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مـــــة  مقد

الأقل على  الأذهان، على  ماألوفا يف  الناعمة  يكن م�صطلح احلرب  مل 

امل�صتوى اجلماهريي يف منطقتنا اإىل اأن جرى تداوله على نطاق وا�صع 

قبل  من  وخا�صة  م.   2009 عام  الإيرانية  الرئا�صية  النتخابات  بعد 

كثرية  م�صطلحات  �صابقا  راجت  وقد   ، ظله(  )دام  اخلامنئي  الإمام 

للدللة على ال�صلوب الذي توؤثر فيه دولة على فكر وراأي دولة اأو �صعب 

اآخر معاٍد لها ، نذكر منها: )حرب الأع�صاب ، احلرب الباردة ، حرب 

الإرادات ، حرب املعنويات ، احلرب ال�صيا�صية، الدعاية ، حرب الكلمات 

احلرب  والدماغ،  املخ  غ�صيل   ، الإيديولوجيات  حرب   ، واملعتقدات 

رواجًا  امل�صطلحات  اأكرث  ولكن  والفكري(  الثقايف  الغزو   ، قتال  بال 

النف�صية  احلرب  هي  والع�صكرية  والأكادميية  الإعالمية  ال�صاحة  يف 

خا�صة  وعبارات  م�صطلحات  الكتاب  بع�ض  ا�صتعمل  كما  والدعاية، 

»ق�صف  مثل  العقول  على  والإعالم  الدعاية  تاأثري  على  للدللة  مركبة 

َرّوج الكاتب الأمريكي  اأن  اإىل  العقول« و»التالعب بالعقول« وما �صاكل، 

جوزيف ناي ا�صطالحه اجلديد يف العام 1991 يف كتاب حتت عنوان 

»ملزمون بالقيادة«  وكّرره يف كتابه الثاين حتت عنوان »مفارقة القوة 
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الأمريكية« العام 2001 وختمه بنظرية متكاملة يف كتابه ال�صهري »القوة 

اإىل  بقوة  امل�صطلح  دخل  حينها  ومن   »SOFT POWER الناعمة 

قامو�ض العالقات الدولية واجلامعات ومراكز البحث. 

ولعل املن�صب الذي كان ي�صغله هذا الكاتب يف رئا�صة جمل�ض املخابرات 

الوطني الأمريكي من�صب م�صاعد وزير الدفاع الأمريكي يف عهد الرئي�ض 

بيل كلينتون، ويف �صفته كعميد لكلية العلوم احلكومية يف جامعة هارفرد 

هو ما اأعطى هذه املقولة اأهمية خا�صة، فالكاتب يعّد من قلب املوؤ�ص�صات 

هذا  امل�صطلح  اأخذ  ملا  واإل  الأمريكية،  والأمنية  والأكادميية  ال�صيا�صية 

احلجم من الهتمام ؛ لن هذه الأفكار كانت موجودة �صابقا على �صكل 

اأبحاث ومقالت يف مراكز البحث واجلامعات الأمريكية والغربية ...
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 الن�ش�أة

هلا  رّوج  كما   “ الناعمة  القوة   “ مقولة  من  مشتقة  الناعمة  احلرب 
منظرها األول الربوفيسور جوزيف ناي نائب ، الذي متكن بمهارة 
من توظيف ثنائية الصلب والناعم املستعملة يف تقسيم أجهزة وقطع 
الكومبيوتر الذي يتألف من أدوات ناعمة software وأدوات صلبة
والسيايس  االسرتاتيجي  مرشوعه  ترويج  سبيل  يف   hardware؛ 
والعسكري الذي يقوم عىل نقل املعركة من امليدان العسكري الصلب 
والصمود  الطويل  والصرب  واملوت  القتال  لعقيدة  التفوق  حيث 
التكنولوجية  وأدواته  الناعم  امليدان  إىل  أمريكا  أعداء  يتقنها  اليت 
هذه  وحلفائها.  ألمريكا  التفوق  حيث  واإلعالمية،  واالتصالية 
النقطة توصل اليها أيضًا خرباء الدراسات الصهيونية، فقال الباحث 
يف مركز دراسات األمن القومي الصهيوين ميخائيل ميلشتاين” إن 
تفوق إرسائيل حيتاج إىل معركة صبورة استزنافية مديدة السنني ال 
تسعى  وإنما  املقاومة  لقوى  العسكرية  القوة  كرس  عىل  فقط  ترتكز 
أيضًا لتقويض املراكز اليت تتبلور فيها األفكار ومنها تنغرس يف وعي 
أجهزة  دور  اخلصوص  وجه  عىل  يربز  اإلطار  هذا  ويف  اجلمهور. 
فقط  أنه  ويبدو  املقاومة  بيئة  يف  الدينية  واملراكز  والتعليم  اإلعالم 
بعد أن نحدث التغيري اجلوهري والطويل األجل يف أنمـاط عمــل 
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املدارس واجلامعات ووسائل اإلعالم واملساجد واملؤسسات  هذه 
الدينية يمكن أن نلغي فكرة املقاومة من الوعي أو هنزمها “1.

وقد تطور هذا االصطالح ومّر بثالث حمطات: املحطة األوىل سنة 
بنشوة  األمريكيني  وشعور  السوفيايت  اإلحتاد  سقوط  بعد  أي   1991
أصدر  حينها  العامل،  زعامة  وتسلمهم  الباردة  احلرب  يف  النرص 
أثر  عىل  أتبعه  ثم  ومن  القوة”  “مفارقة  األول  كتابه  ناي  جوزيف 
“ملزمون  الثاين  كتابه  بإصدار  2001م.  العام  أيلول   11 هجمات 
 SOFT الناعمة  “القوة  الشهري  كتابه  يف  مرشوعه  وتّوج  بالقيادة” 
ألفغانستان  األمريكي  الغزو  بعد  2004م.  العام  يف   ”POWER

والعراق. 

ومنذ العام 2006م. وبعد فشل االندفاعة العسكرية الصلبة ألمريكا 
هاملتون2  بيكر  جلنة  توصيات  وصدور  والعراق  أفغانستان  يف 
العسكرية  التكاليف  من  للحد  للمنطقة  األمريكية  اخلطة  لتعديل 

1- » صعود تحدي المقاومة وأثرها على نظرية األمن القومي اإلسرائيلي« جريدة السفير 
اللبنانية العدد 11495 الصادرة بتاريخ 2010/1/18

واصدار  العراق  في  الحرب  حالة  تقييم  وظيفتها  االمريكي  الكونغرس  شكلها  لجنة   -2
وزير  هو  االول   ، شخصان  اللجنة  ترأس   . االمريكية  الحكومة  منها  تستفيد  توصيات 
الخارجية السابق جيمس بيكر والثاني الديمقراطي لي هاملتون . وكان يجري عمل اللجنة 

)USIP( من خالل معهد الواليات المتحدة للسالم
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والباحثني  اخلرباء  من  جمموعة  متكنت  للحروب  واملالية  والبرشية 
اإلسرتاتيجيني من إدراج مقولة القوة الناعمة يف صلب هذه اخلطة 
أروقة  يف  حصلت  معّمقة  نقاشات  جمموعة  ضوء  يف  املرسومة 
بني  األمريكي  القرار  بصناعة  املتخصصة  األبحاث  ومعاهد  مراكز 
مفكرين من احلزبني اجلمهوري والديمقراطي وحتت إرشاف معهد 
الفرقاء  ل  توصَّ وقد   ،  CSIS واالسرتاتيجية  الدولية  الدراسات 
عىل أثرها اىل تسوية تقوم عىل دمج وتناغم سياسات القوة الصلبة 
الذكية   القوة   “ أطلق عليها  معادلة واحدة  إطار  الناعمة يف  والقوة 

    .Smart power1

القوة  كلينتون  هيالري  احلالية  أمريكا  خارجية  وزيرة  فت  عرَّ وقد 
الذكية بأهنا “تسخري كل األدوات اليت تتوفر لدى الواليات املتحدة 
والقانونية  والسياسية  والعسكرية  اإلقتصادية  سواء  األمريكية 
هذه  بني  من  املالئمة  األداة  عن  والبحث  واإلعالمية،  والثقافية 

األدوات بما يتناسب مع كل وضع دويل”2  .    

