ودعائية  نف�سية  اأهداف  لدعم  موؤثرة  �سخ�سيات 

ما حدث بالفعل يف عدة بلدان حتركت فيها اال�ستخبارات االأمريكية لتغيري النظم 

  .. 
)29(

واإ�سقاط احلكومات والروؤ�ساء وتن�سيب العمالء 

ال�سدم والرتهيب وظيفة احلــرب النــ�عمة اأثن�ء احلـــرب خام�سًاً:   •

اإما يف حالة احلرب واملواجهة الع�سكرية حيث يفر�ص مبداأ احل�سم ال�سريع 

للمعركة دمج و�سائل واأ�ساليب القوة الع�سكرية واملادية ال�سلبة مع اأ�ساليب 

وو�سائل احلرب النف�سية، في�سبح وظيفة احلرب الناعمة يف تقدمي ومتهيد 

معركة  عرب  الع�سكرية،  العمليات  ودعم  جناح  الأجل  االأر�سية  وحت�سري 

ال�سرعية كما اأ�سلفنا، وهذه قد تاأخذ �سنوات، ريثما يتم اإقناع االإطراف التي 

�سمن  تعترب  التي  الداخلية  اأو  الدولية  االأطراف  اإي  اأقناعها،  اأمر  يعنيهم 

)29( ـــ  ارث من الرماد. تاريخ CIA  . م�سدر �سابق .  �ص 437 و465.  
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خطة احلرب عندهم كجزء �سروري من عوامل الن�سر يف املعركة، ولي�ص 

الأجل �سواد عيونها، �سواء لك�سب �سوتها اأو جرها اإىل املعركة اأو الأجل �سمان 

واملتطلبات،    امل�ستلزمات  من  وغريها  ن�ساطها،  وجتميد  وحتييدها  عزلها 

�سواء  املعادي  الهدف  �سقوط  بعد  ملا  اأدورًا الحقة  الناعمة  القوة  تلعب  كما 

بهدف  حمددة  واقليمية  جغرافية  بقعة  �سمن  حزبا  اأو  نظاما  اأو  دولة  كان 

ارتكبت يف احلرب  التي  واجلرائم  اخل�سائر  وغ�سل  املالب�سات  بع�ص  �سرح 

وتربيرها اأمام الراأي العام العاملي. 

اأمام  اأثناء وقوع احلرب، حيث ن�سبح هنا  املبا�سرة  النف�سية  وهناك احلرب 

وال�سدم  الرتهيب  عمليات  فيها  وت�ستخدم  ناعمة،  حرب  ولي�ص  نف�سية  حرب 

وقد  وجيزة،  واخل�سم يف فرتة  العدو  لدى  املقاومة  اإرادة  يدمر  ما  وكل  والرتويع، 

اأوردت الباحثة الكندية نعومي كالين يف كتابها » عقيدة ال�سدمة » ن�سا هامًا يوؤكد 

ما ا�سرنا اإليه اقتب�سته من وثيقة �سرية يف عقيدة ال�سدم والرتهيب / اإ�سرتاتيجية 

حتقيق الهيمنة ال�سريعة لقوات الواليات املتحدة االأمريكية ت�سمنت �سردًا للتكتيكات 

والتطبيقات ال�سرية التي ت�ستعملها الواليات املتحدة االأمريكية يف حربها النف�سية يف 

حالة العمليات الع�سكرية ال�سلبة جاء فيه » يجب على الواليات املتحدة االأمريكية 

و�سع خمططات حلرب نف�سية ودعائية توجه اإىل اإرادة العدو الإ�سعاف قدرته على 

املقاومة وا�ستعمال تكتيكات احلرمان احل�سي واالإثقال احل�سي بهدف اإحداث حالة 

و�سل  املحيط  على  ال�سريعة  ال�سيطرة  الأجل  االأدمغة  على  والت�سوي�ص  التقاع�ص  من 

قدرة العدو على فهم االأحداث ومنعه من روؤيتها والتالعب باالأحا�سي�ص واملعطيات 

 .
 )30(

وحرمان العدو من القدرة على التوا�سل واملالحظة »  

)30( ـــ  عقيدة ال�سدمة . م�سدر �سابق . �ص 377.  
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 خال�صة وختام :

 

احلرب الناعمة �سكل جديد من اأ�سكال احلروب التي تخا�ص �سد اأمتنا، وهي 

حرب قد تطول حتى يح�سم احد طريف ال�سراع معركته �سد االآخر كما عرب اجلرنال 

م�سعود جزائري م�ساعد ال�سوؤون الثقافية واالإعالم الدفاعي يف قيادة االأركان العامة 

للقوات امل�سلحة يف اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية وهو كالم دقيق وا�سرتاتيجيي، 

لن  امتنا  على  و�سيطرتها  وجودها  فر�ص  تريد  التي  الكربى  واخلطط  فامل�ساريع 

بفهم  اإال  االأمر  هذا  يكون  ولن  العليا،  هي  يده  وت�سبح  االإ�سالم  ي�سود  تنتهي حتى 

الغرب فهما عميقا وفهم اأدوات وتكتيكات اللعبة االإعالمية بكفاءة ودقة، والرباعة 

يف ا�ستنزاف طاقات وقدرات العدو الناعمة قبل ال�سلبة، وتقدمي منوذج اإ�سالمي 

حممود  الرئي�ص  عرب  كما  وامليادين  الفروع  �ستى  يف  �سامل  اإ�سالمي  وم�سروع  رائد 

تقوم  ما  الناعمة، وهذا  ملواجهة احلرب  االإيراين  الوطني  اللقاء  احمدي جناد يف 

به وتقوده اليوم بحق اإيران االإ�سالم بقيادة �سماحة االإمام اخلامنئي املفدى، ولكن 

هذا امل�سروع يحتاج اإىل جهود كل املخل�سني وال�سائرين على هذا اخلط الذي اثبت 

حقانيته و�سالبته يف كل االأحداث والوقائع ومبواجهة كل التحديات وال�سعاب، واىل 

و�سع خطط وروئ بعيدة وجهود جبارة و�سرب ا�سرتاتيجي طويل املدى، ال يلني وال 

يكل، واىل العمل على و�سع بوادر وعوامل الإ�سالح الذات واالأحوال واالأفكار وتطوير 

االأ�سباب والو�سائل واملوؤ�س�سات يف كل بقاع امتنا التي يغرق بع�سها يف �سبات عميق 

جراء موجات احلرب الناعمة االأمريكية والغربية وال�سهيونية، وهذا يحتاج اي�سًا 

امتداد  على  االإ�سالمية  والتيارات  والفرق  املذاهب  اأبناء  وتوحد  جهود  تظافر  اإىل 

العامل يف اإطار م�سروع عزة االإ�سالم .  
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فهرس العناوين :
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متهيد

الكيان  قيام  ثم  ومن  العربية  الكيانات  وقيام  العثمانية  اخلالفة  انهيار  منذ 

ال�سهيوين عام 1948�سادت يف عاملنا العربي واالإ�سالمي معادلة قامت على ثنائية 

متناق�سة بني تفوق وهيمنته امل�سروع الغربي وال�سهيوين وبني االإخفاق وعدم القدرة 

على قيام م�سروع مواجهة ي�ستند اإىل مقومات ثقافية وذاتية ل�سعوب املنطقة. هذه 

التي  املرتكزات  اأحد  وال�سهيوين،اإىل  الغربي  ببعدها  حمكومة  ،كانت  الثنائية 

التي  الناعمة  املرتكز هو احلرب  . هذا  ا�ستمرار هذا اخللل  �ساعدت على �سمان 

جتلت باإبعاد �ستى منها البعد ال�سيا�سي القائم يف امتداداته على التفتيت والتجزئة 

العامل  منظومة  انهيار  بعد  والثقايف  االقت�سادي  البعدين  على  يرتكز  واالآخر   ،

اال�سرتاكي و�سيادة العوملة.

