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مقـدمــة
ال  اخلامنئي  القائد  االإمام  �سماحة  يعد 

التي  والعاملية  االإ�سالمية  ال�سخ�سيات  اأكرث  من 

االآونة  يف  الناعمة«  »احلرب  م�سطلح  ا�ستخدمت 

االخرية، حمذرًا من الوقوع يف �سراكها، ومنبهًا من 

عن  يقل  ال  مبا  مواجهتها،  �سبل  ومبينًا  اأفخاخها، 

منذ  منا�سبة  ع�سر  خم�ص  يف  خطابًا  ع�سر  خم�سة 

االنتخابات الرئا�سية التي جرت يف ايران يف العام 

وزارة  مقر  اىل  �سماحته  زيارة  تاريخ  وحتى   2009

اال�ستخبارات االإيرانية يف العام 2011، ويف كل هذه 

اخلطابات حدد و�سّخ�ص �سماحته احلرب الناعمة 

كم�سدر تهديد رئي�سي للنظام االإ�سالمي يف اإيران 

هذه  اأن  معتربًا  املنطقة،  يف  االإ�سالمية  ولل�سحوة 

ملواجهة  لالعداء  االأخري  االأمل  اأ�سبحت  احلرب 

وال�سحوة  اإيران  يف  االإ�سالمي  النظام  وتقدم  منو 

»ان  ذهبية  بعبارة  وموؤكدًا  املنطقة،  يف  االإ�سالمية 

هذه احلرب �ست�ستمر حتى ي�سل العدو اىل الياأ�ص 

من  قريبة  درجة  اإىل  بالفوز  اأمله  م�ستوى  وي�سل 

ال�سفر«. 



خطابًا  اأربعني  عن  يقل  ال  ما  اأح�سينا  وقد 

اإيران  يف  االإ�سالمي  النظام  يف  بارزين  لقادة 

حول التحذير من خطورة احلرب الناعمة ابتدءًا 

برئي�ص اجلمهورية ووزير اخلارجية ال�سابق وقادة 

احلر�ص الثوري االإ�سالمي وبع�ص الوزراء وبع�ص 

على  دل  ما  املقد�سة،  قم  يف  الدينية  املرجعيات 

يوليها قادة اجلمهورية اال�سالمية  التي  االهمية 

هذه  على  ي�سفي  ما  وهذا  احلرب،  هذه  الأبعاد 

منهج  عن  تك�سف  كونها  خا�سة  اأهمية  الدرا�سة 

ف�ساًل  املجال.  هذا  يف  وروؤيته  القائد  �سماحة 

الفكري  واملنهج  امل�سروع  عن  تك�سف  اأنها  عن 

واالإعالمية  الثقافية  املجاالت  يف  ل�سماحته 

وال�سيا�سية بالنظر اىل الرتابط الوثيق واملنهجي 

للخطابات. 

 و�سنعالج يف هذه الدرا�سة من خالل ملفني : 

االأمريكية  الناعمة  احلرب  ومفهوم  ماهية   �1

بالوثائق وامل�ستندات. 

�سماحة  و�سعها  التي  اال�سرتاتيجية  الروؤية   �2

ال�سيد القائد ملواجهة هذه احلرب.



الباب الأول

ماهية الحرب 

الناعمة 

ومفهومها 

وفقًا للوثائق 

والمستندات 

األمريكية 
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الناعمة طبقًا للوثائق  الحرب  أواًل: أصل مقولة   
والمستندات التاريخية 

املنظر  لها  روج  كما  الناعمة«  »القوة  مقولة  من  م�ستقة  الناعمة  احلرب 

االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  نائب  ن��اي  جوزيف  الربوفي�سور  القوة  لهذه  االأول 

ال�سابق ومدير جمل�ص املخابرات الوطني االأمريكي، وعميد كلية الدرا�سات 

اال�سرتاتيجيني  املخططني  اأه��م  اأح��د  وه��و  ه��ارف��رد،  جامعة  يف  احلكومية 

االأمريكيني، وقد متكن مبهارة من توظيف ثنائية ال�سلب والناعم امل�ستعملة 

 software يف تق�سيم اأجهزة وقطع الكومبيوتر الذي يتاألف من اأدوات ناعمة

واأدوات �سلبة hardware يف �سبيل ترويج م�سروعه اال�سرتاتيجي وال�سيا�سي 

والع�سكري الذي يقوم على نقل املعركة من امليدان الع�سكري ال�سلب حيث 

اأعداء  التفوق لعقيدة القتال واملوت وال�سرب الطويل وال�سمود التي يتقنها 

اأمريكا من وجهة نظر جوزيف ناي اإىل امليدان الناعم واأدواته التكنولوجية 

واالإت�سالية واالإعالمية، حيث التفوق الأمريكا وحلفائها. هذه النقطة تو�سل 

اأي�سًا خرباء الدرا�سات ال�سهيونية، فقال الباحث يف مركز درا�سات  اليها 

ماهية الحرب الناعمة ومفهومها 

وفقًا للوثائق والمستندات األمريكية
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االأمن القومي ال�سهيوين ميخائيل ميل�ستاين« اإن تفوق اإ�سرائيل يحتاج اىل 

القوة  ك�سر  على  فقط  ترتكز  ال  ال�سنني  مديدة  ا�ستنزافية  �سبورة  معركة 

الع�سكرية لقوى املقاومة واإمنا ت�سعى اأي�سًا لتقوي�ص املراكز التي تتبلور فيها 

وجه  على  يربز  االط��ار  هذا  ويف  اجلمهور.  وعي  يف  تنغر�ص  ومنها  االفكار 

املقاومة  بيئة  الدينية يف  واملراكز  والتعليم  االإعالم  اأجهزة  دور  اخل�سو�ص 

ويبدو اأنه فقط بعد اأن نحدث التغيري اجلوهري والطويل االأجل يف اأمن�اط 

واملوؤ�س�سات  وامل�ساجد  االإع��الم  وو�سائل  واجلامعات  املدار�ص  هذه  عم��ل 

.
(1(

الدينية ميكن اأن نلغي فكرة املقاومة من الوعي اأو نهزمها«

�سنة  االأوىل  املحطة  حمطات،  بثالث  ومر  اال�سطالح  هذا  تطور  وقد   

اأي بعد �سقوط االإحتاد ال�سوفياتي و�سعور االأمريكيني بن�سوة الن�سر   1991

يف احلرب الباردة وت�سلمهم زعامة العامل، حينها اأ�سدر جوزيف ناي كتابه 

االأول » مفارقة القوة » ومن ثم اأتبعه على اأثر هجمات 11 اأيلول العام 2001 

ال�سهري  كتابه  يف  م�سروعه  وتوج  بالقيادة«  »ملزمون  الثاين  كتابه  با�سدار 

»القوة الناعمة SOFT POWER« يف العام 2004 بعد الغزو االأمريكي الأفغان�ستان 

والعراق. 

الأمريكا يف  ال�سلبة  الع�سكرية  االندفاعة  ف�سل  وبعد   2008 العام  ومنذ   

اخلطة  لتعديل  هاملتون  بيكر  جلنة  تو�سيات  و�سدور  والعراق  اأفغان�ستان 

»�سعود  عنوان  حتت  ميل�ستاين  ميخائيل  اال�سرائيلي  القومي  االأمن  درا�سات  مركز  يف  اال�سرائيلي  للباحث  مقالة   -1

بتاريخ  ال�سادرة  العدد 11495  اللبنانية  ال�سفري  االإ�سرائيلي« جريدة  القومي  االأمن  واأثرها على نظرية  املقاومة  حتدي 

2010/1/18
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واملالية  والب�سرية  الع�سكرية  االأكالف  من  للحد  للمنطقة  االأمريكية 

للحروب متكن جمموعة من اخلرباء والباحثني االإ�سرتاتيجيني من اإدراج 

مقولة احلرب الناعمة يف �سلب هذه اخلطة املر�سومة على �سوء جمموعة 

املتخ�س�سة  االأبحاث  ومعاهد  مراكز  اأروقة  يف  ح�سلت  معمقة  نقا�سات 

اجلمهوري  احلزبني  عن  مفكرين  بني  االأمريكي  القرار  ب�سناعة 

واال�سرتاتيجية  الدولية  الدرا�سات  معهد  اإ�سراف  وحتت  والدميقراطي 

وتناغم  تقوم على دمج  ت�سوية  اأثرها اىل  الفرقاء على  تو�سل  CSIS وقد 

�سيا�سات القوة ال�سلبة والقوة الناعمة يف اإطار معادلة واحدة اأطلق عليها 

 .
(1(

»Smart power القوة الذكية«

وقد عرفت وزيرة خارجية اأمريكا احلالية هيالري كلينتون القوة الذكية 

باأنها »ت�سخري كل االأدوات التي تتوفر لدى الواليات املتحدة االأمريكية �سواء 

االإقت�سادية والع�سكرية وال�سيا�سية والقانونية والثقافية واالإعالمية، والبحث 

 .
(2(

عن االأداة املالئمة من بني هذه االأدوات مبا يتنا�سب مع كل و�سع دويل«

بالتن�سيق  االأمريكية  اخلارجية  يف  ال�سيا�سات  تخطيط  جلنة  بلورت  وقد 

�سيا�سات جديدة مت و�سعها قيد  االأمريكية  االإدارة  االأخرى يف  مع اجلهات 

التطبيق منذ �سنوات يف اإطار م�سروعني اثنني : 