1- مقالة : “ أميركا.انعطاف استراتيجي مؤجل. لكنه قادم” ، منذر سليمان، 2009،  موقع 
  www.aljazeera.net   دراسات قناة الجزيرة

الشيوخ  مجلس  في  الخارجية  العالقات  مجلس  أمام  كلينتون  لهيالدري  تصريح   -2
التجديد  موقع  منها  انترنت   مواقع  عدة  على  منشور   2009/10/13 بتاريخ  األميركي 

  www.attajdid.info
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وقد بلورت جلنة ختطيط السياسات يف اخلارجية األمريكية بالتنسيق 
تم  جديدة  سياسات  األمريكية  اإلدارة  يف  األخرى  اجلهات  مع 

وضعها قيد التطبيق منذ سنوات يف  إطار مرشوعني اثنني :     

 Sentury املسمى:  والعرشين  الواحد  القرن  مرشوع  1ـ  
Statcraft st 21  ، وهو قرن صناعة الدول يف القرن احلادي 
البىن  يف  التغيريات  إحداث  اىل   هيدف  والذي  والعرشين 
السياسية لبعض الدول وخاصة املناوئة ألمريكا من خالل 
تشكيل  عرب  واإلعالمية  اإلتصالية  التكنولوجيا  توظيف 
تؤمن  اخلصم  ساحة  يف  وشبابية  ومدنية  سياسية  قوى 
باألفكار والقيم والسياسات األمريكية ويتم التواصل معها 
عرب اإلنرتنت ووسائل اإلعالم، ويمكن ترمزي هذا املرشوع 

بما أطلق عليه إعالميًا بثورة الديمقراطيات الرقمية .  

 Diverting The Radicalization   : املسمى  املرشوع  2ـ  
Track  ويقوم عىل “إعادة توجيه مضمار التطرف” ويعين 

املتطرفة  والنظم  للجماعات  السياسية  بالبيئة  اإلتصال 
واملعادية وفتح حوارات معها عرب جهة ثالثة أو من خالل 
واجهات مدنية والسعي لتوجيه زخمها وإمتصاص عنفها 
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وحتويل حراكها وإرشاكها  يف إطار اللعبة الديموقراطية بما 
إرساء وتصميم  ، وقد ساعد عىل  األمريكي  املرشوع  خيدم 
اإلدارة  يف  مغمور  شخص  والسياسات  املشاريع  هذه 
األمريكية  اإلدارة  يف  سنًا   االصغر  الرجل  وهو  األمريكية، 
أي  مدير قسم غوغل لألفكار google idea  ورئيس قسم 
 jard  ختطيط السياسات يف اخلارجية األمريكية جارد كوهني

 .  1 Cohen

ومن هنا ندرك وجود خمططات واضحة ومسبقة لتطبيق هذه املشاريع 
واليت تأيت احلرب الناعمة عىل رأسها حيث يمكن بواسطتها تامني 

املصالح االمريكية...

سياق  يف  ولد  الناعمة  احلرب  مصطلح  أن  ندرك  هذا  ضوء  ويف 
املفصلية  العسكرية  واألحداث  واحلروب  الكربى  املحطَّات 
الواحد والعرشين وحتت  القرن  العرشين وبدايات  القرن  لنهايات 
اإلتصال  وسائل  عامل  يف  حدثت  اليت  اهلائلة  التطور  قفزات  تأثري 
واإلعالم، وهو منتج جديد مبتكر ومشتق من روح احلرب الباردة ، 
ولكن بغالف جديد وبتقنيات وآليات وسياسات ومشاريع جديدة 

المخملية« منشورة على موقع  الثورات  ..مهندس  » جارد كوهين  مقالة تحت عنوان   -1
  www.muslim.netشبكة أنا المسلم
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اإلسالم  هي  جديدة  عقيدة  وبمواجهة  جديد  جمهور  اىل  ه  وموجَّ
املقاومة  وقوى  وسوريا  إيران  خاصة  جديدة  وقوى  بلدان  وضد 

واملمانعة ضد املرشوع األمريكي األطليس اإلرسائييل يف املنطقة. 

أصبحت احلرب الناعمة إذًا جزءًا رئيسًا من اإلسرتاتيجية األمريكية 
للمنطقة. وهذه احلرب تبلورت يف خاليا التفكري األمريكية يف العام 
2006م. وأُقَّرت رسميًا يف الكونغرس األمريكي يف العام 2008م. 
كما كشف عن بعض تفاصيلها الصحايف األمريكي الشهري سيمون 
 CIA االمريكية  املخابرات  أرشيف  عىل  املطلع  ويدرك  هرش1. 
ترّسب  وما   

2
مؤخرًا وثائق  شكل  عىل  علنية  بصورة  ترّسبت  اليت 

اإلسرتاتيجيات  ترابط  عىل  يدل  ويكيليكس  موقع  عىل  وثائق  من 
واألذرع  األجهزة  لدى  والتحرك  التخطيط  وآليات  والسياسات 
الناعمة  احلرب  مبارشة  إليها  عهد  اليت  األمريكية  لإلدارة  التنفيذية 
أن احلرب  إيران واملتحالفني معها. فقد يظن ويتوهم بعضهم  عىل 
أو سياسية منفصلة عن  ثقافية  أو  الناعمة هي فقط حرب إعالمية 

1- نقال عن مقال » اميركا تعد الميدان ضد ايران » للباحث محمد عبد الحليم ، موقع اسالم 
  . WWW.islamonline.net اون الين

2- كتاب » إرث من الرماد  تاريخ CIA “ ، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع ،ط. 2010 .  
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أي حترك له صلة بالعمل اإلستخبارايت والعسكري والعمالين عىل 
األرض، وهذا خطأ منهجي ووهم كبري؛ ألن من يقرأ بنود امليثاق 
النظر  املركزية االمريكية CIA، ويمعن  املخابرات  الرسمي لوكالة 
“إغتيال  يتيح  لإلنقالبات  خمصص  عنوان  عىل  يعرث  بنوده  ببعض 
وحذف شخصيات مؤثرة يف اجلبهة املعارضة للنظام املستهدف يف 
سبيل دعم أهداف نفسية ودعائية يف إطار خطة حترك كربى” وبند 
يتيح  وبند  املستهدف”  النظام  عن  منشقة  جماعات  “تسليح  يتيح 
نرش  ودور  إذاعات  ومدراء  صحف  وكّتاب  زعامات  ذمم  “رشاء 

وحمطات تلفزيونية1”. 

االمام  ان  اىل  االشارة  فيمكن  االسالمي  العامل  مستوى  عىل  اما 
اىل  ونّبه  املفهوم،  هذا  اىل  اشار  من  اول  هو  ظله(  )دام  اخلامنيئ 
خماطره، واىل رضورة العمل، وبشكل جاد، عىل مواجهته. وإذا قرأنا 
جيدًا مقولة اإلمام اخلامنيئ دام ظله عندما قال ان “وسائل االعالم 
يف هذا العرص هلا قدرة تدمريية تعادل القنبلة الذرية”2، ال نكون يف 
موقع املبالغة إذا حددنا أن كل فضائية معادية تعادل رسب طائرات 

1- ارث من الرماد ، تاريخ CIA ، ص 375 - 475
2- راجع عبارة االمام الخامنئي )دام ظله( ، ملتقى » استراتيجية وسائل االعالم الداخلية 
 www.ibna.ir./prtefo8p.jh87zibdbj.html :لمواجهة الحرب الناعمة« على الرابط
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أو حاملة طائرات يف قوتها الناعمة يف سياق معادالت هذه احلرب 
اجلديدة، وكل موقع أو شبكة انرتنت تعادل مدفعًا ثقيالً يف قوتها 
قوته  يف  صاروخية  قذيفة  يعادل  ترصيح  أو  مقالة  وكل  الناعمة، 

الناعمة.
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تعريف احلرب الن�عمة 

ذكر املحققون تعاريف متعددة للحرب الناعمة من ابرزها 1:

التبليغية  واالساليب  باالدوات  يستعني  الذي  املنظم  العمل   -1
واالعالمية والسياسية والنفسية للتأثري عىل احلكومات واملجموعات 

والناس يف الدول األجنبية هبدف تغيري رؤاها وقيمها وسلوكها. 