وتبيان  الناعمة  للحرب  كاأ�ساليب  االإبعاد  البحث مقاربة هذه  �سنحاول يف هذا 

مالحمها على اأن يجري بعدها طرح جمموعة من االأفكار التي تعّد بنظرنا اقرتاحات 

ت�سب يف خانة اإ�سرتاتيجية املواجهة.
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اأواًل: احلرب الن�عمة يف بعده� ال�سي��سي:

موحد  اإ�سالمي  اأو  عربي  كيان  قيام  ومنع  التجزئة  باأ�ساليب  البعد  هذا  يتجلى 

عن طريق املوؤامرات وتاأكيد �سمان تفوق الكيان ال�سهيوين مبعزل عن احلروب. يف 

حني اأن خيارات احلروب اأ�سبحت ماثلة فال بد من ا�ستنادها اإىل ا�ساليب نف�سية 

ناعمة وت�سويغات ترتافق معها لال�ستفادة منها يف م�ساريع التجزئة وتاأكيد الهيمنة 

على املنطقة. فمنذ معاهدة �سايك�ص بيكو �سنة 1916 التي اأنهت عمليًا م�سروع الدولة 

العربية الكربى وقيام الكيان- الدويلة والذي تقا�سم النفوذ يف كل واحد منها كل 

من بريطانيًا وفرن�سا، هذا الواقع اأنهى م�سروع النظام العربي الواحد القادر اإقليميا 

والفاعل دوليًا . واإذا كان التاأثري يف احلرب العاملية االأوىل اأوروبيا وحتديدًا للقوتني 

املذكورتني ، والذي ا�ستمر حتى احلرب العاملية الثانية ، التي دّمرت البنى التحتية 

والقدرات ال�سيا�سية لهاتني القوتني. فقد اأجربتا على اأخالء ال�ساحة تباعًا للواليات 

املتحدة االأمريكية واالحتاد ال�سوفياتي اللذين لعبًا دورًا حا�سمًا يف تقا�سم النفوذ يف 

ال�سوفياتي  الثمانيات. بعد غياب االحتاد  نهاية  العامل وذلك حتى  خمتلف مناطق 

عن امل�سرح العاملي واحتكار الواليات املتحدة االأحادية يف قيادة العامل وتف�ّسخ وا�سح 

احلق  ح�ساب  على  وارجحيتها  االإ�سرائيلية  الطروحات  عّزز  مما  العربي  للموقف 

العربي،علمًا اأن اتفاقية«كامب دافيد«بني م�سر واإ�سرائيل �سنة 1979 قد زادت من 

ال�سرخ العربي واأخرجت عمليًا من ال�سراع العربي االإ�سرائيلي اكرب قوة كان يراهن 

عليها منذ و�سول الثورة النا�سرية �سنة 1952 اإىل ال�سلطة يف م�سر.

كما اأن دول ال�سمود والت�سّدي التي �سّكلت يف اأعقاب هذه املعاهدة مل توّفق يف 

ال�سعبي  الرف�ص  اأن  اإ�سرائيل. غري  مع  التطبيع  نحو  امل�سري  النظام  اندفاع  وقف 

هو  م�سر  يف  االإ�سرائيلية  والوفود  البعثات  �سّد  العدائية  والعمليات  املعاهدة  لهذه 

الذي جّمد عملية التطبيع وفق ن�سو�ص معاهدة » كامب دافيد«.
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اأن  1987،دون  اإعادة العالقات امل�سرية العربية تباعًا، منذ قمة عمان  وبداأت 

االأوىل بني  واتت حرب اخلليج  – االإ�سرائيلية.  الر�سمية امل�سرية  العالقات  تقطع 

اإىل  املركزي  ال�سراع  عمليًا  ولتحّيد  العربية  القدرات  لت�ستنزف  واإيران  العراق 

خالفات جانبية بداأت بني العراق واإيران وانتهت بحرب مدّمرة بعد احتالل العراق 

للكويت ومل تنته ذيولها حتى عام 2003 عندما قامت اأمريكا بتوجيه �سربة ع�سكرية 

للمقررات  ان�سياعه  وعدم  ال�سامل  الدمار  الأ�سلحة  امتالكه  بحجة  للعراق  جديدة 

الدولية . فهل كانت اأمريكا تقدر على توجيه مثل هذه ال�سربات لو كانت البلدان 

بوحدة  الدولية  امل�سكالت  متكامل ملجابهة  برنامج  ومتفقتة على  متما�سكة  العربية 

حقيقية واإقامة العالقات وفق امل�سلحة العربية العليا؟

اإن القوى اال�ستعمارية يف املنطقة العربية اأر�ست كيانات ي�سهل اخرتاقها فاأقامت 

احلدود بني كيان واآخر مع الرتكيز على �سيا�سة دفاعية خا�سة لكل  كيان بحيث اأن 

الدول العربية احلديثة الن�ساأة اأعطت االأولوية لرتكيز دعائم حكمها اجلديد واأهملت 

وفكرًا  قناعة  يبلور  الق�سايا مل  اأن م�ساركتها يف مثل هذه  القومية بحيث  الق�سايا 

بقدر ما كان م�ساركة �سكلية لرفع العتب اأكرث منه برناجمًا قوميًا يعطى كل الفر�ص 

تعاين من م�ساكل متنوعة  العربية  البلدان  اأن  القول  لهذا ميكن  اأجل جناحه.  من 

�سيا�سية- ثقافية واقت�سادية متنعها من لعب دورها كاماًل يف املنطقة والعامل. 

اأواًل:يف امل�س�كل ال�سي��سية:

موؤ�س�سة  يف  العربية  الكيانات  توحدت  الواحدة  العربية  الدولة  غياب  ظل  يف 

الدول  بني  ما  وتنفيذيًا  تخطيطيًا  دورًا  تلعب  اأن  موؤهلة  كان  التي  العربية  اجلامعة 

االأع�ساء من جهة وبينها وبني خمتلف الدول واملنظمات الدولية من جهة ثانية.ولكن 

عدم قدرة اجلامعة على حّل امل�سكالت العربية- العربية الأن اإ�سهاماتها كانت �سكلية 
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ت�ستطيع  فكيف  والع�سكري.  واالإيديولوجي  ال�سيا�سي  االإقناع  م�سببات  توّفر  لعدم 

هذه اجلامعة اأن تراأب ال�سدع بني اأع�ساء يختلفون يف االنتماء الفكري وال�سيا�سي، 

فهذا يدين بالراأ�سمالية  املحافظة واآخر يدين باال�سرتاكية املوؤمنة وكل واحد يعمل 

للرتّب�ص باالآخر حتى �سّل عمل اجلامعة واأ�سبح اإمكان انعقادها متعذرًا.

ولكن املرحلة احلالية للوهن العربي يجب اإال ين�سينا املحاوالت اجلادة يف بلورة 

القمم  اإىل  اإ�سافة  و�سوريا.  بالوحدة بني م�سر  1958 ومتثل  �سنة  م�سروع وحدوي 

وال  �سلح  ال  املعروفة-  ال�سعارات  واأطلقت   1967 بعد هزمية  انعقدت  التي  العربية 

اعرتاف وال تفاو�ص. وكانت البلدان العربية متوحدة يف معاجلة ق�سية العرب االأوىل، 

املجاورة  والبلدان  املقاومة  لتخ�سي�ص  الوحدة  هذه  متثلت  وقد  فل�سطني،  ق�سية 

الإ�سرائيل بكل اأنواع الدعم املادي واملعنوي وقد تكوكبت اجلماهري العربية حول هذه 

العربية  القمم  اأظهرتها  التي  الوحدة  كل اخلري من عنا�سر  وانتظرت  الطروحات 

املذكورة. ولكن الطرح النظري يبقى بعيدًا عن التنفيذ اإذا ما دخلت عوامل خارجية 

حالت وحتول لغاية اليوم من متكني العرب بكافة مواقعهم من بلورة م�سروع �سيا�سي 

اخلارجية يف  التدخالت  من  واحلّد  املحتلة  االأرا�سي  اإىل حترير  يهدف  وع�سكري 

ال�سوؤون العربية.