1- منذر �سليمان / مقالة بعنوان »اأمريكا.انعطاف ا�سرتاتيجي موؤجل. لكنه قادم« 2009 / موقع درا�سات قناة اجلزيرة 

 www.aljazeera.net
2- ت�سريح لهيالري كلينتون اأمام جمل�ص العالقات اخلارجية يف جمل�ص ال�سيوخ االأمريكي بتاريخ 2009/10/13 من�سور 

 www.attajdid.info على عدة مواقع انرتنت منها موقع التجديد
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 1� م�سروع Century statecraft st 21 �سناعة الدول يف القرن احلادي 

والع�سرين بهدف اإحداث التغيريات يف البنى ال�سيا�سية لبع�ص الدول وخا�سة 

واالإعالمية عرب  االإت�سالية  التكنولوجيا  املناوئة الأمريكا من خالل توظيف 

ت�سكيل قوى �سيا�سية ومدنية و�سبابية يف �ساحة اخل�سم توؤمن باالأفكار والقيم 

التوا�سل معها عرب االإنرتنت وو�سائل االإعالم،  وال�سيا�سات االأمريكية ويتم 

الدميقراطيات  بثورة  اإعالميًا  عليه  اأطلق  مبا  امل�سروع  هذا  ترميز  وميكن 

الرقمية. 

2� م�سروع Diverting The Radicalization Track ويقوم على »اإعادة 

توجيه م�سمار التطرف » ويعني االإت�سال بالبيئة ال�سيا�سية للجماعات والنظم 

املتطرفة واملعادية وفتح حوارات معها عرب جهات ثالثة اأو من خالل واجهات 

مدنية وال�سعي لتوجيه زخمها واإمت�سا�ص عنفها وحتويل حراكها واإ�سراكها يف 

، وقد �ساعد على 
(1(

االأمريكي امل�سروع  الدميوقراطية مبا يخدم  اللعبة  اإطار 

اإر�ساء وت�سميم هذه امل�ساريع وال�سيا�سات �سخ�ص مغمور يف االإدارة االأمريكية، 

لالأفكار  اإبتكارًا  واالأكرث  االأمريكية  االإدارة  يف  �سنًا  اال�سغر  الرجل  وهو 

1- ميكن فهم هذا امل�سروع بنموذج احلوار الذي جتريه جمعية احلوار االإن�ساين ال�سوي�سرية مع جماعة االإخوان امل�سلمني 

وهو حوار بني الغرب وهذه اجلماعة من خالل جهة ثالثة وبواجهة مدنية، وقد اأف�سح عن ذلك مر�سد جماعة االإخوان 

امل�سلمني يف �سوريا يف مقابلة مع جريدة ال�سرق االأو�سط ال�سعودية بتاريخ 2011/10/9 
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 عنينا به مدير ق�سم غوغل لالأفكار google idea ورئي�ص ق�سم 
(1(

وال�سيا�سات

 .
(2(

 jard Cohen تخطيط ال�سيا�سات يف اخلارجية االأمريكية جارد كوهني

�سياق  يف  ولد  الناعمة  احلرب  م�سطلح  اأن  ندرك  ال�سوء  هذا  وعلى   

القرن  لنهايات  املف�سلية  الع�سكرية  واالأحداث  واحلروب  الكربى  املحطات 

التطور  قفزات  تاأثري  وحتت  والع�سرين  الواحد  القرن  وبدايات  الع�سرين 

جديد  منتج  وهو  واالإعالم،  االإت�سال  و�سائل  عامل  يف  حدثت  التي  الهائلة 

مبتكر وم�ستق من روح احلرب الباردة ولكن بغالف جديد وبتقنيات واآليات 

عقيدة  ومبواجهة  جديد  جمهور  اىل  وموجه  جديدة  وم�ساريع  و�سيا�سات 

اإيران و�سوريا وقوى  بلدان وقوى جديدة خا�سة  االإ�سالم و�سد  جديدة هي 

املقاومة واملمانعة �سد امل�سروع االأمريكي االأطل�سي االإ�سرائيلي يف املنطقة. 

game changers بحث  اللعبة  قواعد  �سخ�سية غريوا  كواحد من بني 100  العام 2010  اأختري يف  1- جارد كوهني، 

...www.wikipedia.org من�سور على موقع

2- مقالة للكاتب حمي الدين احلليبي حتت عنوان »جارد كوهني..مهند�ص الثورات املخملية« من�سورة على موقع �سبكة اأنا 

 www.muslim.net امل�سلم
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والتعريف  الفهم  في  الناعمة  الحرب  ثانيًا:   
األميركي 

االأمنية  الدرا�سات  يف  املتخ�س�ص  الباحث  اآيزن�ستات  مايكل  عّرف   

الناعمة   احلرب 
(1(

االدنى ال�سرق  لدرا�سات  وا�سنطن  معهد  والع�سكرية يف 

باأنها » اإ�ستخدام االأقوال واالأفعال وال�سور االإنفعالية كجزء من حملة توا�سل 

مثل  الأمريكا  معاٍد  لبلد  النف�سية  احلالة  لت�سكيل  املدى  طويلة  اإ�سرتاتيجي 

اإيران«. وحّدد اأن ن�سبة االأقوال والت�سريحات االإعالمية يجب اأن ت�سكل%20 

من حملة التوا�سل االإ�سرتاتيجي الناعمة، يف حني تت�سكل 80 % الباقية من 

 .
(2(

برامج واأفعال وحتركات ملمو�سة على االر�ص«

تاركًا  والتنظريي  الدبلوما�سي  التعريف  نحو  ناي  جوزيف  جنح  حني  يف   

ي�سغل  اأنه  باعتبار  االأبحاث  ومراكز  والوكاالت  لالأجهزة  التطبيقي  اجلانب 

من�سب اأكادميي هو عمدة كلية الدرا�سات احلكومية يف جامعة هارفرد فقال 

»القوة الناعمة هي القدرة على ت�سكيل ت�سورات االآخرين« وهي »احل�سول 

اأو دفع االأموال. وتن�ساأ  على ما تريد عن طريق اجلاذبية بداًل عن االإرغام 

1- معهد وا�سنطن لدرا�سات ال�سرق االدين من اأهم املعاهد البحثية املوؤثرة يف �سناعة القرار االمريكي وهو ي�سم نخبة 

من الباحثني من كال احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.

2- درا�سة من�سورة يف متوز 2010 حتت عنوان »دور القوة الناعمة يف احلرب النف�سية على ايران« للباحث مايكل اآيزن�ستات 

 .www.annabaa.org املتخ�س�ص بال�سوؤون االإيرانية واخلليجية على عدة مواقع انرتنت
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القوة الناعمة من اجلاذبية الثقافية لبلد ما، واملثل ال�سيا�سية التي يحملها، 

االأمريكية  ال�سيا�سات  تبدو  وعندما  الواقع،  يف  ينتهجها  التي  وال�سيا�سات 

جنعل  وعندما  االأمريكية.  الناعمة  القوة  تت�سع  االآخرين  بنظر  م�سروعة 

االآخرين يعجبون باملُثل التي نوؤمن بها، وجنعلهم يريدون ما نريد فاإننا لن 

ن�سطر اىل االإنفاق كثريًا على موارد ال�سيا�سات التقليدية - الع�سا واجلزرة 

املثل  اأهم  االقت�سادي. ومن  واالإغراء  الع�سكري  االإرغام  اأي على عوامل   -

االأمريكية التي لها قدرة على حتريك وجذب االآخرين نحونا الدميقراطية 

 .
(1(

وحقوق االن�سان واإتاحة الفر�ص لالأفراد«

االقت�سادية  »القوة  واأنواع  اأ�سكال  ثالثة  اىل  تنق�سم  القوة  اأن  واأ�ساف   

فالقوة  االأ�سا�ص  هذا  وعلى  الناعمة«  والقوة  الع�سكرية  ال�سلبة  والقوة 

القوى  فهذه  االقت�سادية،  والقوة  الناعمة  القوة  عن  تنف�سل  ال  ال�سلبة 

الثالث ت�سكل اأبعاد وزوايا القوة والتفوق والهيمنة وال�سيطرة يف ال�سيا�سة 

الدولية. وينبغي ملن يت�سدى للعمل يف االإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الدولية 

لعبة  مثل  اليوم  اأ�سبح  قد  العاملية  ال�سيا�سة  اأعمال  »جدول  اأن  يعرف  اأن 

ُلعبت بطريقة عمودية  اذا  اإال  بها  الفوز  االأبعاد ال ميكن  ال�سطرجن ثالثية 

اإال  اللعب  ي�ستطيعون  ال  اأنهم  والزعماء  الالعبني  بع�ص  وم�سكلة  واأفقية«. 