2- هي استعانة إحدى الدول بالقوة الناعمة لتغيري األفكار العامة 
وتغيري رؤى وسلوك الناس السيايس.

3- هي كل عمل ناعم يستهدف القيم والضوابط يف املجتمع وتؤدي 
اىل تغيري النماذج السلوكية املوجودة واجياد نماذج جديدة تتعارض 

مع النمازج السلوكية اليت يريدها النظام احلاكم. 

4- تطلق احلرب الناعمة يف مفهومها العام عىل االساليب ، الطرق 
املجموعات  تستخدمها  واالمنية  والسياسية  النفسية  والفنون 
واملؤسسات والدول لتغيري الرؤى والدوافع احلاكمة عىل الناس يف 

خمتلف الصعد املحلية والوطنية والدولية ...

1-  لمزيد من المعلومات حول تعاريف الحرب الناعمة راجع : اصول ومباديء الحرب 
الناعمة ، علي محمد النائيني، ط2، ص: 141 - 185
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5- االستفادة من االعالم وادواته للنفوذ اىل اخلصوصيات الفكرية 
االمن  اهداف  حصول  اىل  تؤدي  اساليب  استخدام  عرب  للعدو 

القومي املنفذ للحرب الناعمة. 

6- احلرب الناعمة هي نوع من احلرب الباردة تؤدي يف النهاية اىل 
االستحالة الثقافية. 1

وهناك عدد اخر من التعاريف اليت قدمها املهتمون باحلرب الناعمة. 
ويمكن القول يف خالصة التعاريف :

حدود  اىل  متشاهبة  الناعمة  احلرب  حول  املقدمة  التعاريف  اوال: 
بعيدة . 

حمدودة  ليست  الناعمة  احلرب  ان  التعاريف  اكرث  من  يظهر  ثانيا: 
بزمان وإطار خاص ،بل تشتمل عىل كافة الشؤون االجتماعية.

 ثالثا: ان اكرث التعاريف حتتوي عىل عنارص اساسية امثال التأثري عىل 
رؤى ونظريات املخاطبني ، واجياد التغري يف السلوكيات . 

رابعا : أن اكرث التعاريف اكدت عىل ان احلرب الناعمة هي إجراء او 

1-  ساندروس ، ثقافة الحرب الباردة، ص123
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إجراءات خمطط هلا مسبقا وهي ذات هدف يسعى اليه من يقوم هبا.

لذلك ال يمكن اطالق احلرب الناعمة عىل االجراءات اليت حتصل 

بعض  عىل  اثارًا  تركت  لو  حىت  واهلدفية  للنظم  والفاقدة  بالصدفة 

االفراد واملجموعات واملؤسسات، ويمكن القول ان احلرب الناعمة 

عبارة عن جمموعة االجراءات املخطط هلا واليت تؤدي اىل التغيري يف 

اهلوية الثقافية والنماذج السلوكية املقبولة عند نظام سيايس ما. 

وكنتيجة ملا تقدم يمكن القول ان :

،هي  احلرب  اشكال  احد  وباعتبارها  الناعمة  احلرب   -1

عمل هادف عمدي وخمطط له مسبقًا.

2- هذه احلرب ، ناعمة وليست خشنة.

عىل  التأثري  عن  عبارة  احلرب  هلذه  االساسية  العناوين   -3

والقيم  امليول  عىل  ،والتأثري  االساسية  والرؤى  االفكار 

والنماذج السلوكية املقبولة عند البلد املستهدف .

الثقافية وختريب  : تغيري اهلوية  النهايئ للتأثري هو  4- اهلدف 

النموذج السيايس املوجود،والدفع باجتاه العصيان املدين.
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5- جيري حتقيق اهلدف يف احلرب الناعمة من خالل اجلاذبية 
اليت تلعب الدور االساس يف االقناع. 

للبلد  الناعمة  القوة  الناعمة هو  القوة يف احلرب  6- مصدر 
املهاجم.

7- ال تقترص احلرب الناعمة عىل “العامة” يف البلد بل تطال 
النخب ورجال الدولة.
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املف�هيم ذات العالقة ب�حلرب الن�عمة 

1- التهديد: هو خطر يستهدف وجود شخص او جمموعة .وجيري 
يشعر  عندما  ،وذلك  املجتمع  مستوى  عىل  التهديد   عن  احلديث 
،قيمه ،ضوابطه يف معرض  السياسية ،حكومته  بان حياته  املجتمع 

اخلطر من قبل اجلهات اخلارجية او الداخلية. 

العنارص  تستهدف  اليت  االخطار  عن  عبارة  الناعم:  2-التهديد 
والقيم الثقافية ،النظام احلكومي والسيايس واخلصائص االجتماعية 
التهديد من حيث شدة وصالبة االداة والوسيلة  للمجتمع. يقسم 

اىل الصلب والناعم .

غري  ذهين  الناعم  والتهديد   ، حمسوس  تهديد  الصلب  التهديد 
اليت  التحوالت  من  جمموعة  عن  عبارة  الناعم  .والتهديد  حمسوس 
عند  املقبولة  السلوكية  والنماذج  الثقافية  اهلوية  يف  التغري  اىل  تؤدي 

نظام سيايس معني. 

3- التهديد الثقايف : هو عبارة عن اجلهد املنظم واملخطط الذي تقوم به 
جمموعة او عدة جمموعات او امة او جمتمع او دولة ...لفرض اصوهلا 
االجتماعية وعقائدها وقيمها واخالقها وسلوكها عىل املجموعات 
واملجتمعات االخرى وينتج عن ذلك ان تصبح القرارات السياسية 
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واالقتصادية يف الدول اليت تتعرض للهجوم تؤمن مصالح الدولة 
السيطرة عىل مراكز اختاذ  الثقايف  التهديد  املهاجمة .اذن اهلدف من 
العدو  سيطرة  اىل  يؤدي  مما  القيم  وتغيري  االعالمية  واملراكز  القرار 

سياسيا واقتصاديا.

قوة  تهدد  عندما  الصلب  التهديد  حيصل  الصلب:  التهديد   -4
واستقالله. اآلخر  البلد  امن  داخلية  جمموعات  او  معينة  عسكرية 
االرادة  لفرض  العسكرية  القوة  استخدام  هو  الصلب  فالتهديد 
ابرزها،  من  عديدة  اهدف  الصلب  وللتهديد  املصالح.  وتأمني 
اليت  والصلبة  الفزيائية  االساليب  عىل  ويعتمد  االرض.  احتالل 

ترتافق مع سلوكيات خشنة. 
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اهداف احلرب الن�عمة

اسقاط  اي  اهلدف  يف  الصلبة  احلرب  مع  الناعمة  احلرب  تشرتك 
النظام السيايس احلاكم ويفرتقان يف االدوات واالساليب. يف احلرب 
عىل  البالد  تدار  الذي  والنموذج  الفكر  استهداف  جيري  الناعمة 
اساسه من خالل التاثري عىل االعتقادات والقيم السائدة يف املجتمع. 
والنموذج  الفكر  استهداف  وراء  من  آخر  هدفٍ  اىل  العدو  ويرمي 
واحلكومة  النظام  عن  املرشوعية  لسلب  االرضية  تهيئة  وهو 
املستهدفان مما يسّهل عملية اسقاط النظام .من هنا يمكن القول ان 
البالد من خالل تغيري  املهاجم يتمكن من تغيري الشكل احلاكم يف 
االعتقادات واالفكار والتأثري عىل السلوكيات املوجودة. واحلرب 
الناعمة هي اسلوب لفرض االرادة وتأمني املصالح من دون احلاجة 

للجوء اىل القوة العسكرية واالساليب اخلشنة.

اما اهم اهداف احلرب الناعمة:

1- تغيري االيديولوجية احلاكمة.

2- التقليل من املشاركة الشعبية يف العملية السياسية .

3- تغيري اهلوية الدينية.
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4- سوق االفكار العامة نحو ما يريده العدو.

5- اضعاف التضامن واالنسجام االجتماعي.

6- تغيري قيم املجتمع.

7- تغيري النماذج املوجودة والرائجة يف املجتمع.