العربية  واجلامعة  وال�سورية  امل�سرية  اجلبهتني  على   1973 حرب  نهاية  فمنذ 

تعاين من االن�سقاق والتباعد بني قطر واآخر حتى اأم�سى عقد اجتماع قّمة من املهام 

ال�سعبة علمًا اإن املو�سوعات ال�ساخنة من احتالل العراق للكويت واالعتداء ال�سافر 

على العراق من الواليات املتحدة وحلفائها �سنة 2003 وم�سري املفاو�سات العربية 

من قمة يف الظرف الراهن. اأكرث  ت�ستاأهل  الثنائية  والعالقات  – االإ�سرائيلية 
اأعطيت  والتي  العربية  اجلامعة  جانب  اإىل  ن�ساأت  التي  الرديفة  املوؤ�س�سات  اأما 

اأبعادًا اإقليمية كاحتاد دول املغرب العربي- وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي كانت 
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يف فكرة اإن�سائها تهدف اإىل احلد من دور اجلامعة من جهة واإىل االبتعاد عن مقولة 

واملناطقية  القطرية  ظاهرة  نعاي�ص  فاأ�سبحنا   ، العربية  والوحدة  العربي  النظام 

واآخر  قطر  بني  ارتفعت  االأمنية  اجلدران  اّن  حتى  والعروبة.  القومية  ح�ساب  على 

املفكرين  بع�ص  وي�ستمر  االإ�سرائيلي  العربي-  لل�سراع  خ�س�ّص  مما  بكثري  اأكرث 

يف  ليوظفها  االأمة  خريات  من  ي�ستفيد  الذي  الواحد  العربي  النظام  فكرة  بطرح 

براجمها الدفاعية والتنموية بينما الواقع يعك�ص الفرقة والتباعد حتى بني البلدان 

العربية ذات التوجيه ال�سيا�سي واالقت�سادي الواحد. هذا التباعد جراء ال�سيا�سية 

اال�ستثمارية يف عهد االنتدابات واال�ستثمار املبا�سر فاخلالفات ال زالت قائمة على 

بني  العالقة  لتاأزمي  ماآزق  وكلها  واالإمارات  وقطر  واليمن  ال�سعودية  بني  احلدود 

قطر واآخر . فالنظام العربي كاد ينجح لو ت�سّنت له املوؤ�س�سات ال�سيا�سية املتناغمة 

للموارد  واملو�سوعي  العقالين  واال�ستغالل  الواحد  واجلي�ص  امل�سرتك  التوجيه  ذات 

الطبيعية ال �سيما البرتول واملياه.

اإن العوامل اخلارجية الغربية حالت وحتول دون حتقيق هذه االأهداف التي كانت 

�ستمكن الدول العربية من لعب دور حا�سم يف ال�سراع االإقليمي ويف الق�سايا العاملية. 

والتقنية،  الع�سكرية   ، اخلارجية  املعونة  على  العربية  الدول  بع�ص  تعتمد  اأن  وبدل 

لتاأمني ا�ستقرار نظامها ال�سيا�سي وما يقابل ذلك من كلفة من مواردها الطبيعية 

امل�سكالت  لكّل  االأمثل  احلّل  املوعود  العربي  النظام  كان  خارجية،  لقوى  وارتهانها 

التي تعرت�ص العامل العربي يف الوقت احلا�سر.

ويحّل موؤمتر مدريد يف عام 1991 مع وعود كثرية ناعمة يف �سالم عادل و�سامل 

برييز  �سمعون  ال�سابق  اإ�سرائيل  وزراء  رئي�ص  قّدمه  ما  اأو�سط جديد ح�سب  و�سرق 

والذي يركز على اإقامة عالقات تعاونية وتطبيعية بني العرب واالإ�سرائيليني وت�سريع 

احتالل فل�سطني .
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وغياب  وا�سح  عربي  انق�سام  ظّل  يف  م�ستعجلة  لي�ست  لل�سالم  م�ساريعها  اإن 

ولبنان.  �سوريا  �سّيما  ال  العربية  الدول  كافة  مع  ومن�ّسق  متكامل  للمواجهة  برنامج 

وقد بدا وا�سحُا اّن املمار�سة االإ�سرائيلية خالل املفاو�سات مع �سوريا ولبنان �سادتها 

حترز  اأن  بعد  اإال  لبنان  وجنوب  اجلوالن  من  لالن�سحاب  ا�ستعداد  وعدم  املماطلة 

املفاو�سات املتعددة االإطراف تقدمًا يف خ�سو�ص املياه وح�سة اإ�سرائيل فيها. وقد 

ح�سمت املقاومة ال�سراع �سنة 2000 باإجبار العدو االإ�سرائيلي على االن�سحاب من 

االأرا�سي  التي احتلتها يف جنوب لبنان با�ستثناء مزارع �سبعًا وتالل كفر �سوبا مما 

يبقى املقاومة على �سالحها حتى التحرير الكامل لالأرا�سي املحتلة.

اأمريكا تر�سخ للمقولة االإ�سرائيلية 

ال�سيا�سي الذي يح�سر ملنطقة ال�سرق االأو�سط انطالقًا من مقولة  اإن الرتتيب 

وعي  على  الرهان  يبقى  القومي  وامل�سروع  االأمريكي  امل�سروع  بني  االإقليمي  التوازن 

قومي عربي يحّرك اجلماهري وي�سغط على االأنظمة من اجل اإعادة اإحياء برنامج 

واالأخري احلفاظ  االأول  �سعاره  العربية يكون  الدول  به كافة  تلتزم  �سيا�سي متكامل 

مّد  ي�سهل  الديني  العامل  اأّن  علمًا  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  العربية  احلقوق  على 

االإ�سرائيلي  امل�سروع  اإجناح  وي�ستحيل عندها  واإيران  تركيا  اإىل كل من  الفكر  هذا 

الذي يطرح التطبيع قبل اجناز ال�سالم ال�سامل والعادل مع كافة الدول املعنية ويف 

طليعتها �سوريا ولبنان . كما اإن معاودة احلديث الذي ترّدد عقب اأحداث لبنان يف 

البلد  هذا  من  انطالقًا  ال�سرق  يف  طائفية  دويالت  الإقامة  م�سروع  عن   1975 عام 

اأن نف�ص م�سروع يرتدد انطالقًا من  العراق بعد تعر�سه لالحتالل االأمريكي  نرى 

وتفتيت موؤ�س�ساته �سنة 2003 لن�ستنتج اأن امل�ستفيد الوحيد من ترويج هذه االأفكار 

هو اإ�سرائيل التي تعمل  على اإن�ساء دويالت اأثنية تربر ا�ستمرار وجودها العن�سري 
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يف منطقة ال�سرق االأو�سط. وعلى كافة الدول املعنية العمل الدوؤوب الإف�سال مثل هذه 