يف اإجتاه اأو بعد واحد – اأي اإما اإعالن و�سن احلروب الع�سكرية اأو فر�ص 

 ...
(2(

االإقت�سادية« العقوبات 

1- جوزيف ناي، القوة الناعمة، مكتبة العبيكان 2007 �ص 12،�ص20 و �ص 27.

2- القوة الناعمة. م�سدر �سابق. �ص. 27 
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 وتابع يقول »اإن �سياق القوة قد تغري بفعل عوامل لها �سلة بالعوملة واإنت�سار 

واالإقليمية  القومية  امل�ساعر  ويقظة  واملعلومات  واالإت�سال  االإع��الم  و�سائل 

واال�ستعمار  الغزو  �سهوة  و�سعف  و�سمور  ال��ن��ووي  ال�سالح  ردعية  وع��دم 

القوة،  اأ�سكال  يف  وتبدل  تغيري  اىل  اأدى  ما  الكربى  ال��دول  لدى  الع�سكري 

الأن معادالت القوة ال تعمل اإال يف ال�سياق واالإطار الذي توجد فيه عالقات 

وموازين القوة. فالدبابة ال ت�سلح حلرب امل�ستنقعات والغابات، وال�ساروخ 

القوة  اخ��رى  ناحية  وم��ن  االآخ��ري��ن.  وك�سب  جل��ذب  ي�سلحان  ال  واملدفعية 

الناعمة هي االأكفاأ واالأفعل يف عامل اليوم على توفري القدرة على التاأثري يف 

�سلوك االآخرين للح�سول على النتائج واالأهداف املتوخاة بدون االإ�سطرار 

االأقدر  وال�سلبة، وهي  الع�سكرية  والو�سائل  للعوامل  املفرط  االإ�ستعمال  اىل 

على ت�سكيل تف�سيالت وخيارات االآخرين وجدول اأعمال االآخرين ال�سيا�سي، 

باأ�سعاف من  واأجدى  اأف�سل  الناعمة  القوة  ُي�سرف يف جماالت  وكل دوالر 

 .
(1(

�سرف 100 يف جماالت القوة ال�سلبة«

1- م�سدر نف�سه. �ص. 25 و�ص 33. 
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ثالثًاً: الحرب الناعمة بند على جدول أعمال خطة 
تحركات كبرى وشاملة 

االأمريكية  االإ�سرتاتيجية  رئي�سًا من  اإذًا جزءًا  الناعمة  اأ�سبحت احلرب   

للمنطقة. وهذه احلرب تبلورت يف خاليا التفكري االأمريكية يف العام 2006 

واأقرت ر�سميًا يف الكونغر�ص االأمريكي يف العام 2008 كما ك�سف عن بع�ص 

على  يطلع  ومن   
(1(

هر�ص �سيمور  ال�سهري  االأمريكي  ال�سحايف  تفا�سيلها 

�سكل  على  علنية  ب�سورة  ت�سربت  التي   CIA االمريكية  املخابرات  اأر�سيف 

ترابط  يفهم  ويكيليك�ص  موقع  على  وثائق  من  ت�سرب  وما   
(2(

موؤخرًا وثائق 

االأجهزة  لدى  والتحرك  التخطيط  واآليات  وال�سيا�سات  االإ�سرتاتيجيات 

واالأذرع التنفيذية لالإدارة االأمريكية التي عهد اإليها مبا�سرة احلرب الناعمة 

على اإيران واملتحالفني معها. فقد يظن ويتوهم بع�سهم اأن احلرب الناعمة 

هي فقط حرب اإعالمية اأو ثقافية اأو �سيا�سية منف�سلة عن اأي حترك له �سلة 

بالعمل االإ�ستخباراتي والع�سكري والعمالين على االأر�ص، وهذا خطاأ منهجي 

املركزية  املخابرات  لوكالة  الر�سمي  امليثاق  بنود  يقراأ  من  الأن  كبري،  ووهم 

1- مقالة ل�سيمور هر�ص من�سورة يف جملة ذي نيويوركر نقلناها عن بحث بعنوان »امريكا تعد امليدان �سد ايران« للباحث 

 .WWW.islamonline.net حممد عبد احلليم من�سورة يف موقع ا�سالم اون الين

2- كتاب »اإرث من الرماد تاريخ CIA« ال�سادر عن �سركة املطبوعات للن�سر والتوزيع ط. 2010. 
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خم�س�ص  عنوان  على  يعرث  بنوده  ببع�ص  النظر  وميعن   CIA االمريكية 

املعار�سة  اجلبهة  يف  موؤثرة  �سخ�سيات  وحذف  »اإغتيال  يتيح  لالإنقالبات 

خطة  اإطار  يف  ودعائية  نف�سية  اأهداف  دعم  �سبيل  يف  امل�ستهدف  للنظام 

امل�ستهدف«  النظام  عن  من�سقة  جماعات  »ت�سليح  يتيح  وبند  كربى«  حترك 

ن�سر  ودور  اإذاعات  ومدراء  وكتاب �سحف  زعامات  »�سراء ذمم  يتيح  وبند 

 .
(1(

وحمطات تلفزيونية«

اإذًا االإدارة االأمريكية تعمل وفق خطة من�سجمة و�ساملة ومتوازية على 3 

خطوط : 

االإرهابية اخلارجة  امل�سلحة  يقوم على دعم اجلماعات  االأول  ـ اخلط  اأ   

على النظام االإ�سالمي )منظمة جماهدي خلق وجماعة جند اهلل البلو�سية 

حرب  ب�سن  والتلويح  االأهواز(  عرب  وجماعة  الكردية  بيجاك  وجماعة 

ع�سكرية اأمريكية اإ�سرائيلية الأجل الردع ويف اإطار احلرب النف�سية.

 بـ  اخلط الثاين الذي بقي طي الكتمان فيت�سمن العمل على دعم التيارات 

االإ�سالمي  النظام  داخل  من  املعار�سة  االإيرانية  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات 

وال�سخ�سيات  التيارات  هذه  مع  من�سقًا  يكون  ال  قد  الدعم  هذا  نف�سه، 

داخلية  معارك  يف  وال�سخ�سيات  التيارات  هذه  زج  هدفه  الأن  املعار�سة، 

وتكتيكات  اإحدى ميزات  وهنا تربز  النظام،  اأركان  مع  الثقة  وك�سر  لتدمري 

احلرب الناعمة كما �سنبني اإن�ساء اهلل. 

1- ارث من الرماد. تاريخ CIA. امل�سدر ال�سابق. �ص 375 - 475
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واإعالمية  وطالبية  �سبابية  �سبكات  دعم  على  يقوم  الثالث  اخلط  ـ  ت 

�سعارات  ورفع  ورموزه  النظام  �سمعة  لت�سويه  االإنرتنت  على  واإفرتا�سية 

معادية وبث اإ�ساعات واأخبار مزورة، هذه االإجراءات حتدث عنها بالتف�سيل 

 .
(1(

اأحد الباحثني الغربيني

 وبالتايل فاحلرب الناعمة على اإيران جزء من حرب حقيقية 100% وهي 

حلقة يف خمطط ثالثي االأبعاد يعمل على توزيع االأدوار على ثالثة م�ستويات : 

امتداداتها  و�سرب  الناعمة  اإيران  موارد  لتدمري  الناعمة  احلرب  ـ  اأ   

وتاأثرياتها. 

بـ  احلرب ال�سلبة الع�سكرية يف اإطار احلرب النف�سية واالإحتواء والردع. 

الإ�سعاف  االقت�سادية  والعقوبات  واحل�سار  االإقت�سادية  احلرب  ـ  ت 

مواردها واإمكاناتها و�سّل قدراتها. 

 هذه احللقات تقع يف اإطار و�سياق خطة واحدة من�سجمة تنفذها غرفة 

االأمريكية  االإ�ستخبارات  وكالة  بني  يومية  ب�سورة  تن�سق  واحدة  عمليات 

جبهة  اإطار  يف  )البنتاغون(  الدفاع  ووزارة  اخلارجية  ووزارة   CIA

ومعركة واحدة. 