ما تقّدم هو بعض العناوين االساسية اليت يمكن إدراجها يف اطار 

اهداف احلرب الناعمة وقد حدد االمام اخلامنيئ )دام ظله( جمموعة 

من  نابعة  وهي   ، االهداف  هذه  ضمن  تندرج  اليت  العناوين  من 

املتدين،والذي  املجتمع  يرضب  الذي  املحدق  باخلطر  االحساس 

االمام  د  حدَّ احلرب.  تلك  بخطر  املستهدف  يشعر  ال  الغالب  يف 

اخلامنيئ)دام ظله( خالل خطاباته جمموعة من االهداف اليت تعود 

الثقايف  الغزو  عىل  يشتمل  الذي  العام  بمعناها  الناعمة  للحرب 

واحلرب الناعمة باملعىن اخلاص، ومن أبرزها:

واالصول  بالدين  االعتقاد  عن  اجلديد  اجليل  إبعاد   -1
الثورية.1 

1- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )15/1/1992(
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والفساد  االبزتال  نحو  املجتمع  يف  الشاب  اجليل  2-اخذ 
االخالقي1.

3-حذف التفكري الفّعال الذي هيّدد الغرب وسلطته .2 

4-إضعاف الثقافة الوطنية واالسالمية.3  

5-حرف الشباب املؤمن عن االلزتام بايماهنم واعتقاداتهم.4 

6-حرف اذهان الناس عن االسالم.5  

النظام  ضد  الثورة  مسألة  يف  املجتمع  يف  اليأس  7-زرع 
السلطوي.6 

8- استبدال ثقافة ،قيم وعقيدة الناس باخرى أجنبية .7 

9- جعل املجاهدين يندمون عىل تضحياتهم املاضية.8  

1- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )10/12/1992(
2- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )15/1/1992(
3- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )13/7/1992(
4- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )12/8/1992(
5- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )5/5/1993( 
6- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ)5/5/1993(

7- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )31/7/1993(
8- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )12/9/1994(
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عىل  بنيت  اليت  االصيلة  االسالمية  الثقافة  استهداف   -10
أساسها الثورة االسالمية.1 

11- إلقاء اليأس يف مريدي حاكمية االسالم يف العامل .2 

12- اضعاف مّهة الشباب داخل البلد.3 

13- اسقاط حيثية واعتبار املقاومة بني ابناء الشعب.4  

14- اجياد الفرقة واالختالف بني النشطاء السياسيني .5 

15- افراغ الثورة من مضموهنا االسالمي والديين والروح 
الثورية.6 

16- القضاء عىل مسألة الثقة واملشاركة واملرشوعية.7 

17- اجياد حالة من االنفعال امام العدو.8  

1- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )8/3/1997(
2- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )8/3/1997(

3- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )13/3/2000(
4- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ )26/9/2001(

5- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ)29/10/2008(
6- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ)19/6/2009(
7- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ)19/6/2009(

8- كلمة االمام الخامنئي بتاريخ)7/5/1993(
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خ�ش�ئ�ص احلرب الن�عمة

إن توضيح خصائص أّي ظاهرة ومتزيها عن غريها ومعرفة حدودها 
احلرب  .تتمزي  الظاهرة  معرفة  طرق  أبرز  من  والعملية  املفهومية 

الناعمة بمجموعة من اخلصائص امهها:

1- احلرب الناعمة غري حمسوسة.

ختتلف احلرب الناعمة عن الصلبة اذ اهنا تتمزي بماهيتها االنزتاعية 
الصلبة  احلرب  اما  وجودها.  بداية  حتديد  يصعب  .لذلك  الذهنية 
فهي عينية وحمسوسة وترتافق مع ردات فعل .احلرب الناعمة حرب 
غري حمسوسة اذ ان ماهيتها خفية . واذا كان عامل التهديد يف احلرب 
الصلبة هو األلوية والفرق العسكرية فان العامل يف احلرب الناعمة 

هو االستفادة من القوة اجلذابة والنخب والناس يف املجتمع .

2- احلرب الناعمة تدرجيية.

جتري احلرب الناعمة ضمن حركة تدرجيية وهادئة . وتهدف احلرب 
السيايس  النظام  النهاية  ويف  والسلوك  االفكار  تغيري  اىل  الناعمة 
باالستفادة من االساليب غري اخلشنة . والوصول اىل النتائج املطلوبة 
يف هذا التغيري يتطلب مزيدا من الوقت والتدرج يف القاء املفاهيم ...
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3- احلرب الناعمة شاملة وواسعة.

بمجموعة  حمدودة  غري  اهنا  يف  الصلبة  عن  الناعمة  احلرب  ختتلف 
معينة ،بل تستهدف كافة املجموعات . يضاف اىل ذلك اهنا تشتمل 
احلرب  وتستهدف  مادية.  وغري  املادية  واجلوانب  االبعاد  كافة  عىل 
الناعمة كافة الناس باختالف اوضاعهم )عوام ،نخب...( وكذلك 

كافة الشؤون السياسية والثقافية واالجتماعية ...

4- ظهور البعد الثقايف يف احلرب الناعمة.

ختتلف احلرب الناعمة عن كافة احلروب بظهور وغلبة البعد الثقايف 
فيها عىل االبعاد االخرى.  مع العلم اهنا تستعني باالبعاد االخرى 
احلرب  كانت  .واذا  واالجتماعي  السيايس  البعدين  باالخص 
فهي  االساسية  والقيم  االعتقادات  يف  تغيريات  اىل  تؤدي  الناعمة 
تبدل اهلوية الثقافية والنموذج السيايس املوجود واسباب مرشوعية 

النظام وبالتايل اسقاط النظام السيايس .

5- حمورية املجتمع يف احلرب الناعمة .

ووجود  وتطور  لنمو  واملناسب  االساس  املكان  املجتمع  يشكل 
احلرب الناعمة .ويزيد من وترية احلرب الناعمة اآلفات االجتماعية 
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احلرب  تصبح  اخرى  .وبعبارة  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية 
فان  .لذلك  املناسبة  االجتماعية  االرضية  تهيأت  اذا  فاعلة  الناعمة 
التحصني  مستوى  عىل  يتوقف  الناعمة،  احلرب  اهداف  حتقق  منع 

ورفع االفات املوجودة داخل املجتمع. 

6-احلرب الناعمة رسية وخفية .
احلرب الناعمة خفية ورسية وتعتمد عىل اسلوب املفاجأة.وتساهم 
االدوات الناعمة يف امتالك املهاجم القدرة عىل حتقيق اهدافه حتت 

غطاء ثقايف وعلمي وفين ...الخ.

7- قليلة التكاليف النفسية والسياسية.

السياسية والنفسية  التكاليف  الكثري من  تتطلب  الناعمة ال  احلرب 
للمهاجم وهذا يعين ان املهاجم سيبقى يف مأمن من التبعات ورّدات 
الفعل .ال بل ال يتحمل املهاجم أية تبعات نتيجة احلرب الناعمة عىل 
اساس ان املجتمع هو الذي اختار تغيري قيمه وافكاره بارادته وليس 

باالجبار.

8- احلرب الناعمة عميقة .

البعد  يف  باالخص  املجتمع  عىل  عميقة  آثارًا  الناعمة  احلرب  ترتك 
وروح  هوية  تغيري  اىل  االحيان  بعض  يف  تؤدي  قد  بل  ال   ، الثقايف 
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وبطيئة  تدرجيية  ،عملية  الناعمة  احلرب  ان  .وبما  السيايس  النظام 
فاآلثار اليت حتملها اكرث عمقا ودومًا ؛ وذلك الن املستهدف يف هذه 
العملية ،هي االصول واملبادئ اليت حتكم املجتمع ثم انه ليس من 
السهل جربان اخلسائر املرتتبة عىل احلرب الناعمة ،خالفا للخسائر 
احلرب  يف  نخرسه  ما  ان  يعين  ،وهذا  الصلبة  احلرب  عىل  املرتتبة 
الصلبة يمكن جربانه بسهولة وبعد انقضاء مدة من الزمن إال ان ما 

نخرسه يف احلرب الناعمة ليس عىل هذه الصورة .

ان ما نتعرض له من غزو ثقايف نشاهد عالماته يف خمتلف املجاالت 
الثورية  الروح  افراغ اسالمنا من حمتواه والقضاء عىل   ، منه  اهلدف 

وااليمانية اليت نعيشها وهذا ما يؤكد عمق تأثري احلرب الناعمة .