املخططات التي حتفظ اإ�سرائيل كقّوة نووّية وحيدة تتمّلك ما بني 200 اإىل 400راأ�ص 

نووي �سمن جمموعة دول اأثنية تت�سارع على حماية وجودها. ولنا يف ثورة اليا�سمني 

يف تون�ص التي اأودت بنظام زين العابدين بن علي وثورة 25 كانون الثاين يف م�سر 

التي اأطاحت بحكم ح�سني مبارك الذي ا�ستمر الأكرث من ثالثني �سنة دون اأن يتمكن 

من االإجابة على تطلعات االأجيال ال�سابة والقوى املعار�سة يف قيام حياة دميوقراطية 

حقيقية متكن ال�سعب من اختيار ممثليه ح�سب االأهلية والكفاءة ويبدو اإن ال�سبحة 

�ستكر على الكثري من االأنظمة التي جتاهلت حتى اليوم الراأي ال�سعبي وال�سبابي. هل 

الهيمنة االأمريكية على العامل بعد تفتيت االحتاد ال�سوفياتي اإىل اثنيات متناق�سة 

تكفي لفر�ص م�ساريع و�ساية جديدة على خمتلف مناطق العامل دون موافقة �سعوبها 

ويف كثري من االأحيان دون موافقة اأنظمتها املحمية من الواليات املتحدة االأمريكية؟ 

اإ�سرائيل  جانب  اإىل  الفا�سح  االأمريكي  باالنحياز  املو�سوعي  العربي  االإح�سا�ص  اإن 

كفيل باأن يحيي الوعي اجلماهريي ويجرب االأنظمة املتحالفة مع اأمريكا اإىل اعتماد 

خيارات جديدة يكون عنوانها االأبرز تكامل اجلماهري مع االأنظمة يف رف�ص مقولة 

اال�ستتباع ال�سائدة منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية والبحث عن م�سروع �سيا�سي 

جديد يرف�ص اال�ستغالل والتبعية والو�ساية.

ثانيًا : احلرب الن�عمة يف بعده� االقت�س�دي

على  اليد  و�سع  ي�ستتبعه  العربي  والتفتت  ال�سيا�سي  لالنهيار  املقابل  الوجه  اإّن 

املوارد الطبيعية وتنظيم اقت�ساد املنطقة وفق املنظور ال�سيا�سي املهيمن وهي متثل 

بعدًا اآخر من احلرب الناعمة الذي يتيح الإ�سرائيل تاأكيد هيمنتها على العامل العربي 

واالإ�سالمي دون احلاجة للمزيد من احلروب .
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وياأتي كتاب �سمعون برييز«�سرق اأو�سط جديد« ليكمل الفكر الت�سلطي من خالل 

اأهمية التطبيع باعتباره اأحد االأ�ساليب الناعمة وفتح احلدود بني اإ�سرائيل والعرب 

مع تاأكيد م�سبق على اأهمية املوا�سفات لل�سلع املتبادلة و�سرورة االأخذ بعني االعتبار 

كلفة االإنتاج يف الدول املعنية مع تهمي�ص وا�سح لل�سلع الزراعية على ح�ساب ال�سلع 

ال�سناعية حيث التكنولوجيا  االإ�سرائيلية متفوقة وعرو�ص ال�سراء �ستتواىل من كافة 

من  ينطلق  االأو�سط  لل�سرق  االإ�سرائيلي  االقت�سادي  امل�سروع  اأن  املنطقة.علمًا  دول 

بني  االقت�سادي  التعامل  مبداأ  اإن  مثاًل  حلقة.  لكل  ال�سيا�سي  بالتوجه  حلقات  عّدة 

اإ�سرائيل والفل�سطينيني واالأردنيني كحلقة اأولية �سرورية لتكرب بعدها احللقات بقدر 

االقت�سادية  النظرة  ولكن   . ال�سعبي  والتطبيع  ال�سيا�سي  االنفتاح  عملية  تتطور  ما 

ال�سريعة اإىل هذه النواة االأولية تظهر تفّوق اإ�سرائيلي وا�سح �سناعي وجتاري وحتى 

اإ�سرائيل هو  الفرد يف  اإن متو�سط دخل  االأردن وفل�سطني علمًا  زراعي عن كّل من 

يف حدود ال�سّتة ع�سر الف دوالر بينما يف االأردن يقع يف حدود االأربعة اآالف دوالر 

معدالت  يف  الكبرية  قات  الفرو  اإن   . دوالر  االألفي  يتجاوز  ال  والقطاع  ال�سّفة  ويف 

االأرجحية  و�ستبقى  الثالثة  البلدان  بني  ال�سلعي  التبادل  يف  اخللل  �ستزيد  الدخل 

لل�سلع »االإ�سرائيلية« و�سيلعب االقت�ساد الفل�سطيني ومن ثم االأردين دور الو�سيط يف 

ت�سريف االإنتاج االإ�سرائيلي على باقي الدول العربية.

وت�ستكمل فكرة ال�سوق بتو�سيع �سبكة الطرق التي تربط اإ�سرائيل بجريانها العرب 

– فل�سطني- م�سر وخط ثان من  وتركيا من خالل خط �ساحلي ميّر »باإ�سرائيل« 

اإ�سرائيل- لبنان- �سوريا فرتكيا وثالث يربط اإ�سرائيل باالأردن فالعراق.

هذه االأولوية للطرق التي تنطلق من اإ�سرائيل تعطى االأف�سلية على باقي الطرق 

للطرق  املعطاة  االأف�سلية  جّدي  ب�سكل  يظهر  وهذا  باإ�سرائيل.  حكمًا  متر  ال  التي 

ال�سريعة التي �ستمّر »باإ�سرائيل« بينما غريها يهمل اأو يوؤجل ولنا مثال وا�سح على 
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حكومة  اأن  نرى  اإذ  عرفها.  التي  الطويلة  احلرب  �سنوات  من  املنهك  البلد  لبنان 

الرئي�ص رفيق احلريري االأوىل �سارعت فور ت�سكيلها اإىل مواكبة عمليات املفاو�سات 

الناقورة يف اجلنوب حتى احلدود مع  ال�ساحلي من  الطريق  لتو�سيع  بر�سم خطط 

�سوريا بينما اأهملت لغاية اليوم االوت�سرتاد العربي الذي يربط بريوت دم�سق بباقي 

الدول العربية. 

اإن تو�سيع البنى التحتية يف ال�سرق االأو�سط وربطها مبا�سرة »باإ�سرائيل« ميكن 

هذه الدولة من الو�سول بال�سرعة املطلوبة اإىل االأ�سواق اخلليجية فتوؤمن بالتن�سيق مع 

الواليات املتحدة االأمريكية اإ�سرافا كليًا على املنابع النفطية وت�سبح �سريكًا فعليًا يف 

ر�سم الربامج االقت�سادية االإ�سرتاتيجية لدول املنطقة كما متكنها تقنيتها املتطورة 

واملتفوقة اإ�سافة  اإىل قدراتها الع�سكرية من تلبية طلبات اإي فريق يطلب خدماتها 

االقت�سادية اأو الدفاعية وال نن�سى ملا لهذه اخلدمات من تكلفة على امل�ستوى ال�سيادي 

واالقت�سادي وعند تطبيق هذه املقولة ي�سبح التطبيع واقعّا ال هروب منه بني العرب 

واالإ�سرائيليني �سجعت فريقًا كبريًا من العرب باالنفراد يف مبا�سرة عمليات التطبيع 

قبل انتهاء مفاو�سات ال�سالم وكل ذلك من اأجل حفظ موقع يف الربامج امل�ستقبلية 

املطروحة على �سعيد ال�سوق ال�سرق اأو�سطية. وعندما نعلم اأن االأجزاء التي �ست�سكل 

هذه ال�سوق تتاألف من عنا�سر عربية واإ�سرائيلية  اإ�سافة اإىل الرتكية . يت�سح جليًا 

اأن هذا التناق�ص يف العنا�سر يوؤثر على هيمنة االأقوى تكنولوجيًا وتخطيطًا  بينما 

العنا�سر الباقية �ستتلقى تاأثريات العن�سر الفاعل الذي هو »اإ�سرائيل« وتركيا بينما 

نرى اأن العن�سر العربي ف�سل حتى االآن يف تاأ�سي�ص ال�سوق العربية الواحدة بني قوى 

مت�سابهة يف امل�سالح والتكنولوجيًا والعقلية فكيف �سيتمكن من اخذ دور فاعل يف 

�سوق �سيتلقى تاأثرياتها دون اأن يفعل اأو يوثر يف جمرياتها؟

ومنظمة التجارة العاملية التي ت�سعى اإىل االإ�سراف الفعلي على االقت�ساد العاملي 
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لن تف�سح املجال القت�ساديات الدول العربية اأن تلعب دورًا فاعاًل يف هذه املنظمة 

لالنت�ساب  واملالية  واالقت�سادية  التقنية  املوا�سفات  تاأمني  على  عاجزة  هي  طاملًا 

اإليها بينما ال�سوق ال�سرق اأو�سطية املقرتحة تبقى احلل االأمثل لبع�ص الدول العربية 

للدخول من خاللها اإىل االقت�ساد العاملي .