 ومن ناحية ثانية، يكفي اأن ن�سري اإىل اأن من و�سع اأ�س�ص هذه احلرب كلهم 

قيادات وكوادر عملوا يف وزراة الدفاع االأمريكية كنواب وم�ساعدين لوزراء 

1- مقالة حتت عنوان »ثورة تويرت....اأحالم امريكا يف ايران« للكاتب الكندي ماك�سيمان فورت اإ�سدار 2009 من�سورة على 

www.aljazeera.net/studies سفحات موقع قناة اجلزيرة للدرا�سات�
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القرار  بدوائر  املرتبطة  واالأبحاث  الدرا�سات  اأو كباحثني يف مراكز  الدفاع 

واالأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  متخرجي  من  فهوؤالء  وبالتايل  االأمريكي، 

ولي�سوا من خريجي كليات الفنون اجلميلة اأو كليات العلوم االإن�سانية.

الناعمة  احلرب  وم�سروع  ا�سرتاتيجية  عن  احلديث  يعني  ال  عليه  وبناء   

القوة  اىل  حمتاجة  �ستبقى  اأمريكا  الأن  ال�سلبة،  القوة  عن  تناغمها  ف�سل 

الع�سكرية واالأمنية ملواجهة » االإرهاب وحتقيق اال�ستقرار« ح�سب ما اأف�سح 

القوة  الناعمة جوزيف ناي قائاًل »احلفاظ على �سطوة  عنه منظر احلرب 

ال�سلبة جوهري لالأمن القومي االأمريكي« واأ�ساف »اأنا كنائب �سابق لوزير 

الدفاع االأمريكي ال ميكن الأحد اأن يناف�سني اأو يزايد اأمامي يف مدى معرفتي 

واقتناعي باهمية القوة الع�سكرية ال�سلبة ولكننا لن ننجح بال�سيف وحده. 

والردع  الع�سكرية  بالقوة  لي�ص  ال�سوفياتي  االإحتاد  مبواجهة  جنحنا  ولقد 

الع�سكري فح�سب، ولي�ص من خالل عمليات احلرب الباردة، بل ب�سبب القوة 

الناعمة التي قدر لها اأن ت�ساعد يف حتويل الكتلة ال�سوفياتية من الداخل، ولو 

ا�ستغرق ذلك ع�سرات ال�سنني. فالعربة االأهم هي ال�سرب والنف�ص الطويل 

 .
(1(

واملزج والتوازن بني القوتني ال�سلبة والناعمة وتلك هي القوة الذكية«

 

1- امل�سدر ال�سابق. �ص 21 
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في  طائرات  سرب  تعادل  فضائية  كل  رابعًا:   
معادالت القوة الناعمة 

 احلرب كمفهوم وم�سطلح معجمي تعني غالبًا » النزاع امل�سلح بني دولتني 

اإعادة تنظيم اجلغرافية  الكيانات غري املن�سجمة الهدف منها  اأكرث من  اأو 

ال�سيا�سية للح�سول على نتائج وغايات «. وقد اأ�ساف اليها املنظر الع�سكري 

اإن  ق��ال  عندما  والعميقة  الثاقبة  نظرته  كالوزفيتز  ف��ون  ك��ارل  التاريخي 

على  تقوم  ولكنها  ال�سيا�سية  العالقات  من  م�ستمرة  عمليات  هي  »احل��رب 

والظروف  احل���روب،  من  اخلا�ص  نوعه  ع�سر  لكل  واإن  خمتلفة.  و�سائل 

 .
(1(

اخلا�سة، والتحيزات املميزة «

الدول عند  تتخذه  اأ�سكال احلروب  �سكل من  الناعمة  وبالتايل فاحلرب   

معاٍد  حزب  اأو  كيان  اأو  دولة  مبواجهة  اأمامها  الع�سكرية  اخليارات  ان�سداد 

مل�ساحلها. 

 وهذا ما نّوه اإليه وزير االإر�ساد االإ�سالمي االإيراين ال�سيد حممد ح�سيني 

انتهى  الع�سكري وقد  ال�سكل  اأ�سكال،  اإىل ثالثة  اأنواع احلروب  عندما ق�سم 

مع اأفول احلرب العاملية الثانية، وال�سكل الذي اتخذته احلرب الباردة وقد 

 .www.wikipedia.org 1- القامو�ص الع�سكري، من�سورة على موقع املو�سوعة العاملية احلرة ويكيبيديا
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الناعمة  اأي احلرب  وال�سكل اجلديد  ال�سوفياتي،  �سقوط االحتاد  انتهى مع 

.
(1(

وقد بداأ منذ العام 1991 ولن ينتهي يف املدى املنظور«

االأمريكي  الدفاع  لوزير  �سابق  نائب  وهو  ناي  كل من جوزيف  وقد حدد   

والوكيل  للدرا�سات  االبن  بو�ص  جورج  مركز  مدير  وهو  غال�سمان  وجيم�ص 

نائب  وه��و  دوران  ومايكل  احلكومي  االإع��الم��ي  البث  حكام  لهيئة  ال�سابق 

املنظرين  من  وغريهم  �سابقًا  الدبلوما�سية  لل�سوؤون  الدفاع  وزير  م�ساعد 

املو�سوعة  ال�سيناريوهات  االإيرانية  احلالة  عاجلوا  الذين  اال�سرتاتيجيني 

اأمام القيادة االأمريكية للتعامل مع النظام يف اإيران حا�سرين اإياها يف اأربعة 

 : 
(2(

احتماالت

اإيران  وت�ساري�ش  جغرافية  ب�سبب  جداً  املكلف  الع�سكرية  املواجهة  1ـ 

واإمكاناتها.

2ـ الت�سوية ال�سيا�سية، وهذا االأمر غري مرغوب فيه من طرف الواليات 

املتحدة والغرب واإ�سرائيل.

3ـ احلرب الناعمة بهدف »تغيري �سخ�سية القيادة االإيرانية« وهو احلل 

الذي رجحه اأغلب اخلرباء. 

1- ت�سريح لوزير االر�ساد اال�سالمي االيراين يف موؤمتر » دور و�سائل االعالم الداخلية يف احلرب الناعمة » من�سور على 

 .www.ibna.ir موقع وكالة انباء الكتاب االيراين

2- مقالة من�سورة يف �سحيفة وول �سرتيت جورنال 21 يناير 2010 على �سفحات موقع عراق امل�ستقبل وهو موقع ذو توجه 

امريكي بريطاين www.iraqfuture.net ترجم املقالة علي احلار�ص. 
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االأمر  وهذا  العامل  من  املهمة  املنطقة  هذه  يف  تتقدم  اإيران  ترك  4ـ 

م�ستحيل. 

االإمام  مقولة  جيدًا  قراأنا  واإذا  ّبيّناه...  الذي  االأ�سا�ص  هذا  �سوء  وعلى   

اخلامنئي دام ظله عندما قال اإن »و�سائل االعالم يف هذا الع�سر لها قدرة 

كل  اأن  حددنا  اإذا  املبالغة  موقع  يف  نكون  ال  الذرية«  القنبلة  تعادل  تدمريية 

ف�سائية معادية تعادل �سرب طائرات اأو حاملة طائرات يف قوتها الناعمة يف 

�سياق معادالت هذه احلرب اجلديدة، وكل موقع اأو �سبكة انرتنت تعادل مدفعًا 

ثقياًل يف قوتها الناعمة، وكل مقالة اأو ت�سريح يعادل قذيفة �ساروخية يف قوته 

الناعمة، كما اأن كل ت�سريح اأو خطاب لقائد من قادة الفتنة يوازي كمينًا بعبوة 

نا�سفة متفجرة يف قوته الناعمة. فهذه هي اأ�سلحة احلرب الناعمة. 

 واإذا كان االإمام اخلامنئي دام ظله قد حدد التكليف باملقاومة وال�سمود 

يف مواجهة هذه احلرب فال ينبغي اأن نفكر بالرد وفق اأ�ساليب واآليات الرد 

الثقايف واالإعالمي الكال�سيكي اأي من �سنف الرد الفكري العادي املتعارف 

عليه يف عامل الثقافة واالإعالم الذي يرتكز على اأ�سا�ص اأن هناك �سراعًا 

كما  برمتها  للق�سية  مبتور  فهم  عن  ينم  فهذا  وثقافيًا!!  وفكريًا  ح�ساريًا 

اإنرتنت  تاأ�سي�ص ف�سائيات ومواقع  بينا وف�سلنا، بل ينبغي الرد من خالل 

اإعالمية  وتكتيكات  اإ�سرتاتيجيات  اإبتكار  على  تعمل  وموؤ�س�سات  و�سحف 

ملواجهة  العلمية  واملعادالت  املعارف واخلربات  وثقافية م�سادة على �سوء 

الطاقات  تهدر  ال  وم�سادة  مدرو�سة  خطة  اإطار  ويف  الناعمة  احلرب 
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لها  �سلة  وال  ال�سياق  عن  خارجة  ومواد  برامج  بث  يف  االأوقات  ت�سيع  وال 

مبواجهة هذه احلرب الدائرة !!. 