9- احلرب الناعمة معقدة 

احلرب الناعمة معقدة وذات اوجه وابعاد متنوعة . من جملة ابعاد 
واالجتماعي  والغرائزي  والعاطفي  املعريف  البعد  الناعمة  احلرب 
وتعيني  حتديد  فان  هنا  من   . اجلسدي  وكذلك  والنفيس  واملعنوي 

مصاديقها امر يف غاية الصعوبة .

عىل  الناعمة  فاحلرب  وواقعية  حمسوسة  الصلبة  احلرب  كانت  واذا 
العكس من ذلك اذ ال يمكن قياسها باملوازين املادية واحلسّية .
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 احلرب الن�عمة
1
اإ�شرتاتيجي�ت وتكتيك�ت

تعتمد احلرب الناعمة عىل اسرتاتيجية استجابة اخلصم وغفلته وتعترب 
تستغل  الناعمة  احلرب  أن  ذلك  جدًا،  وهامة  حساسة  النقطة  هذه 
إما غفلة اخلصم أو تستغل وجود نقاط ضعف وثغرات لدى بعض 
الالعبني املؤثرين يف القضايا واألحداث يف الساحة املستهدفة؛ ألن 
احلرب الناعمة تعمل كمنظومة متفاعلة داخل ساحة مفتوحة أمام 
الالعبيني الدوليني وهي تشبه لعبة الشطرنج بحيث إنَّ حتريك أّي 
النهائية  تأثرياته اإلجمالية عىل احلصيلة  الطاولة حيدث   حجر عىل 
استخدمه  تشبيه  من  مأخوذ  الشطرنج  لعبة  وتعبري  اللعبة،  لنتائج 
منظر القوة الناعمة جوزيف ناي، والالفت أن اإلمام اخلامنيئ )دام 
ظله( استعمل هذا التعبري يف تذكري صناع القرار والنشطاء السياسيني 
ورضورة  وذكاء  بحذاقة  الترصف  برضورة  اإلسالمي  النظام  يف 
االنتباه اىل حساسية أية حركة يف ظّل ساحات سياسية مفتوحة عىل 
املنافذ والتدّخالت والسياسات الدولية اإلستكبارية، قال سماحته 
“ ينبغي عىل الذين يدخلون املعرتك السيايس أن يدققوا بحركاتهم 

االهداف  فهي  التكتيكات  اما  والبعيدة  العامة  االهداف  االستراتيجيات  من  المقصود   -1
المرحلية 
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الساحة  عىل  ستطرأ  اليت  املستقبلية  السياسية  بالتغيريات  ويتكهنوا 
كالعيب الشطرنج املحرتفني1 ...ولعل هذا األمر من األرسار املعقدة 

والعميقة هلذه احلرب الناعمة.

وعىل ضوئها نفهم تأكيد سماحته يف عرشات اخلطابات يف السنوات 
العرش األخرية )2001م. وحىت 2011م.( عىل ثالثية من الكلمات 
يف  الثالثية  هذه  تتكرر  األحيان  بعض  ويف  واملفردات،  والعبارات 
أو  والعزيمة”  واليقظة  “البصرية  هي  الثالثية  هذه  نفسه،  اخلطاب 
املعىن “اإلنتباه واحلضور  نفس  تؤدي  يستعمل كلمات مشاهبة  قد 
واهلمة” وهذا ُيَعّد يف قمة اإلدراك جلوهر احلرب الناعمة اليت تقوم 
كل اسرتاتيجياتها عىل مدى استجابة اخلصم لتداعيات هذه احلرب 

وعىل غفلته وسذاجته وسوء ترصفه. 

حسابية،  وليس  هندسية  نتائج  دائمًا  الناعمة  احلرب  تعطي  وهلذا 
مضاعفة،  توسعية  بصورة  ترتاكم  واألرضار  اخلسائر  أن  بمعىن 
الطرف  النتائج، نقطة تضاف اىل رصيد  وكل نقطة هلا ضعفان من 
املهاجم، ونتيجة ونقطة سلبية حتسم من رصيد الطرف املستهدف، 

1- خطاب لسماحة السيد القائد أمام النخب العلمية في البالد بتاريخ 30 /2009/10 
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فضالً عن متهيدها وتوليدها خلسائر وأرضار ونقاط ضعف جديدة 

وألرباح ومكاسب يف اإلجتاه املعاكس. 

واخلالصة انَّ خمرجات ومنتجات احلرب الناعمة عبارة عن عالقة 
حب نحو قيمة وعالقة طرد ونفور من قيمة مقابلة، وسلوك كاره 
ومقبل عىل سياسة وسلوك،  منجذب  ومبتعد عن سياسة وسلوك 
النظام،  ذاك  عن  رشعية  نزاع  ونقطة  النظام  هلذا  رشعية  نقطة 
“ان  قائالً  ناي  بدقة ودهاء كبري جوزيف  املعادالت رشحها  وهذه 
جدول  حساب  عىل  النقاط  وكسب  التالعب  تعين  الناعمة  القوة 
نفس  ويف  التالعب،  هذا  بصمات  تظهر  أن  دون  اآلخرين  أعمال 
التعبري عن جدول أعماهلم وتفضيالتهم  الوقت منع اآلخرين من 
وكراهية  وحب  وطرد  جذب  عالقات  هي  اخلاصة،  وتصوراتهم 

وحسد وإعجاب”1 .. 

ويمكن خالصة اسرتاتيجيات احلرب الناعمة يف التايل: 

حيويته  وسلب  اخلصم  لطاقات  املتواصل  اإلستزناف  1ـ 
وبالعموم رضب وإضعاف موارده الناعمة . 

1- القوة الناعمة . جوزيف ناي . ص 34 وص 70 . 
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املتواصل ملرتكزات ورموز ومالمح  2ـ  الضغط والتشهري 
وصورة ونفسية وعقل اخلصم بدون أي توقف هبدف حتقيق 

اإلرهاق واإلرباك وخلخلة األركان .   

خلق  هبدف  آخر  تيار  حساب  عىل  لتيار  العلين  الدعم   3ـ 
يسمح  واستقطاب  فرز  واجياد  املتبادلة  اإلتهامات  من  بيئة 

بالدخول عىل اخلط والتالعب .   

4ـ اسـتغالل نقـاط الضعف يف بعض الشـخصيات القيادية 
يف جبهـة اخلصم خللق توترات وحساسـيات وعداوات مع 
الشخصيات املنافسة وتسعري حمى الرصاع عىل املواقع عرب 
ترسيب اإلشاعات واألخبار وتضخيم صورة الشخصيات 
وخـاصــة املعـارضــة وصـناعــة نـجوميتهـا اإلعالميـة 

واجلماهريية.  

خالل  من  متوترة  واعالمية  وشعبية  سياسية  بيئة  خلق  5ـ  
وسياسية  فكرية  وموضوعات  قضايا  يف  واملناقشة  اجلدل 
بني  وحساسيات  تناقضات  إحداث  اىل  تؤدي  حّساسة 

الفصائل املختلفة  .   

6ـ استدراج التيارات االسالمية اىل امللفات السياسة العامة 
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من  غريها  مع  سياسية  بأزمات  توريطها  اىل  يؤدي  بما 
الغرب  مواجهة  يف  املركزي  هدفها  عن  وإبعادها  التيارات 
تلبية  عن  اإلسالمي  احلكم  نظم  وقصور  فشل  وإلثبات 

اإلحتياجات واملتطلبات الدولية والسياسية املعارصة . 

8ـ رضب وتشويه صورة علماء الدين واملؤسسات الدينية 
هبدف تقليص دورهم وألجل العمل عىل ادخال اصالحات 

وتعديالت عىل املناهج الدينية.

ملواثيق  االسالمية  واحلركات  النظم  خمالفة  إبراز  9ـ  
والسالم  األمن  ومنظومات  املتحدة  اإلمم  ومقررات 
الدوليني ومقتضيات حقوق االنسان وقيم التسامح الديين 

وتبنيها للعنف واإلرهاب كمنهج وإسرتاتيجية.   

وإجياد  املعتدل  املدين  باإلسالم  يسمى  ما  تيار  دعم  10ـ 
شبكة إسالمية دولية مرتبطة بالغرب تعمل وفق الضوابط 

األمريكية والغربية . 