من  واأي  والنوعية  اجلودة  موا�سفات  �سمن  املناف�سة  على  القدرة  تطرح  وهنا 

الدول العربية ي�ستطيع تاأمني مثل هذه ال�سروط؟ 

وما املوؤمترات الدولية التي عقدت يف نهاية القرن الع�سرين ومطلع هذه االألفية 

الثالثة اإال الرتويج لفتح احلدود واالأ�سواق اأمام ال�سلع الوافدة من الدول ذات القدرة 

اإما من حيث  التناف�سية لتبقى الدول العربية تلعب دور الرافعة لالقت�ساد العاملي 

ل�سلع فائ�سة لدى  الت�سريف  اأ�سواق  تاأمني  اأو  النفط  االأولية ال �سيما  املوارد  تاأمني 

الدول امل�سنعة وعندما يعم االأمن واال�ستقرار دول املنطقة وياأتي هذا الفي�ص من 

امل�ساريع التي تدعو اإىل التعاون االإقليمي ال �سيما بني العرب واالإ�سرائيليني بعد اأن 

الطروحات  فتاأتي  باحلرب.  االآخر  اإلغاء  على  الواحد  قدرة  بعدم  االفرقاء  اقتنع 

االإ�سرتاتيجية  العربية  املقدرات  على  للهيمنة  م�سروعًا  اجلديدة  االقت�سادية 

واإداراتها من قبل قوى ال�سوق الفاعلة وعلى راأ�سها ال�سركات االأمريكية واالإ�سرائيلية 

ت�ستطع حتقيقها  املنطقة يعطي الإ�سرائيل مواقع مل  فالتعاون االقت�سادي بني دول 

يف حروبها مع العرب اإذ اأنها تعترب اأن التعاون االقت�سادي يعزز اإمكانية ال�سالم مع 

جريانها وقد اأ�سهب برييز يف كتابه ب�سرح اأهمية امل�ساركة يف اإدارة املوارد الطبيعية 

والتكنولوجية والب�سرية ويف االأخ�ص عملية جذب اال�ستثمارات من الدول النفطية 

واالأجنبية وت�سجيع الدول ال�سناعية على اال�ستثمار يف التنمية االقت�سادية ملنطقة 

التي  العنا�سر  االإ�سرائيلي على  الرتكيز من اجلانب  اأن  االأو�سط. ونالحظ  ال�سرق 

املحادثات  خالل  تركز  اإن«اإ�سرائيل«  فرنى  امل�ستقبلي  واأمنه  اقت�ساده  يفتقدها 
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املتعددة االأطراف على املياه وم�سكلة النق�ص التي تعاين منها كباقي دول املنطقة.

مع العلم اإّن الرثوات املائية العربية يف كل من �سوريا ولبنان واالأردن وال�سفة الغربية 

وغّزة تعّر�ست وتتعّر�ص لل�سرقة من جانب اإ�سرائيل وهي متّد طموحاتها املائية اإىل 

النيل والفرات مع عرو�ص تكنولوجية متطورة اإىل دول اخلليج العربي لتحلية مياه 

البحر.

يف مقابل الروؤية التطبيعية الناعمة ل�سمعون برييز امل�ستندة اإىل البعد التفاو�سي 

يقف على ال�سفة االأخرى بنيامني نتنياهو مت�سلحًا بقدرة اإ�سرائيل الع�سكرية كاأهم 

اأفكاره الناعمة تتجه نحو املخاطب الغربي الذي  اأن  الرهانات لتاأكيد تفوقها على 

ي�سرتيح اإىل املقوالت التي �سبق لليهود اإثارتها حول تاأكيد احلقوق يف اإقامة كيانهم 

الذي  العربي  العامل   الدميواقراطية يف  واجهات   كاأحد  الكيان  ا�ستمرار هذا  ويف 

ت�سوده الدكتاتورية والت�سلط  .

اإىل  نقل  والذي  باالنكليزية   « االأمم  بني  مكان   « كتابه  يف  نتنياهو  بنيامني  اإّن 

واإبرازه  ال�سيا�سي  فكره  بو�سوح  يظهر  ال�سم�ص«  حتت  مكان   « ا�سم  حتت  العربية 

اإىل تذكري العامل  االإرادة ال�سلبة لليهود يف حتّدى االأزمات »واالأفران« وهنا عودة 

وبحق  التوراة  بتف�سري  ي�سرت�سل  ثم  ومن   . لليهود  ماآ�سي  من  النازية  �سببته  مبا 

على  يركز  كما  اإ�سرائيل.  اأر�ص  عرفه  يف  هي  التي  فل�سطني  باأر�ص  الكامل  اليهود 

املفهوم الدميقراطي الغربي الذي تعي�سه اإ�سرائيل با�ستثناء كافة دول املنطقة ويربر 

االأطماع التو�سعية االإ�سرائيلية تنفيذًا ملا جاء يف التوراة والتلمود ومن ثم باحلاجات 

االأمنية الإ�سرائيل ويتابع اجتهاداته مبناه�سة اتفاق اأو�سلو الذي �سيوؤدي بنظره »اإىل 

اإ�سرائيل بحزام من قواعد االإرهاب االإ�سالمي هدفه الوحيد الق�ساء على  تطويق 

دولة اإ�سرائيل«.

ويدعو نتنياهو اإىل التخلي عن �سيا�سة التنازالت اأي انه يرف�ص اإعادة االأرا�سي 
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اإىل اأ�سحابها احلقيقيني وفق ما ن�ص عليه القانون الدويل . كما يدعو اإىل اال�ستفادة 

املتحدة  الواليات  وتفرد  ال�سوفياتي  االحتاد  تفتت  بعد  احلايل  الدويل  الواقع  من 

االأمريكية باإعادة تنظيم العامل وفق مقولة النظام العاملي اجلديد وذلك من اأجل 

اال�ستفادة من هذا الظرف الدويل » الإحياء الثقافية اليهودية وقوة دفاعها من اأجل 

�سمان م�ستقبل ال�سعب اليهودي كّله«.

اإن االأفكار ال�سيا�سية اجلديدة التي واكبت و�سول نتنياهو اإىل ال�سلطة رف�ست كل 

ما قام به اإ�سالفه من مفاو�سات مع العرب وبالتايل نق�ص االتفاق مع الفل�سطينيني 

وعدم قبوله باالن�سحاب من االأرا�سي املحتلة. على الرغم من ذلك ت�ستمر الرهانات 

من بع�ص القوى العربية على حتقيق �سلم متوازن بني العرب واالإ�سرائيليني بدعم 

على  يعمل  اإ�سرائيل  يف  املتطرف  اليمني  اأن  نرى  الواقع  يف  بينما  االأمريكيني  من 

زيادة الهجرة اليهودية لكي يحقق القدرة ال�سكانية التي ت�ساعد على فر�ص ال�سالم 

االإ�سرائيلي على العرب.  