احلرب  لدرا�سة  ومعاهد  وكليات  اأبحاث  مراكز  تاأ�سي�ص  ينبغي  ولهذا   

و�سباط  عنا�سر  وتخريج  احلرب  هذه  اأ�س�ص  على  كوادر  وتدريب  الناعمة 

وقادة يقاتلون يف جبهات هذه احلرب، وهذا االأمر حتدث عنه االإمام القائد 

اأعزه املوىل عندما �سبه اأ�ساتذة اجلامعات ومراكز البحث العلمي والطالب 

وهو  الناعمة،  احلرب  جبهة  و�سباط  قادة  باأنهم  الدين  وعلماء  املخل�سني 

كان ت�سبيهًا واقعيًا ميدانيًا ولي�ص ت�سبيهًا جمازيًا اأدبيًا اأو بالغيًا. 
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إيــران«  في  القيادة  »شخصية  تغيير  خامسًا: 
هدف مركزي للحرب الناعمة 

والوكيل  االبن  بو�ص  مركز  يف  االإ�سرتاتيجي  الباحث  من  كل  �سرح   

العامة  الدبلوما�سية  ل�سووؤن  االأمريكية  اخلارجية  لوزارة  ال�سابق 

ل�سوؤون  االأمريكي  الدفاع  وزير  نائب  دوران  ومايكل  غال�سمان  جيم�ص 

الدبلوما�سية )2007 – 2008( وهما من رجاالت االإدارة االأمريكية كيفية 

ت�سميم �سن حرب ناعمة على اإيران بالفكرة االآتية »يجب على اأمريكا دعم 

املعار�سة االإيرانية لتحقيق هدف �سيا�سي يتمثل يف تغيري �سخ�سية القيادة 

املعلنة  وغري  املعلنة  اخلطوات  كل  تكون  اأن  »يجب  معًا  واأ�سافا  االإيرانية«. 

 .
(1(

من�سقة �سمن حملة لتحقيق هذا الهدف«

 وعلال ذلك مبا اأن اخليار الع�سكري م�ستبعد يف املواجهة مع اإيران، وترك 

م�ستبعد  اأمر  معها  ت�سوية  عقد  وكذلك  اأي�سًا،  م�ستبعد  اأمر  تتقدم  اإيران 

فيجب حتمًا اعتماد خيار احلرب الناعمة بهدف  تغيري �سخ�سية القيادة يف 

 :
(2(

النظام االإ�سالمي يف اإيران من خالل �سل�سلة خطوات ومهمات ذكر منها

1- مقالة يف �سحيفة وول �سرتيت جورنال 21 يناير 2010 من�سورة على �سفحات موقع عراق امل�ستقبل وهو موقع ذا توجه 

امريكي بريطاين www.iraqfuture.net ترجم املقالة علي احلار�ص.

2- نف�ص امل�سدر ال�سابق. مقالة من�سورة يف �سحيفة وول �سرتيت جورنال 21 يناير 2010.
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وتدريب  تعليم  اأي  للثورة اخل�سراء،  والتنظريي  املعنوي  الدعم  1� تقدمي 

التي  كتلك  العاملية  والتجارب  باالأفكار  وتزويدهم  امل�سادة  الثورة  ك��وادر 

ح�سلت يف اأوروبا ال�سرقية وجورجيا واأوكرانيا مبا ي�ساعدها على النجاح، 

وينبغي اأن ي�سند الدور الرئي�ص يف هذه املهمة اإىل فريق ثالث، ال اإىل اأمريكا. 

2� فر�ص عقوبات ل�سّل االقت�ساد االإيراين وربط العالقة ما بني »عدوانية 

النظام و�سعاراته وبني علل االإقت�ساد االإيراين« اأي دفع النا�ص لالإعتقاد باأن 

�سبب امل�ساكل املعي�سية واالإقت�سادية هي اأفكار و�سعارات النظام االإ�سالمي 

يف اإيران ولي�ص العقوبات الدولية. 

االإي��راين  العام  ال��راأي  بني  املفتوح  التوا�سل  لزيادة  اجلهود  كل  بذل   �3

والعامل. 

االإ�سالمي  النظام  التي يروجها  االأفكار  اإعالمية لدح�ص  4� �سن حمالت 

لل�سعب  النووي  الربنامج  اأهمية  للغرب وعدم  العداء  اإيران حول جدوى  يف 

االإيراين من النواحي االقت�سادية والتكنولوجية وال�سيا�سية وغريها اأي يجب 

�سرب �سعارات الثورة وجتويفها واإثبات ف�سلها.

 وخل�سا اإىل اأن اأي برنامج توا�سل ا�سرتاتيجي جاد ميكنه اأن يحتوي على 

الع�سرات بل املئات من الربامج، ويجب اأن ت�سارك فيه الوكاالت احلكومية 

االأمريكية والقطاع االإعالمي االأمريكي اخلا�ص. 

حقول  ع��دة  يف  اأ�ستعمل  ال�سخ�سية«  »تــغــيــري  م�سطلح  اأن  اإىل  ن�سري   
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ال�سيا�سية  الدوائر  قامو�ص  اإىل  جاء  وهو  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 

اواًل  فا�ستعمل  ال�سلوكي،  النف�ص  علم  مناهج  االأمريكية من  واالإ�ستخباراتية 

بند  يف  اخلا�سة  وثيقتها  يف   CIA املركزية  اال�ستخبارات  وكالة  قبل  من 

بند  حتت  ال�سيا�سي  االإقت�ساد  يف  اأ�ستعمل  كما  واالإ�ستجوابات،  التحقيقات 

تغيري �سخ�سية اإقت�ساديات الدول اخلارجة من املنظومة ال�سيوعية ونقلها 

واإقت�ساد  الراأ�سمالية  نحو  العام  القطاع  وبيع  اخل�سخ�سة  اأ�سلوب  عرب 

والعالقات  االإ�سرتاتيجيات  امل�سطلح يف جمال  ا�ستعمل هذا  واالآن  ال�سوق، 

الدولية بهدف تغيري �سخ�سية القيادة يف النظام اال�سالمي يف ايران، وتغيري 

ال�سخ�سية ح�سب علم النف�ص ال�سلوكي يعني »تعديل وظيفة ال�سخ�سية من 

خالل اإزالة وحمو وتنظيف املكونات الذهنية والنف�سية ال�سابقة والبدء بعملية 

واإجتاهات  اأفكار ومفاهيم  ال�سخ�سية نحو  النف�سية والفكرية لهذه  القيادة 

 .
(1(

جديدة«

القيادة  �سخ�سية  تغيري   « عن  االأمريكيون  يتحدث  فعندما  عليه  وبناء   

واإزالة وتنظيف املكونات  ايران« فهذا يعني حمو  النظام اال�سالمي يف  يف 

من  اإي��ران  يف  والنظام  القيادة  ل�سخ�سية  ال�سابقة  والنف�سية  الذهنية 

خالل حرب ناعمة وحمالت توا�سل اإ�سرتاتيجي ت�ستمر الأعوام، ومبا�سرة 

1- نعومي كالين. عقيدة ال�سدمة. �سركة املطبوعات للن�سر والتوزيع ط. 2009. �ص 31 و�ص42
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مكونات  وزرع  الإنتاج  النظام  لهذا  والنف�سية  وال�سيا�سية  الفكرية  القيادة 

واالأفكار  للمفاهيم  اإ�ستبدال  من  ذلك  ي�ستتبعه  ما  مع  جديدة  �سخ�سية 

وال�سعارات«.. والتوجهات 

وال�سعارات  االأفكار  بني  التطابق  اأن يالحظ حجم  للمراقب  هنا   وميكن 

التي رفعت يف �سوارع طهران من قبل ما �سمي بالثورة اخل�سراء وبني نظرية 

»تغيري �سخ�سية القيادة يف النظام االإ�سالمي يف اإيران«. 
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 سادسًا: إستغالل الفجوات الباطنية والظاهرية 
بين قيادات النظام 

كّتاب  عنها  حتدث  التي  والت�ساميم  احلمالت  على  اآخ��ر  من��وذج  وه��ذا   

اأمريكيون لتغيري النظام يف اإيران، فكتب مايكل اآيزن�ستات الباحث يف مركز 

وا�سنطن لدرا�سات ال�سرق االأدنى »يجب اأن توظف كافة الو�سائل املوجودة 

جنون  وت��ر  ح��دة  زي��ادة  على  تلعب  لكي  االمريكية  احلكومة  ت�سرف  حتت 

االإرتياب الذي يقع حتت تاأثريه النظام احلاكم يف اإيران«. 

 وتابع يقول »يجب ت�سعيد خماوف وقلق النظام على نف�سه وعلى �سيا�ساته، 

وينبغي اإ�ستغالل الفجوات الباطنية والظاهرية بداخل النظام احلاكم نف�سه 

.
(1(

وبينه وبني ال�سعب االإيراين«

 ويف جمال اآخر اأ�ساف »علينا زيادة التوترات داخل النظام احلاكم الإعاقة 

اأي حترك فعال يقوم به. فمثاًل ينبغي الرتكيز على �سيطرة احلر�ص الثوري 

املعار�سة  �سهية  ت�سعري  بهدف  النفطية  واملوارد  واملوؤ�س�سات  االإقت�ساد  على 

وخلق توتر بني الطرفني«. 