املدين  الوجود  وزيادة  العسكري  الوجود  تقليص  11ـ 
واإلعالمي واإلستخبارايت يف العامل االسالمي .
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اما فيما يتعلق بتكتيكات احلرب الناعمة فيمكن االشارة اىل ما ييل:

الرتكزي  ثمَّ  ، ومن  املقابل  الطرف  العناوين عىل  إلصاق   -1
إىل  تتبادر  جيعلها  مما  العناوين  هذه  ترويج  عىل  اإلعالمي 
الذهن بمجرد ذكر اسم ذاك الطرف ومن ابرز هذه العناوين: 
اإلرهاب ، األصولية ، الرجعية ، التنوير وحقوق اإلنسان.

عند  املقبولة  والوطنية  الدينية  باملقدسات  االستعانة   -2
اجلماهري وحماولة تقديم األفكار اهلّدامة بواسطة كيفية إثارة 

تلك املقدسات.

والرتويج  واملعروفة  املشهورة  الشخصيات  عن  الدفاع   -3
اهنا  عىل  الشخصيات  هذه  وتعويم  وأشخاصها  ألفكارها 
قدوة وأسوة لآلخرين )سياسيون ، فنانون ، رياضيون ....( 
ويف هذا اإلطار يأيت الرتويج لبعض احلركات واجلمعيات 

الثقافية والسياسية واالجتماعية ...

وبشكل  الناعمة  احلرب  يدير  الذي  الطرف  ويستعني   -4
لة إلثارة  املفضَّ الوسيلة  فالشائعة هي  الشائعة.  أساس عىل 
عىل  رئيس  بشكل  الشائعة  وتعتمد   . له  والرتويج  يريد  ما 

الرتويج لفكرة ما بعد جتميلها وجعلها مقبولة.
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العموميات  عىل  واملفاهيم  القضايا  إثارة  يف  االعتماد   -5
التفاصيل  عن  األذهان  انرصاف  اىل  يؤدي  مما  والكليات 

واجلزئيات ، وبالتايل االبتعاد عن الوقائع واحلقائق.

6- اثارة مسائل كبرية ال واقعية هلا عىل االطالق ثم االرصار 
عليها لتجد مكانًا هلا يف اذهان املخاَطبني.

اجزاء  عن  املقصودة  والغفلة  احلقيقة  من  اجزاء  نقل   -7
بدوره االساس وطبق ختطيط  يقوم االعالم   أخرى. وهنا 
مسبق وألهداف ملحوظة بطرح وتقديم اجلزء الذي يريده 

والذي يستفيد منه.

8- الرتويج لعملية التوقعات والتنبؤات اليت تقرأ املستقبل 
وتوضح ما حيصل يف ما يأيت من األيام . وتربز خطورة هذا 
يف  تساهم  اهنا  إال  كاذبة  معلومات  يقدم  أنه  يف  التكتيك  
التشكيك يف قضايا مسّلمة عىل مستوى األديان ذات عالقة 

بالوحي والغيب ...

عند  اجلنيس  بالبعد  العالقة  ذات  بالنواحي  االستعانة   -9
االشخاص باالخص الشباب ، وبالتايل جذهبم اىل االفكار 
العالقة.  تلك  اطار  يف  تقديمها  بعد  اخلصم  يريدها  اليت 
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القضايا  عن  الشاب  انتباه  رصف  االمر  هذا  عىل  ويرتتب 
واالفكار االساسية واحلساسة.

10- االستعانة بوسائل االعالم الغتيال الشخصيات . وال 
والثقايف  الفكري  بل  منه  الفزييايئ  هنا  االغتيال  من  يقصد 

والسلوكي .

تستحق  مما  أكرث  قضية  أو  موضوع  إعطاء  يف  املبالغة   -11
من األمهية مع العلم اهنا فكرة صغرية ال بل سخيفة بعض 
األوقات إال أهنا خطرية عىل مستوى تهديم األفكار والقيم.

ومعروفة  كثرية  وهي  باملغالطات  باالستعانة  العمل   -12
للتحريف  مرادفة  الناعمة  احلرب  يف  واملغالطة   . ومؤثرة 
حيث يعتمد عىل أدلة وشواهد تؤيد املطلوب وتتغاىض عن 

األدلة األخرى.

13- وتعتمد احلرب الناعمة عىل تكتيك اخلداع حيث جيد 
وحيصل  العدو  يريده  الذي  بالعمل  يقوم  نفسه  املخاَطب 
ذلك بعد ان تتغري قناعات الشخص. وقد يدرك الشخص 
لذلك  املدرك  املخدوع  اما  ذلك.  يدرك  ال  وقد  خمدوع  انه 
فهو يعلم ان هناك افكارًا تقف وراء تغيري قناعاته وهو غري 
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قناعاته  يمكنه حتديد  املدرك ال  اليها. وغري  للعودة  مستعد 

ليعرف ان كانت قد ُحِرّفت ام ال.

14- ومن جملة التكتيكات اليت تعتمدها احلرب الناعمة ، 

تعميم النماذج الغربية يف جماالت متعددة كاللباس واملأكل 

احلياة  طريقة  تعميم  عام  واالخالق....وبشكل  واملنطق 

الغربية.

ان التكتيكات املعتمدة يف احلرب الناعمة كثرية وكثرية جدًا بحيث 

اهنا ال حتىص اذ العدو يعمل وباستمرار عىل ابتداع الصور والطرق 

اليت تؤدي اىل احلاق الرضر بالطرف اآلخر.
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اأدوات وطرق احلرب الن�عمة

لقد وّسعت األبعاد املختلفة وامليادين املتنوعة للحرب الناعمة من 
احلديثة  التكنولوجيا  سامهت   ذلك  اىل  باالضافة  وطرقها.  أدواتها 
الكالمية،  األساليب  وتعترب  وأساليبها.  طرقها  وتعقيد  تنوع  يف 
الناعمة  للحرب  أصلية  طرق  ثالث  أهم  وااللكرتونية  والسلوكية 
والعمليات  النفسية،  العمليات  ذكر  ويمكن  تأثريًا.  وأكرثها 
مقولة  ضمن  التكتيكي  واخلداع  العامة  والديبلوماسية  اإلدراكية، 

األساليب األساسية الكالمية. 

واالعتصام  التعاون  وعدم  املدين  والعصيان  املعارضة،  وتعترب 
والتدخل غري الُعنفي وجذب املعارضني من جملة أهم األساليب 

السلوكية.

 أّما من أهم الوسائل االلكرتونية وأكرثها تأثريًا، فيمكن اإلشارة اىل 
ثالث مقوالت : املنتوجات الثقافية، واإلعالم والفضاء االفرتايض 
واألقمار  السينما  وتدخل  احلديثة(.  االتصاالت  )تكنولوجيا 
الصناعية وااللعاب اإللكرتونية وغري اإللكرتونية واملوسيقى ضمن 
واإلذاعة  املنشورات  اإلعالم:  وسائل  وتشمل  الثقافية.  املنتوجات 
حتت  ينضوي  احلارض،  العرص  ويف  األنباء.  ووكاالت  والتلفزيون 
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عنوان أدوات احلرب الناعمة يف الفضاء االفرتايض ما ييل: اإلنرتنت 
والتلفون  و..(،  االجتماعي،  التواصل  شبكات  اخلربية،  )املواقع 
ونظام  ،الوتسآب،  البلوتوث   ، العاجل  اخلرب  )خدمة  اخلليوي 

الرسائل(.

إذا عّرفنا احلرب الناعمة بأهّنا عملية تنافسية عىل التعبئة االجتماعية 
بني الدولة واجلماعات غري احلكومية، عندئذٍ فإّن أّي عنرصٍ يستطيع 
تقليل مزيان قدرة تعبئة الدولة لصالح اجلماعات الساعية يف تغيري 

النظام السيايس، يمكن اعتباره أداًة لإللغاء الناعم .

دور  هي  الناعمة  احلرب  أدوات  خيص  فيما  األساس  النقطة   
وموقعية كّل من املتغريات اآلنفة الذكر يف مرشوع احلرب الناعمة، 
حيث تتمتع املؤسسات الشعبية بأمهية أكرب يف هذا املجال، إذ تعترب 
التعبئة  قدرة  اكتساب  يف  عنرصٍ  أفضل  احلكومية  غري  املؤسسات 
السيايس  النظام  يف  تنشط  ألهّنا  والتحول،  والتغيري  االجتماعية 
احلاكم  وتوّسع من نطاق أنشطتها دون أن تثري أّية حساسية ضدها. 