اإن احلديث عن قيام �سوق �سرق اأو�سطية حتتل فيه اإ�سرائيل موقع القلب والعقل 

لن يكون ذا اختالف عن طبيعة موازين القوى الع�سكرية وال�سيا�سية الراجحة اإىل 

اأمد غري منظور ل�سالح اإ�سرائيل يف ظل التفتت والت�سرذم العربي على كافة ال�سعيد 

،ال �سيما االقت�سادية فال يتوهمن احد اإن ال�سوق ال�سرق اأو�سطية �ستكون ذات منفعة 

اإمكانات  �سيّجري  اإ�سرائيل(  وهو  االأقوى)  فالطرف  فيها  امل�ساركة  االأطراف  لكافة 

اإ�سرائيل  من  اقت�ساديا«بدال«  العظمى  اإ�سرائيل  تتحقق  وبذلك  ل�ساحله  املنطقة 

الكربى جغرافيا من خالل بع�ص امل�ساريع واأهمها:

تو�سيع �سبكات نقل البرتول اإىل املتو�سط من �سبه اجلزيرة العربية لت�سب   .1

يف موانئ حيفا وا�سدود مما يعطل امل�ساريع القائمة يف كل من بانيا�ص يف 

�سوريا ويف طرابل�ص والزهراين يف لبنان.
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اإقامة مناطق جتارية و�سناعية حرة لت�سويق املنتجات والتعريف باأهمية   .2

واالأوبئة  االإمرا�ص  وحتا�سي  مكثف  اإنتاج  اإىل  للو�سول  االإقليمي  التعاون 

امليادين  خمتلف  يف  املعلومات  لتبادل  والتعاون  البحث  موؤ�س�سات  وقيام 

ملا فيه قيام التوازن االجتماعي واالقت�سادي بني خمتلف بلدان ومناطق 

ال�سرق االأو�سط.

اإن االنفتاح االقت�سادي بني دول املنطقة ي�ستوجب قيام بنى حتتية تلبي   .3

حاجات املرحلة املقبلة.

اإىل  وتدفعه  بلد  كل  وظيفة  من  �ستعدل  م�ساريع  من  خاللها  من  يرت�سم  وما 

اأن قدرة احل�سم  ال�سوق،  املناف�سة على  التخ�س�ص يف جماالت حمددة متكنه من 

يف هذه ال�سوق �ستكون لل�سركات املتعددة اجلن�سيات التي �ستتمكن من تقدمي �سلع 

تناف�سية باأ�سكالها املختلفة وفق �سروط العر�ص والطلب ومن ي�ستطيع ال�سمود حتى 

ال�سرق  منطقة  لكل  والثقافية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  الغايات  يحقق  الزمان  اآخر 

االأو�سط. فتفوق االقت�ساد االإ�سرائيلي الوا�سح يعني انه لن ي�ستاأثر فقط مب�سطلح 

جديد  ودويل  اإقليمي  تق�سيم  اإىل  توؤدي  بل  ال�سوق  قيام  توفرها  �سوف  التي  املزايا 

وال�سناعات  اال�ستخراجية  بال�سناعات  تتخ�س�ص  العربية  الدول  يجعل  للعمل 

ال�سناعات  اإ�سرائيل  حتتكر  بينما  االأولية  املواد  وت�سدير  العمالة  اخلفيفة،كثيفة 

املتكافئ بني االقت�ساد  النمو غري  والتكنولوجية املتطورة مما يعيق مفعول  الثقيلة 

اأن  اإ�سرائيل  ميكن  هل   ، ال�سوؤال  ويبقى  العربية،  االقت�ساديات  وبقية  االإ�سرائيلي 

خالله  من  حتقق  اأن  دون  من  ا�سرتاتيجيًا  املتفوقة  وهي  العرب  مع  �سالمًا  تقييم 

مكا�سب اقت�سادية؟

اإن اجلواب املوؤكد هو النفي، فمما ال �سك فيه اأن التطبيع االقت�سادي هو �سلب 

التطبيع ال�سيا�سي الذي تريده اإ�سرائيل .
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فمن الثابت اإن العرب �سوف يواجهون حتديات اقت�سادية جمة اإقليمية ودولية 

لن ي�ستطيعوا ال�سمود يف وجهها والتغلب عليها منفردين كل دولة على حدة، فما 

هي �سبل �سمان جناح قيام �سوق عربية م�سرتكة اليوم؟ اإن القرار ال�سيا�سي �سرط 

�سروري لقيام اأي تكتل اقت�ساد ياأخذ  بعني االعتبار التفاوت بني اقت�سادات الدول 

اأن يجعل  الدول ويحاول  االآداء االقت�سادي بني هذه  اآخر تفاوت  اأو مبعنى  العربية 

الهياكل االقت�سادية متكاملة ولي�ست متناف�سة كما غلبه العمل للحد من ال�سغوط التي 

متار�ص من قبل القوى الفاعلة واملهيمنة لعرقلة انطالقة هذا ال�سوق وا�ستمراره.

متكاملة  اقت�سادية  –�سيا�سية-  اأمنية  وحدة  املنطقة  اعتربت  اأو�سطية  ال�سرق 

بحيث اأن اأي حدث يح�سل على �سفاف اخلليج ينعك�ص �سلبًا اأو اإيجابا على �سواطئ 

املتو�سط واأي طارئ يح�سل يف البوابة اجلنوبية للبحر االأحمر يلقى �سداه الفوري 

على البوابة ال�سمالية للبو�سفور اأو الدردنيل، لذلك يقت�سي �سبط هذه املنطقة كلها 

باإ�سراف اأمريكي مركزي وان كانت اأدواته التنفيذية مبا�سرة اأو فرعية.

ثالثًا: يف الهوية والثق�فة واإ�سرتاتيجية مواجهة احلرب الن�عمة

النظر  اإعادة  ال�سروري  من  اأ�سبح  املت�سّددة  االإ�سرائيلية  املواقف  ظل  يف 

عن  والتفتي�ص  االإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  من  العربية  املواقف  جممل  يف 

اإىل اعتماد �سيا�سة جديدة م�سفوعة بقراءة جديدة  توؤدي  للمواجهة  بدائل 

لتاأكيد الهوية العربية والثقافة العربية الواحدة ملجمل �سعوب ودول املنطقة 

العربية.

وعملت  الكرمي  القراآن  التاريخية من  اأخذت جذورها  العربية  فالثقافة 

م�سروع  كان  لذلك  الثقافة،  هذه  من  يتحدر  القيم  من  �سلم  تاأ�سي�ص  على 

العدل واخلري  قيم  وملا �ساحبها من  الثقافة  لهذه  االإ�سالمية مرادفًا  االأّمة 
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وامل�ساواة. اأما ال�سلطة التي تنظم العالقة بني احلاكمني واملحكومني فكانت 

تاأخذ غزارتها من ال�سرع االإ�سالمي قبل اإدخال تاأثريات احل�سارة الغربية 

املفاهيم  ببع�ص  وال�سلطة  احلكم  مفاهيم  وامتزجت  العربية  املناطق  اإىل 

ال�سعب«  من  ال�سعب  حكم  »اأي  الدميوقراطية  ا�ستعمال  واختلط  الغربية 

ببع�ص النظريات التوتاليتارية واملزاجية حتى عاي�ص املجتمع العربي تنوع يف 

ال�سلطات ويف اعتماد اأنظمة احلكم املختلفة بعد اأن مّت توزيع املنطقة العربية 

وفق اخليارات اال�ستعمارية الغربية. فبدل الثقافة الواحدة عاي�سنا ثقافات 

وبدل نظام احلكم الواحد عرفنا اأنظمة �سيا�سية خمتلفة وتبدل نظام القيم 

القوى  اأن�ساأتها  التي  الكيانات  خمتلف  بني  والتباعد  الفرقة  عاي�سنا  حتى 

اخلارجية ولي�ص االإرادات ال�سعبية املحلية.