1- مايكل اآيزن�ستات، متخ�س�ص يف �سوؤون اخلليج وال�سرق االأدين، مقالة بعنوان »احلرب الناعمة على ايران«  من�سورة يف 

 .WWW.ANNABAA.ORG ال�سحافة االمريكية نقلتها بع�ص املواقع ومنها موقع النباأ
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للثغرات  العدو  ا�ستغالل  من  القائد  االإمام  �سماحة  عنه  حتدث  ما  اإذًا،   

اأركان النظام االإ�سالمي لي�ص من قبيل  واإثارة امل�سكالت واخل�سومات بني 

الدعاية واخلطابة ال�سيا�سية، بل هو مبني على اأدلة ومتطابق مع ما ك�سفته 

هذه الوثائق، كما �سنبني يف الباب الثاين املخ�س�ص خلطابات االإمام القائد 

اأعزه املوىل. 
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نقاط  إلى  اإليرانية  القوة  نقاط  تحويل  سابعًا: 
ضعف 

واملفاخر  ال�سعارات  ك��ل  حتويل  على  واملخطط  الت�سميم  ه��ذا  يقوم   

وجتويفها  اإي���ران  بها  تتميز  التي  ال��ق��وة  ون��ق��اط  ال�سيا�سية  وال��ط��روح��ات 

اأذه��ان  يف  وحتويلها  قلبها  وينبغي  وم�سادة.  معكو�سة  ب�سورة  واإظهارها 

الراأي العام، فمثاًل يجب الرتكيز على ترويج اإ�ساعات عن حاالت الف�ساد بني 

اأركان النظام وعن حاالت القمع واأن هذا القمع »ي�سبه القمع اأيام ال�ساه« واأن 

النظام احلاكم »يبدد اأموال االإيرانيني على دعم منظمات اإرهابية ال تاأتي 

اإال بال�سرر على امل�سالح االإيرانية« ويجب »اإثارة الت�ساوؤل الدائم عن عدم 

ا�ستقرار النظام يف اإيران واأنه غري �سالح للبقاء على املدى الطويل »وزرع 

ال�سكوك بني النظام احلاكم يف اإيران وبني املنظمات املرتبطة به يف املنطقة« 

 .
(1(

وينبغي بث معلومات »تقلل من اأهمية االإجنازات النووية االإيرانية«

من  ا�سرتاتيجي كجزء  توا�سل  اأي حملة  »اأن  اآيزن�ستات  مايكل  اأكد  وقد   

احلرب الناعمة ينبغي اأن يتم و�سع املعايري اخلا�سة بها بعناية، واأن تكون 

ال�سغل والعمل اليومي لالإدارة االأمريكية«. 

1- مقالة »القوة الناعمة يف احلرب النف�سية على ايران«. مايكل اآيزن�ستات. امل�سدر ال�سابق نف�سه. 
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على  وعمالئها  أتباعها  تدرب  أميركـــا  ثـــامنًا: 
والتحّركات  للـثورات  إفتراضيـة  ونماذج  تصاميم 

الناعمـة 

 فقد ك�سفت بع�ص الوثائق اأن اأمريكا ويف اإطار و�سع م�ساريع جديدة للهيمنة 

 
(1(

واإدارة العامل ا�ستحدثت معاهد ومنظمات ذات برامج وت�ساميم جاهزة

لتقدمي ور�سات ودورات تدريبية لتعليم واإعداد الكوادر والنا�سطني املرتبطني 

الفكري  البناء  يف  التوجيهات  وتلقي  اخل��ربات  اكت�ساب  على  مب�سروعها 

وال�سيا�سي يف �سبيل قيادة الثورات »الناعمة وامللونة« كما كلفت مراكز اأبحاث 

ومدربني دوليني لو�سع خطوات واآليات تف�سيلية لهذه الت�ساميم والربامج، 

خمططات  لو�سع  املعلوماتية  يف  مهند�سني  تكليف  حد  اىل  االأم��ر  وو�سل 

وبرامج تطبيقية اإفرتا�سية مزودة بخرائط وجم�سمات ثالثية االأبعاد ت�سبه 

ولغاية درا�سة كل  واالإح��رتاف  االإتقان  املزيد من  بغر�ص  الكومبيوتر  األعاب 

ال�سيناريوهات والبدائل الناجعة، وهذا ما اأكدته الوقائع واالأحداث اجلارية 

حاليًا يف املنطقة، وثبت مبا ال يدع جمااًل لل�سك بالفيلم الوثائقي الذي اأنتج 

1- ومن هذه املنظمات موؤ�س�سة البيت احلر FREDOM HOUSE التي كان يراأ�سها املدير ال�سابق ل� CIA جيم�ص ول�سي 

ومنظمة فريدري�ص نومان االأملانية ال�سهرية وهي معروفة باإرتباطاتها باالإ�ستخبارات االأملانية.
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ف�سائية  قنوات  وعدة  االإنرتنت  �سبكة  على  مواقع  عدة  ون�سرته  الغرب  يف 

غربية وفيه يعرتف عدد من الن�سطاء املعروفني بتلقيهم تدريبات على قيادة 

واإدارة الثورات واالإنقالبات »الناعمة وامللونة« وقد عر�ص الفيلم الحقًا على 

 ،youtube يوتيوب  مواقع  على  اأنت�سر  كما   
(1(

عربية تلفزيونية  قنوات  عدة 

رئي�ص  وهو  بوبوفيت�ص  �سرجيو  يدعى  �سربي  مدرب  الفيلم  يف  حتدث  وقد 

منظمة »اأوتبور« وتعني باللغة العربية »قب�سة اليد« وهو نف�سه ال�سعار الذي 

العامل،  حول  كثرية  منظمات  وا�ستن�سخته  لها،  راية  املنظمة  هذه  اتخذته 

�سربيا،  دولة  يف  االإحتجاجات  تنظيم  يف  نا�سطة  كانت  التي  املنظمة  هذه 

االأمريكي  ال�سحايف  يوؤكد  االأمريكية كما  باإرتباطاتها  وهي منظمة معروفة 

املتخ�س�ص يف الق�سايا االإ�ستخباراتية »ويليلم اأجندال«. وقد اإعرتف هذا 

درب يف  باأنه  الوثائقي  الفيلم  نف�ص  م�سجلة يف  مقابلة  ال�سربي يف  املدرب 

مركزه املعروف باإ�سم CANVAS يف �سربيا جمموعات هائلة من الن�سطاء 

وت�ساميم  خطط  على  العامل  حول  بلدًا   37 من  وال�سيا�سيني  واحلقوقيني 

واإ�سرتاتيجيات وتكتيكات واآليات كاملة الإ�سقاط االأنظمة ب�سورة اإحتاجات 

مدنية و�سلمية، ومن بني ن�سطاء هذه الدول �سمى ن�سطاءًا من اإيران وم�سر 

الدول  وهي  وقريغيزي�ستان،  وجورجيا  واأوكرانيا  وفنزويال  و�سوريا  وتون�ص 

التي �سهدت اإحتجاجات وانقالبات مدعومة من الغرب يف ال�سنوات الع�سر 

1- قناة الدنيا ال�سورية، و قناة االإخبارية ال�سورية، وغريها..
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االأخرية، وقد حتدث بوبوفيت�ص عن ت�سميم متكامل الآليات وتكتيكات تنظيم 

املدين  والع�سيان  الهجوم  مبداأ  اإعتماد  على   تقوم  وملونة  ناعمة  ث��ورات 

وال�سعبي والتحر�ص باالأمن وال�سرطة، وحما�سرة واإحتالل املقرات الر�سمية 

االأح��داث  واإ�سفاء  العامة،  وامليادين  االأماكن  يف  املخيمات  عرب  والتواجد 

اجلماعية  امل�سريات  تنظيم  و�سبل  العام،  الواقع  على  والرمزية  الدرامية 

الناجحة، وكتابة البيانات وال�سعارات والرايات االإعالمية، واإعتماد االأنا�سيد 

الطبول  وقرع  الفكاهية  االأن�سطة  املوحد، وعر�ص  واللون  واللبا�ص  واالأغاين 

واملو�سيقى واملزامري اخلا�سة التي توؤدي اىل زيادة احلما�سة وجتتذب املزيد 

من اجلماهري وحتافظ على متا�سك االإحتجاجات وتدعم بقائها يف ال�سوراع 

يف  حتدث  كما   .
(1(

اجلماهريية احل�سود  معنويات  وترفع  العامة  وامليادين 

الفيلم روؤ�ساء منظمات �سبابية وحقوقية حتدثوا عن تلقيهم تدريبات على 

تنظيم ثورات ناعمة وملونة وهم من بلدان اأوكرانيا وجورجيا وتون�ص وم�سر 

وفنزويال... 