إذن، كخالصة ملا تقّدم يمكن اإلشارة اىل األدوات التالية:

1- املؤسسات غري احلكومية املنسجمة. 

دور  الفضائية،  الشبكات  )اإلنرتنت،  اإلعالم  وسائل   -2
النرش(.
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3- النخب السياسية واالجتماعية والعلمية. 

4- القابليات املتضادة املوجودة يف املجتمع )مثل القوميات 
واألقليات االجتماعية املختلفة(.

املرأة،  مع  املساواة  حركة  )مثل  االجتماعية  احلركات   -5
هنضة اجلامعيني،...(.

6- املعارضة من خارج احلكم.....
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كيفية مواجهة احلرب الن�عمة

عىل   _ آخر  يشء  أي  وقبل   _ تقيض  ختريبية  حالة  الناعمة  احلرب 
قيم املجموعة لذلك ال بد من النهوض للمواجهة . وكما أساليب 
كثرية  املواجهة  أساليب  لذلك   ، ومتعددة  كثرية  الناعمة  احلرب 
نوعني:  عن  املواجهة  أساليب  يف  احلديث  ويمكن  ايضًا.  ومتعددة 
وهو  واالجتماع  الفرد  ساحة  حتصني  اىل  هيدف  تأسييس  األول 
تعبري حقيقي عن القيم واالعتقادات اليت حيملها الشخص . فكل 
جمموعة ذات افكار وعقائد وقيم خاصة تعمل وبشكل أساس عىل 
تربية أتباعها عىل تلك االمور ليصبحوا حقيقة من املنتمني اىل تلك 
تأثري االساليب  يراد منه احلؤول دون  الذي  املجموعة. والثاين هو 
تتبع خمططات  النوع  هذا  االمر يف  ويتطلب  العدو.  يستعملها  اليت 

العدو والكشف عنها ومن ثم التفكري يف طريقة الرد . 

ان  إال  ومتنوعة  متعددة  االساليب  ان  القول  يمكن  عام  وبشكل 
وتعميق  الفرد  تدين  تعميق  عىل  العمل  هو  فيها  االساس  العامل 
ثقافته وزيادة الوعي والبصرية لديه ، ومن دون هذا العامل ال معىن 
عبثية ال  املحاوالت  كافة  بل ستكون  ، ال  الناعمة  احلرب  ملواجهة 
بدينه معرفة  تدينا حقيقيا والعارف  املتدين  . فالشخص  فائدة منها 
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صادقة يقينية والذي يمتلك ثقافة تؤهله لتشخيص االمور والتميزي 
بينها، من الصعب ان تؤثر فيه احلرب الناعمة، ال بل ال يمكن لالفكار 
املعادية ان تنفذ اليه النه سيتمكن وبرسعة من حتديد مدى خمالفتها 
اما  وبينها.  بينه  الطريق  وسيقطع  فسريفضها  متدين  انه  وبما  لدينه 
وسزتّل  شبهة  أدىن  بروز  عند  فسيغرق  واملعرفة،   االيمان  ضعيف 
قدمه عند أدىن تشكيك وسيقتنع بما هو ضعيف احلجة والربهان. 
هنا يمكن التأكيد عىل جمموعة من العناوين اليت تندرج يف إطار سبل 

املواجهة استقينا اغلبها من كلمات اإلمام اخلامنيئ )دام ظله(:

�شبل املواجهة:

الناعمة  احلرب  وجود  بأصل  واإليمان  االقتناع   -1
وديمومتها ال بد يف البداية من االقتناع احلقيقي والصحيح 
اإلقتناع  من  بد  وال   ، الناعمة  احلرب  وقيام  وجود  بأصل 
لطبيعتها  العميق  الفهم  حالة  ووجود  أيضًا،  بديمومتها 
فاحلرب  عملها.  وتكتيكات  واسرتاتيجيات  وآلليات 
الناعمة منظومة متكاملة، وما مل يقتنع ويلتفت صانع القرار 
هذه  وجود  أصل  إىل  للمسؤولية  متصدٍ  وكل  اإلسالمي 
يستطيع  فلن  واستمراريتها  ديمومتها  وإىل  الناعمة  احلرب 
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ولن  العدو،  عمل   ورؤية  املخططات  وتلمس  اكتشاف 
األشخاص  من  املطلوبة  األدوار  وحتديد  معرفة  يستطيع 
واملؤسسات والدول واملنظمات ووسائل اإلعالم املعادية، 
حتركاته  خدمة  مدى  ومعرفة  متيزي  يستطيع  لن  وبالتايل 
عاجزًا  البصرية  أعمى  وسيبقى  العدو،  ألهداف  وخطواته 

عن الرؤية يتخبط بدون سبيل واضح1.  

2- الفهم الصحيح والتفصييل آلليات عمل احلرب الناعمة  

واملقصود هنا ان اآلليات اليت يستخدمها العدو كثرية وال 
املعرفة حتدد  فيها  ألن  بد للمواجهة من معرفتها والتدقيق 
أمالً يف حتقيق  املوقف  مع  للتعامل  املناسب  الرد  اجراءات 

النرص وهزيمة العدو وإدخال اليأس إىل قلبه2.

احلرب  خمططات  الفشال  رضوة  واإلنسجام  الوحدة   -3
الناعمة  

القيادة  أركان  بني  واالنسجام  الوحدة  بأن  اإليمان  جيب 

1- راجع خطاب االمام الخامنئي بتاريخ 2009/9/5
2- راجع خطاب االمام الخامنئي بتاريخ 2009/9/24
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والتيارات االسالمية  املذاهب  والشعب وبني  القيادة  وبني 
من أهم عوامل القوة ملواجهة احلرب الناعمة. وينبغي عدم 
اليت  الرضبات  لتوجيه  العدو  يستغلها  قد  ذريعة  أية  إعطاء 

يرغب هبا1.

قوة  تفكيك  الناعمة  احلرب  وخمططات  أهداف  أهم  فأحد 
اخلصم ورضب موارده الناعمة. ويف هذا االطار تأيت عملية  
االمام   الفقيه  الويل  رضب موقع وزعامة وصورة ورشعية 
األمريكية  األولويات  أهم  من  لتكون  ظله(  )دام  اخلامنيئ 
والغربية والصهيونية عىل اإلطالق بالنظر إىل معرفة العدو 
الدقيقة بأمهية قائد الثورة ومواصفاته القيادية الرفيعة ودوره 
الرأي  يف  وتأثريه  إيران  يف  القيادة  منظومة  كامل  حفظ  يف 
تفكيك  فإن  ثم  ومن  اإلسالمي.  العامل  امتداد  عىل  العام 
التيارات  ورضب  والشعب،  القيادة  بني  والثقة  الُلْحَمة 

الدينية والسياسية اليت تشكل روافد للنظام.

4- البصرية والتشخيص الدقيق للقضايا واألحداث  ينبغي 
أخذ املوقف احلاسم جتاه القضايا واألحداث وعدم الوقوع 

1- راجع خطاب االمام  الخامنئي بتاريخ 2011/7/5



47 مدخل اإىل احلرب الناعمة

خلق  ألن  الصحيحة،  للرؤية  املانعة  العدو  تشويشات  يف 
الشك والريبة والرتدد وسوء  التشخيص من أهم وظائف 
وغايات احلرب الناعمة املرتكزة عىل زعزعة اإليمان والثقة 
باألفكار واملواقف والشخصيات والرموز، وإرباك اخلصم 
يف رصاعات وإنشغاالت جانبية تؤدي إىل ختريب منظومة 
وتوقف  والربامج  الطاقات  وتعطل  أركانه،  بني  العالقات 
إىل  املطاف  هناية  يف  يؤدي  ما  العدو،  بمواجهة  حترك  أي 
مستوى من التشتت والتآكل واإلهنيار والسقوط التدرجيي1.