فاإذا كان الهدف من نظام احلكم الدميقراطي حتقيق العدالة وامل�ساواة 

لالأفراد الذين يخ�سعون لهذا احلكم فقد تنوعت االأنظمة العربية والهدف 

امل�سرتك الواحد هو غياب الدميواقراطية احلّقة. فاإذا بال�سعب يعي�ص غربة 

عن حاكمة واإذا بالق�سايا القومية تعالج مبوقف فوقي من االأنظمة دون ح�سد 

وحتى  فل�سطني  نكبة  منذ  عاي�سنا  للتغيري.وقد  املوؤهلة  اجلماهريي  القوى 

اليوم التباعد احلقيقي بني اخليارات ال�سعبية واأ�ساليب االأنظمة املتاأثرة يف 

غالب االأحيان بالقوى اخلارجية اأكرث منها باالآراء ال�سعبية الوطنية.

اإ�سرائيل  جانب  من  العربية  احلقوق  على  ال�سر�سة  الهجمة  ظل  ويف 

اخل�سو�سية  بتاأكيد  القومي  املفهوم  اإىل  العودة  يجب  املتحدة  والواليات 

اجلبهة  حت�سيل  على  والعمل  تركي  اأو  يهودي  خارجي  هو  ما  على  العربية 

العربية بتاأليب كافة القوى ال�سعبية وبتوافق تام مع خمتلف االأنظمة العربية 

لدعم احلق العربي عن طريق التوحد والدعم للق�سايا التالية:
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من  التو�سعي  االإ�سرائيلي-  امل�سروع  وظهور   اال�ست�سالم  عملية  خفوت  بعد   .1

الدعم  واإعطاوؤها  فل�سطني  يف  احلجارة  ثورة  اإحياء  اإعادة  – يجب  جديد 

املادي واملعنوي من كافة القوى العربية يف الداخل واخلارج الإجبار اإ�سرائيل 

على الرتاجع عن خياراتها التو�سعية والعدوانية واال�ستفادة من امل�ساعدات 

التي تقدمها اجلمهورية االإ�سالمية يف اإيران منذ عام 1979.

دعم املقاومة االإ�سالمية يف اجلنوب وحتويلها اإىل مقاومة الإ�سعار اإ�سرائيل   .2

والقوى املتحالفة معها اأن ال�سعب العربي انخرط من جديد يف برنامج �سامل 

للمقاومة من اأجل ا�ستعادة احلقوق العربية ال�سلبية.

الدول  اإ�سراك  القوى اخلارجية وبدل  العربية من  الطبيعية  املوارد        حترير 

الإدارة  العليا  العربية  الهيئة  ت�سكيل  فيجب  املوارد  هذه  اإدارة  يف  الغربية 

زادتها  والتي  اخلارجية  االرتهانات  من  وحتريرها  املوارد  هذه  وا�ستغالل 

حّدة حربي اخلليج االأوىل والثانية.

العا�سر  القرن  يف  اأوروبا  اإىل  تاأثرياتها  مّدت  التي  العربية  احل�سارة  اإن   .3

امليالدي مطالبة اليوم باإعادة اإحياء هذه احل�سارة التي طم�سها الغرب من 

خالل ثوراته ال�سناعية والثقافية واالقت�سادية بينما العرب عا�سوا تاأثريات 

على  جزرية  تعديالت  باإدخال  لهم  ي�سمح  مل  لكنه  اليوم  لغاية  الغرب  هذا 

اإحياء  باإعادة  مطالبون  فهم  الغربية.  واملمانعة  االرتهان  نتيجة  ح�سارتهم 

العلمية  القوى  ودور  النفطي  املايل  املردود  من  واال�ستفادة  احل�سارة  هذه 

والدميقراطية العربية يف اإطالق م�ساريع البحث وو�سع اخلطط التنظيمية 

دون  العربية  الطبيعية  واملوارد  والبحثية  املالية  القدرات  من  لال�ستفادة 

م�ساركة من القوى الدولية املوؤثرة حتى االآن يف كل كيان عربي ملنع حتقيق 

هذه الغاية.
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اإذ طاول  الغربية على الغرب كان وما يزال �سطحيًا  تاأثريات احل�سارة  اإن   .4

ما  العربي  القيم  بينما نظام  ال�سناعية  الثورة  وانتاجات  اال�ستهالك  �سوق 

يزال متما�سكًا واأثر الدين ما يزال ماثاًل على االأنظمة و�سعوبها.

       واإذا ما انطلق العرب من مفهوم التوحيد الديني كحافز للوحدة اإ�سافة اإىل 

ا�ستغالل القدرات الطبيعية والدميقراطية والعملية لالأ�سراف على اأ�ساليب 

لو�سائل  علمية  مبناق�سة  املبا�سرة  عندها  للعرب  فيمكن  والتقدم  التحديث 

الغد وطرائقه وان كان اعتباره منطقة للتعاون والتبادل العاملي ولي�ص كما هو 

�سائد باعتباره املنطقة كمنطقة لال�ستغالل واال�ستفادة والهيمنة.

اإن العرب عندما ياأخذون ب�سروط اال�ستقالل التام عن الغرب والقدرة على   .5

االإ�سراف التام والفعلي على املوارد الطبيعية  واإطالق مراكز البحث العلمي 

وااليدولوجي للو�سول اإىل وحدة حقيقية غري م�سطنعة ميكنهم اأن يطرحوا 

مفهوم احلداثة من منظاره الواقعي ولي�ص التقليدي الأ�ساليب الغرب وعندها 

اأنتاجهم الفكري والعلمي  واالقت�سادي والذي يظهر توازنًا  اأن يربز  ميكن 

حداثة  عن  نتكلم  اأن  ميكننا  عندها  الغربي.  االنفتاح  مع  متكافئ  غري  ولو 

نتيجة التقدم احل�ساري ولي�ص عن حداثة مقّلدة اأو وافدة من الغرب ولكن 

الإبقاء  القوى  مثل هذه  بقيام  ال�سماح   االآن هو عدم  الغرب حتى  يفعله  ما 

املناطق العربية تابعة له ب�سعوبها ومواردها.

تدمري   يف  الغربية  لالإرادة  احلقيقي  التوجه  يظهر  العراق  يف  يحدث  وما      

القومية  القدرات  وت�ساهم يف  الطرق  نق�ص  نراها  بينما  العربية  القدورات 

االإ�سرائيلية.

التناف�سية  ال�سلع  تقدمي  تعني  للعوملة  ال�سلع مقدمة  اأمام  انفتاح احلدود  اإن   .6

على باقي ال�سلع املنتجة وما ي�ستتبع ذلك من تاأثريات قوى ال�سوق يف جمال 
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املال واالت�سال ومن ثم العالقات ال�سيا�سية والفكرية. فعندها ي�سمح النظام 

اجلديد بحرية تنقل الب�سائع وال�سلع هذا معناه انتهاء احلدود وبالتايل انتهاء 

الفكر ال�سيا�سي لدول العامل الثالث واإدخالها يف النظام االقت�سادي العاملي 

حيث االأرجحية فيه للدول ال�سناعية. وهنا نت�ساءل عن م�سري اقت�ساديات 

العامل العربي و�سيا�ساته يف ظل مفهوم العوملة هذا؟

اإن قبول فكرة العوملة وفق املفهوم االأمريكي الراأ�سمايل يعني ت�سليم املوارد   .7

االقت�سادي  االرتهان  وهذا  اخلارجية  الراأ�سمالية  للقوى  وارتهانها  العربية 

يوؤدي كما هو معروف اإىل ارتهان �سيا�سي جديد يطبق على املنطقة لقرون 

جديدة.