1- مقالة لل�سحايف امل�سري حممد ثروت بعنوان »منظمة اأوتبور ال�سربية تتحرك باأجندة اأمريكية« ن�سرت على موقع 

وهناك ع�سرات املواقع تداولت هذه املعلومات.   www.alwafd.org .حزب الوفد امل�سري
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 تاسعًا: إستراتيجيات الحرب الناعمة مبنية على 
استجابة الخصم وغفلته 

وهذه النقطة ح�سا�سة وهامة جدًا، ذلك اأن احلرب الناعمة ت�ستغل اإما   

الالعبني  بع�ص  لدى  وثغرات  �سعف  نقاط  وجود  ت�ستغل  اأو  اخل�سم  غفلة 

املوؤثرين يف الق�سايا واالأحداث يف ال�ساحة امل�ستهدفة، الأن احلرب الناعمة 

الدوليني  الالعبيني  اأم��ام  مفتوحة  �ساحة  داخ��ل  متفاعلة  كمنظومة  تعمل 

اأو بيدق على الطولة  وهي ت�سبه لعبة ال�سطرجن بحيث ان حتريك اأي حجر 

وتعبري  اللعبة،  لنتائج  النهائية  احل�سيلة  على  االإجمالية  تاأثرياته  يحدث 

جوزيف  الناعمة  القوة  منظر  ا�ستخدمه  ت�سبيه  من  ماأخوذ  ال�سطرجن  لعبة 

ناي، والالفت ان االإمام القائد اأعزه املوىل ا�ستعمل هذا التعبري يف تذكري 

�سناع القرار والن�سطاء ال�سيا�سيني يف النظام االإ�سالمي ب�سرورة الت�سرف 

�ساحات  ظل  يف  حركة  اأي  ح�سا�سية  اىل  االإنتباه  و�سرورة  وذك��اء  بحذاقة 

�سيا�سية مفتوحة على املنافذ والتدخالت وال�سيا�سات الدولية االإ�ستكبارية، 

يدققوا  ان  ال�سيا�سي  املعرتك  يدخلون  الذين  على  »ينبغي  �سماحته  ق��ال 

على  �ستطراأ  التي  امل�ستقبلية  ال�سيا�سية  بالتغيريات  ويتكهنوا  بحركاتهم 
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االأ�سرار  من  االأمر  هذا  ولعل   ...
(1(

املحرتفني« ال�سطرجن  كالعبي  ال�ساحة 

املعقدة والعميقة لهذه احلرب الناعمة.

يف  اخلطابات  ع�سرات  يف  وتكرره  �سماحته  تاأكيد  نفهم  �سوئها  وعلى   

الكلمات  ثالثية من  ( على  ) 2001 وحتى 2011  االخرية  الع�سر  ال�سنوات 

نف�ص  يف  الثالثية  ه��ذه  تتكرر  االأح��ي��ان  بع�ص  ويف  وامل��ف��ردات،  وال��ع��ب��ارات 

او قد ي�ستعمل  »الب�سرية واليقظة والعزمية«  الثالثية هي  اخلطاب، هذه 

يعد  وهذا  والهمة«  واحل�سور  »االإنتباه  املعنى  نف�ص  توؤدي  م�سابهة  كلمات 

يف قمة االإدراك جلوهر احلرب الناعمة التي تقوم كل ا�سرتاتيجياتها على 

مدى ا�ستجابة اخل�سم لتداعيات هذه احلرب وعلى غفلته و�سذاجته و�سوء 

ت�سرفه. 

 ولهذا تعطي احلرب الناعمة دائمًا نتائج هند�سية ولي�ص ح�سابية، مبعنى 

لها  نقطة  وكل  م�ساعفة،  ب�سورة  وتتو�ّسع  ترتاكم  واالأ�سرار  اخل�سائر  ان 

�سعفني من النتائج، نقطة ت�ساف اىل ر�سيد الطرف املهاجم، ونتيجة ونقطة 

�سلبية حت�سم من ر�سيد الطرف امل�ستهدف، ف�ساًل عن متهيدها وتوليدها 

خل�سائر واأ�سرار ونقاط �سعف جديدة والأرباح ومكا�سب يف االإجتاه املعاك�ص. 

 فاالأعمال التي تقوم بها اأمريكا لك�سب �سوت مواطن اأو معار�ص اإيراين 

1- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد اأمام النخب العلمية يف البالد بتاريخ 30 /2009/10 
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�سد النظام اال�سالمي ت�سجل يف حال جناحها نقطة ربح الأمريكا ويف نف�ص 

الوقت نقطة خ�سارة الإيران، وخروج مظاهرة مناه�سة للنظام اال�سالمي يف 

اإيران،  ل�سيا�سات  وتراجعًا  واإ�سعافًا  اأمريكا،  ل�سيا�سات  تعني جناحًا  اإيران 

مل  االأ�سخا�ص  هوؤالء  اأن  لو  حتى  االأ�سخا�ص،  هوؤالء  نوايا  عن  النظر  بقطع 

ي�سبحوا يف جبهة اأمريكا، ومل يتم جتنيدهم مع اأحد اأجهزتها املخابراتية 

ومل يعقدو اي لقاء يف طول حياتهم مع اأي م�سوؤول اأمريكي، كما اأن اأي خطاأ اأو 

�سوء ت�سرف ي�سدر عن جانب اأحد امل�سوؤولني يف النظام اأو اجلهة امل�ستهدفة 

ت�سعف هذا النظام او تلك اجلهة ل�سالح العدو حتمًا. 

 وباخلال�سة نرى ان خمرجات ومنتجات احلرب الناعمة عبارة عن عالقة 

ومبتعد  كاره  و�سلوك  مقابلة،  قيمة  من  ونفور  طرد  وعالقة  قيمة  نحو  حب 

عن �سيا�سة و�سلوك منجذب ومقبل على �سيا�سة، نقطة �سرعية لهذا النظام 

املعادالت �سرحها بدقة ودهاء  النظام، وهذه  ونقطة نزع �سرعية عن ذاك 

تعني  الناعمة  القوة  »ان  قائاًل  ناي  جوزيف  الناعمة  للقوة  املنظرين  كبري 

التالعب وك�سب النقاط على ح�ساب جدول اأعمال االآخرين بدون اأن تظهر 

ب�سمات هذا التالعب، ويف نف�ص الوقت منع االآخرين من التعبري عن جدول 

اأعمالهم وتف�سيالتهم وت�سوراتهم اخلا�سة، هي عالقات جذب وطرد وحب 

 ..
(1(

وكراهية وح�سد واعجاب «

1- القوة الناعمة. م�سدر �سابق. �ص 34 و�ص 70. 
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عاشراً: مصادر وموارد وأدوات الحرب الناعمة

االأمريكية  الناعمة  القوة  تعزز  التي  وامل�سادر  املوارد  ناي   حدد جوزيف 

على امل�ستوى النظري واأغفل عن ق�سد املوارد وامل�سادر التي يتم ت�سميمها 

وجارية  �سرية  ال���دوام  على  تبقى  الأنها  للخ�سم  الناعمة  امل���وارد  ل�سرب 

التنفيذ من قبل وكاالت واأجهزة االإدارة االأمريكية، اأو قد تظهر بعد اإجناز 

اأو قد يقوم بت�سريبها بع�ص الكّتاب وال�سحافيني �سواء عن  هذه العمليات، 

كالوثائق  بحتة،  �سحافية  لدواٍع  اأو  و�سيا�سي  ا�ستخبارتي  وا�ستهداف  ق�سد 

التي �سبق اأن اأ�سرنا اإليها يف هذا الباب، كما ك�سفت اأحداث فتنة االإنتخابات 

بها  اأقر  التي  واالإعرتافات  والتحقيقات  العام يف 2009  اإيران  الرئا�سية يف 

بع�ص املوقوفني جانبًا من هذه احلرب الناعمة، متامًا كما ك�سفت ال�سحافة 

ت�سريب  خ��الل  من  لبنان  يف  اهلل  ح��زب  على  الناعمة  احل��رب  من  جانبًا 

نقا�سات الكونغر�ص االأمريكي حول نفقات م�سروع جرى متويله وي�سل اىل 

ن�سف مليار دوالر اأمريكي نفذه ال�سفري االأمريكي ال�سابق يف لبنان وامل�ساعد  

احلايل لوزيرة اخلارجية االمريكية ل�سوؤون ال�سرق االأدنى جيفري فيلتمان 

 .
(1(

حتت عنوان »اإ�سعاف جاذبية حزب اهلل«

1- تقرير بعنوان »حقائق وف�سول من احلرب االمريكية الناعمة على حزب اهلل« من�سور على موقع تلفزيون املنار على 

 www.almanartv.com.lb االنرتنت
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 وقد ح�سر جوزيف ناي موارد القوة الناعمة االأمريكية يف ثالثة حماور : 

 1� تعزيز القيم واملوؤ�س�سات االأمريكية واإ�سعاف موارد مناف�سيها واأعدائها. 