5- احلضور يف الساحة ومواصلة التقدم جيب تفعيل احلضور 
والدينية  السياسية  الفعاليات  يف  واملشاركة  الساحات  يف 
عىل  العمل  “ومواصلة  والعلمية  والتدريبية  والعسكرية 
تقديم الصورة املرشقة للنظام اإلسالمي وتلبية اإلحتياجات 
املادية واملعنوية املتوازنة اليت حتقق كرامة الشعب، ومواصلة 
تطوير جاذبية الربامج واخلطط واملناهج وفق رؤية إبداعية 
اإلسالمية2   واملعايري  املوازين  تلزتم  منفتحة  إجتهادية 

1- راجع خطاب االمام  الخامنئي بتاريخ 2010/10/26
2-  خطاب لسماحة االمام الخامنئي )دام ظله( لمناسبة ذكرى وفاة اإلمام الخميني )رض( 

بتاريخ 2007/6/4 
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العلمية  املجاالت  يف  التقدم  ألجل  وثبات  بجدية  والعمل 
واالقتصادية والثقافية ورضب بوادر اليأس واإلحباط اليت 

يشيعها العدو.   

القائد  عليها  يركز  اليت  القضايا  من  الساحة  يف  واحلضور 
كثريًا ألن العدو يستهدف من خالل حمالت بث التشاؤم 
والربامج  األهداف  تعطيل  والتوتر،  واالنفعال  والشك 
وإشغاله  املخلص  التيار  وعزل  اإلسالمية  واملؤسسات 
برتتيب أوراقه والدفاع عن نفسه بدل التفرغ لقيادة الساحة 
للثورة  املخلص  التيار  هذا  إلستبعاد  يسعى  “العدو  ألن 
يف  الساحة  إىل  واملضللة  واخلائنة  املدربة  عنارصه  وإدخال 

ظل هذه االجواء1. 

معرفة  إن  وإحباطها  الناعمة  احلرب  أهداف  معرفة   -6 
العوامل  من  وكشفها  وحتديدها  الناعمة  احلرب  أهداف 
املهمة إلحباطها، ألن معرفة أصل وسبب املشكلة والتعرف 
عىل جذورها احلقيقية واحلديث عنها بأمانة ومصداقية تعد 

التعبئة  قوات  من  حشد  استقباله  خالل  ظله(  )دام  الخامنئي  االمام  لسماحة  خطاب   -1
بتاريخ  2010/10/24  
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مدخالً أساسيًا للعالج والشفاء، بل ان جمرد املعرفة لوحدها 
تنتج مفاعيلها حىت قبل تناول الدواء وأخذ اإلجراء.

يف  الضعف  مواطن  وسد  العدو  حلركة  املبكر  الرصد   -7
جبهتنا إن الرصد املبكر ملواقف وإشارات العدو وحتركاته 
تقع  ال  كي  وحتركاتنا  توجهاتنا  تشخيص  ألجل  رضوري 
أية خطوة وأي ترصيح وأي عمل نقوم به يف خدمة أهداف 
خطواته  حيدد  العدو  ألن  نحتسب.  ال  حيث  من  العدو 
رصده  ضوء  وعىل  ومواقفنا،  حتركاتنا  ضوء  عىل  وحتركاته 
يستدعي  ما  وهذا  جبهتنا،  يف  والثغرات  الضعف  لنقاط 

اإلنتباه.

يقتيض الرصد أمرين: األول أن يكون الرصد شامالً لكل 
الساحة ولكل املؤرشات واملتغيريات، وأن يتم اإلسترشاف 
والالعبني  العدو  قيام  واحتماالت  وسيناريوهات  لفرص 
الدوليني بتوظيف أي خطوة أو ثغرة يف حتركاتنا ومواقفنا، 
حترك  يسبق  بما  مبكر  وقت  يف  ذلك  يتم  أن  الثاين  األمر 
فوات  بعد  اإلستفادة...وليس  طريق  عليه  ويقطع  العدو 

األوان.
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النموذج  وصناعة  اإلسالمي  اإلعالم  كفاءة  تطوير   -8
البديل 

9- العمل عىل اسلمة وعرصنة التعليم اجلامعي 

اإلرساف  عن  البعيد  االستهالك  لسياسة  الرتويج   -10
والتبذير والكماليات والشكليات.

11- تقديم صورة مّوحدة وواضحة عن االفكار والعقائد 
األمر  املجتمع.ويقتيض  يف  املطلوبة  والقيم  والسلوكيات 
عىل  لالتفاق  االختصاص   أهل  من  فريق  ضمن  العمل 
أن  املطلوب  غري  فمن  االمور.  هذه  يف  االساسية  العناوين 

يقدمها كل شخص حسب معرفته وحسب ما يريد.

12- االستفادة من نفس الوسائل واألدوات اليت يستخدمها 
العدو )طبق الطرق املرشوعة(.

والثقافية  والفكرية  القيمية  املنظومة  إىل  النفوذ  حماولة   -13 
للعدو والعمل عىل التأثري فيها.

14- حتصني الساحة الداخلية امام االنحرافات 
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اخل�متة

وأدوات  وأبعاد،  وأهداف،  ماهية،  لدراسة  البحث  هذا  يف  تطرقنا 
وخصائص احلرب الناعمة. وقد متّت اإلشارة اىل أّن احلرب الناعمة 
الثقافية  اهلوية  قلب  اىل  تسعى  اليت  التحوالت  جمموعة  عن  عبارة 
وتتحقق  السيايس.  النظام  قِبل  من  املقبولة  السلوكية  والنماذج 
احلرب الناعمة – “السيطرة الكاملة  وعىل كافة الصعد”- يف أبعادٍ 
النماذج  استحالة  طريق  عن  والثقافة  واالقتصاد  :احلكومة،  ثالثة 

السلوكية يف هذه املجاالت واستبداهلا بنماذجٍ سلوكية مضادة. 

ولتشخيص احلرب الناعمة، تّم تناول بعض خصائصها وصفاتها، 
أهّنا تدرجيية، غري حمسوسية وهادئة،  اىل  ومن أمهها يمكن اإلشارة 
مبهمة ومعّقدة، شمولية ويغلب فيها البعد الثقايف عىل سائر األبعاد 

األخرى. 

واألساليب  اإلسرتاتيجيات  بعض  اىل  اإلشارة  يمكن  النهاية  ويف 
اليت نستطيع اعتمادها يف مواجهة احلرب الناعمة، مثل رفع مستوى 
الطالب  رشحية  لدى  وخصوصًا  املجتمع،  يف  واملعرفة  البصرية 
وتوفري  لدهيم،  التحليل  قدرة  مستوى  رفع  خالل  من  اجلامعيني 
فرص العمل، والثقة بالنفس وإجياد جوٍ من األمل، ورفع مستوى 
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تصبح  بحيث  واألمنية  واالقتصادية  العلمية،  الناحية  من  البلد 
والنهي  باملعروف  األمر  وإحياء  الصفر،  ُتقارب  به  الرضر  إمكانية 
عن املنكر يف املجتمع، والدقة يف اختيار السلع الواردة وباخلصوص 

الثقافية منها والتأكيد عىل دور ومكانة النخب.
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املصادر

الكتب

- تيم وايرن، إرث من الرماد تاريخ CIA ، رشكة املطبوعات للنرش 
والتوزيع 2010م.

ط2،  النائيين،  حممد  عيل   ، الناعمة  احلرب  ومباديء  اصول   -

انتشارات ساقي ، طهران 2012م.

- ساندروس ، ثقافة احلرب الباردة، نيورك 2007م.

- جوزيف ناي، القوة الناعمة ، مكتبة العبيكان 2007م. 

املقاالت واخلطابات

- »صعود حتدي املقاومة وأثرها عىل نظرية األمن القومي اإلرسائييل« 
جريدة السفري اللبنانية  العدد 11495 الصادرة بتاريخ 18/1/2010

-  “ أمريكا.انعطاف اسرتاتيجي مؤجل. لكنه قادم” ، منذر سليمان، 
  www.aljazeera.net   2009،  موقع دراسات قناة اجلزيرة
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- “جارد كوهني ..مهندس الثورات املخملية” منشورة عىل موقع 
  www.muslim.netشبكة أنا املسلم

- “امريكا تعد امليدان ضد ايران” للباحث حممد عبد احلليم ، موقع 
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- خطابات االمام اخلامنيئ )دام ظله(
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