يتوخاه  ما  بل  االبتكارات اجلديدة  �سّد  يقفوا  اأن  العرب  من  املطلوب  لي�ص       

اجليل  اجلديد هو اأن يكون للعرب ا�ستقاللهم املايل والعلمي لكي يكون لهم 

التاأثريات اخلارجية  املتحررة من  ال�سيا�سية  مواقفهم  وبالتايل  ابتكاراتهم 

ما  اإ�سرتاتيجية  وموارد  �سكانية  وقدرات  الدميقراطية  يحققوا يف ظل  لكي 

عجزوا عن حتقيقه يف القرون ال�سابقة.

        تبقى ق�سية الدميقراطية من اأهم الق�سايا التي ت�سغل �سعوب الدول العربية 

اإىل اأي نظام �سيا�سي انتموا. فمنذ انهيار حائط برلني يف ظّل نظام �سيا�سي 

مت�سّدد �سّجع مواطني الدول العربية اإىل التمّثل بهذا ال�سلوك فكانت جتربة 

االنتخابات ال�سعبية يف ال�سودان ما لبث اجلي�ص اأن اأجه�سها وكذلك احلال يف 

اجلزائر حيث اأو�سلت االنتخابات قوى جديدة مل يعرتف اجلي�ص ب�سرعيتها 

فانقلب على االنتخابات ونتائجها وما زالت اجلزائر تعي�ص هذه االأزمة حتى 

2010 من اأجل  اليوم. وجتربة االنتخابات املزّورة يف م�سر يف نهاية العام 

ا�ستمرارية نظام حكم ح�سني مبارك اأّدت اإىل اإطاحته بوا�سطة اجلماهري 
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اأعلنت  والتي   2011 �سباط  �سهر  من  ع�سر  احلادي  يف  وال�سبابية  ال�سعبية 

موؤ�س�سات دميقراطية  ويريد  النظام  اإ�سقاط  يريد  ال�سعب  اأن  املالآن  بالفّم 

التعبري  بحرية  يقول  الذي  الدميقراطي  للمبداأ  تكري�سًا  ال�سعب  من  ُمنتجة 

احلديثة  االبتكارات  من  باال�ستفادة  ال�سعوب  حّق  اإىل  والر�سوخ  واملعتقد 

يف  اأ�سا�سية  اأدوات  من  بوك«  »والفاي�ص  واالنرتنيت  الف�سائيات  قّدمته  وما 

القتلى  التحّوالت امل�سرية على بع�ص  اأ�سفرت  اإر�ساء الدميقراطية.واإذا ما 

واحدة  دّم  نقطة  اإراقة  دون  تون�ص  يف  اليا�سمني  ثورة  مّتت  فقد  واجلرحى 

ودفعت برئي�ص الدولة زين العابدين بن علي على مغادرة البالد اإىل فرن�سا 

�سّيما من اجلالية  ال  ال�سعبية  الفعل  ردود  ا�ستقباله خوفًا من  رف�ست  التي 

ان�سحبت  ما  واإذا  ال�سعودية.  يف  رحلته  نهاية  وكانت  فيها  املقيمة  التون�سية 

التحّوالت التي عاي�سناها يف تون�ص وم�سر على باقي االأنظمة العربية مُيكننا 

متنّورة  �سلطة  خالل  من  اإّما  التغيري  على  ُمقبلة  جمتمعاتنا  اأن  ن�ستنتج  اأن 

ت�سبق اجلماهري ال�سعبية وال�سبابية وتبا�سر بتقدميات اجتماعية واقت�سادية 

م�سحوبة بحريات �سيا�سية تقبل على اأ�سا�سها االأنظمة باالنتخاب احلّر غري 

املوّجه وتقبل �سلفًا بنتائجه اأو بالثورة اجلاحمة كالتي حدثت يف م�سر.

       فهل �ستلقى الدميقراطية ال�سعبية الوافدة اإىل عاملنا العربي ما عاي�سه مفهوم 

القوى  على  الرهان  يبقى  اال�ستبدادية؟  الدولة  وم�سروع  والقومية  الوحدة 

التي جتهد يف خمتلف  االإن�سان  الدفاع عن حقوق  ومنظمات  الدميقراطية 

ومقاومة  وال�سيا�سي  الفقهي  الطاعة  مفهوم  من  للخروج  العربية  االأقطار 

الهيمنة الوافدة اإليها من خارج احلدود و�سواًل اإىل اأنظمة حكم دميقراطية 

تاأخذ بعني االعتبار امل�سالح ال�سعبية والوطنية.

      يبقى اأخريًا اأن ُن�سري اإىل اأحد اأ�ساليب احلرب الناعمة ما يتعر�ص له وطننا 
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يف  �سيعية  �سّنية-  مذهبية  فتنة  الإ�سعال  جادة  غربية  حماوالت  من  العربي 

منطقة ال�سرق االأو�سط بداأت  اإ�ساراتها يف العراق والبحرين ولبنان وقد متتّد 

اإىل ال�سرق االأو�سط باأكمله اإذا مل ُي�سارع الفاعلون واملتنّورون يف جمتمعاتنا 

اإىل مواجهة هذه املحاوالت وال�سعي الدوؤوب اإىل اإخمادها منطلقني من مبداأ 

ي�سعر  ال  لكي  العربية  بلداننا  �سعوب  وحدة  اإىل  و�سواًل  االإ�سالمية  الوحدة 

ال�سيا�سية يف جمتمعنا. فهل من  اأنه يعي�ص على هام�ص  احلياة  اأي مذهب 

ُم�ستجيب ال�ستدراك االأ�سواأ؟.
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 للتوسع واملزيد من اإلطالع
 ُتراجع املصادر التالية:

، �سليمان مو�سى،دار النهار للن�سر. احلركة العربية: 1908- 1924 •

درا�سات  مركز  الباحثني،  من  جمموعة   : اأو�سطية  ال�سرق  التحديات   • 

الوحدة العربية.

ال�سرق االأو�سط اجلديد: �سمعون برييز ، االأهلية للن�سر والتوزيع. • 

عبد  عالء  االإ�سرائيلية،  الهيمنة  اجلديد:�سيناريو  االأو�سط  ال�سرق  • 

الوهاب، �سينا للن�سر.

مكان بني االأمم: بنيامني نتنياهو، االأهلية للن�سر والتوزيع. • 

ق�سايا يف الفكر املعا�سر: حممد عابد اجلابري، مركز درا�سات الوحدة  • 

العربية.

درا�سات  مركز  �سالمة،  غ�سان  العربي:  املجتمع  يف  والدولة  املجتمع  • 

الوحدة العربية.

االآفاق  الدين،دار  �سري  عايده  واإ�سرائيل:  تركيا  بني  والفرات:  العرب  • 

اجلديدة، بريوت.

املحنة العربية .الدولة �سد االأمة، برهان غليون،بريوت، مركز درا�سات  • 

الوحدة العربية.
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الدين  �سعد  العربي،  الوطن  يف  الدميقراطي  والتحول  املدين  املجتمع  • 

اإبراهيم، مركز ابن خلدون للدرا�سات االإمنائي.

يف الدميقراطية واملجتمع املدين ـــ عبد االإله بلق�س�سز ـــ اإفريقيا ال�سرق،  • 

بريوت.

جتارب دميقراطية يف البلدان العربية، فرد ري�ص ابريت، بريوت. • 

النفط والوحدة العربية، مركز درا�سات الوحدة العربية.، بريوت. • 

اإ�سرائيل وحرب املياه القادمة ـــ ظافر بن خ�سرا ، دار كنعان. • 

املياه و�سالم ال�سرق االأو�سط، نبيل ال�سمان، دم�سق. • 