 2� تو�سيع م�ساحة وجاذبية الرموز الثقافية والتجارية واالإعالمية والعلمية 

االأمريكية وتقلي�ص نفوذ مناف�سيها واأعدائها. 

 3� ب�سط وحت�سني وتلميع جاذبية اأمريكا و�سورتها وتثبيت �سرعية �سيا�ساتها 

اخلارجية و�سدقية تعامالتها و�سلوكياتها الدولية و�سرب �سيا�سات اأعدائها. 

 :
(1(

 كما حدد ناي م�سادر واأدوات هذه القوة الناعمة باأنها

1� م�سانع هولي���ود وكل االإنتاج االإعالمي وال�سينمائي االأمريكي. 

جذب  على  تعمل  التي  االأمريكية  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات   �2

جيو�سًا  �سي�سكلون  فهوؤالء  للدرا�سة،  الوافدين  االأجانب  والباحثني  الطالب 

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

خلدمة  �سفراء  و�سي�سبحون  واملواقع  املراكز  ويتقلدون  واأوطانهم  بلدانهم 

امل�سروع االأمريكي. 

3� املهاجرون ورجال االأعمال االأجانب املرتبطني بقطاع االأعمال االأمريكي. 

4� �سبكات االإنت����رنت واملواقع االأمريكية املنت�سرة يف الف�ساء االإلكرتوين.

5� برامج التبادل الثقايف الدويل واملوؤمترات الدولية التي ترعاها وت�سارك 

يف تنظيمها اأمريكا. 

1- القوة الناعمة. م�سدر �سابق. �ص 20 – 33 
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6� ال�سركات االقت�سادية العابرة للقارات. 

7� الرموز والعالمات التجارية االإ�ستهالكية مثل كوكا كوال وماكدونالدز..

األخ.

8� وكاالت التنمية وامل�ساعدات الدولية االأمريكية اأو الدولية التابعة اأمريكا. 

9� برامج التدريب والتعاون الع�سكري لقادة و�سباط اجليو�ص االأجنبية. 

الب�سرية  والرموز  املوؤثرات  كل  على  الناعمة  القوة  ترتكز  وباالجمال   

العامة  والعالقات  والتجارية  والبحثية  واالأكادميية  والثقافية  واالإعالمية 

القدرات  �سمن  تدخل  ال  اأداة  اأو  مفردة  اأو  مورد  وكل  والدبلوما�سية، 

واالإمكانات واالأدوات الع�سكرية امل�سنفة �سمن القوة ال�سلبة.. 

 وبناء عليه فكل مورد للقوة وكل م�سدر للقوة لدى اخل�سم ي�سبح هدفًا 

يف اإطار احلرب الناعمة، ويجب على هذا االأ�سا�ص اإعتبار »الطالب ورجال 

االأعمال ورجال االإعالم والكتاب وال�سباب والطالب ورواد االإنرتنت وعلماء 

حمتملة  اأهدافًا  العام  وال��راأي  املجتمع  وفئات  نخب  كافة  وبالعموم  الدين 

للحرب الناعمة «... هذا ما تو�سل اإليه العميد يحي رحيم �سفوي م�ست�سار 

 .
(1(

قائد الثورة لل�سوؤون الع�سكرية

www.altahera.net 1- ت�سريح للجرنال يحيى رحيم �سفوي / من�سور يف وكالة الطاهرة لالنباء
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حادي عشر: تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم حولت 
الحرب النفسية الى ناعمة 

 ال ت�سن احلرب الناعمة للتاأثري والدعاية والتالعب بالراأي العام واالإقناع 

احلرب  ق�سم  يعرفها  كان  كما  �سدقية  ذات  اأدلة  توّفر  بدون  ولو  ال�سيا�سي 

النف�سية والدعاية يف وكالة املخابرات املركزية االمريكية CIA اأثناء احلرب 

�سالحيتها  انتهت  التي  الكال�سيكية  الدعاية  وظائف  من  فهذه   
(1(

الباردة

ناي،  جوزيف  �سرح  كما  واملعلومات  العوملة  ع�سر  يف  نفعًا  جتدي  تعد  ومل 

من  العبني  وظهور  اجلميع  اأيدي  بني  وانت�سارها  االإعالم  و�سائل  تو�سع  الأن 

ومنع  للدول،  ال�سيا�سي  اخلطاب  يف  امل�سداقية  مفهوم  عدل  الدول  غري 

اجتاهات  نحو  القفز  اىل  اأدى  ما  هذه،  امل�سداقية  ل�سلطة  الدول  احتكار 

تقوم  وظائفها  اأ�سبحت  بحيث  الناعمة  احلرب  اأنتجت  جديدة  ووظائف 

املالئمة لرت�سيخ  ال�سيا�سية  البيئة  »بناء  و  العامة«  الت�سورات  »ت�سكيل  على 

قواعد ال�سيا�سات املطلوب تثبيتها ومتريرها والت�سويق لها« و »نزع ال�سرعية 

وامل�سروعية وال�سدقية عن اخل�سم« و »تغيري �سخ�سية النظام والقيادة لدى 

اخل�سم« و »قلب احلقائق وحتويل نقاط القوة اىل نقاط �سعف ومن فر�ص 

اىل تهديدات«. 

1- ارث من الرماد. تاريخ CIA. م�سدر �سابق. �ص 792 
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 كل هذه الوظائف مل تكن معهودة بهذا الرتكيز والتكثيف كما هي اليوم، 

وهنا تفرتق الدعاية واحلرب النف�سية عن احلرب الناعمة. 

 اأن احلرب الناعمة ال تعد منهجًا جديدًا 
(1(

 وقد ذكرنا يف بحث �سابق

يف مناهج احلرب النف�سية والدعاية، بل هي تطور يف الوظائف ناجم عن 

واالإعالم،  االت�سال  وو�سائط  و�سائل  يف  الهائل  والنوعي  الكمي  التطور 

ب�سعة  مرتبطًا  وحتميًا  طبيعيًا  افرازًا  الناعمة  احلرب  اإعتبار  ميكن  بل 

واالإعالم  االت�سال  تكنولوجيا  و�سائط  من  الرابع  اجليل  وتو�سع  اإنت�سار 

)الف�سائيات / اأجهزة االإت�سال اخلليوية الرقمية / مواقع و�سفحات االإنرتنت 

 .
(2(

/ �سبكات التوا�سل االجتماعي(

 فاحلرب النف�سية والدعاية ت�سرتك مع احلرب الناعمة يف الهدف جلهة 

ق�سد تطويع اإرادة اخل�سم اأو العدو )الدول والنظم والراأي العام واملنظمات 

واجلماعات( ولكنهما يتختلفان ويتعاك�سان يف االأ�ساليب والو�سائل. 

 يف االأ�ساليب تركز احلرب الناعمة على االإ�ستمالة واالإغواء واجلذب بدون 

اأن تظهر للعيان وبدون اأن ترتك اأي ب�سمات، يف حني ترتكز احلرب النف�سية 

اإرادته ومعنوياته ب�سورة �سبه مبا�سرة  اإرغام العدو وتدمري  والدعاية على 

وعلنية. 

1- للتو�سع يراجع بحث احلرب الناعمة الن�ساأة واملفهوم و�سبل املواجهة. درا�سة من�سورة �سادرة عن مركز قيم للدرا�سات. 

العام 2011 

2- برو�ص مبرب. الدميقراطية االأمريكية وثورة املعلومات / دار احلوار الثقايف 2006
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 كما يختلفان يف كمية ونوعية الو�سائل امل�ستخدمة، حيث تعاظمت وتو�سعت 

الراهن، بحيث  الوقت  العام يف  الراأي  لدى  واالإت�سالية  االإعالمية  االأدوات 

متناول  يف  اأ�سبحت  الناعمة  احلرب  يف  امل�ستخدمة  واالأدوات  الو�سائط  اإن 

اجلميع بال اإ�ستثناء ودخلت اإىل كل البيوت 24 / 24 �ساعة من خالل �سا�سات 

باملقروئات  الدول  اأغرقت  بحيث  اخلليوية  والهواتف  واالإنرتنت  التلفزيون 

قيود  اأي  بال  االإعالمية  واملنتجات  واالأخبار  والب�سريات  وامل�سموعات 

رقابية يف ظل عوملة اإعالمية وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة ومتفاعلة 

ومرتابطة ب�سكل ال �سابق له وباأثمان وتكاليف مالية جمانية اأو �سبه جمانية، 

يف حني كانت احلرب النف�سية والدعاية توجه ب�سكل اأ�سا�ص نحو كتل منظمة 

ومرتا�سة ومتما�سكة و�سلبة مثل اجليو�ص واحلكومات واملنظمات التي كانت 

ت�سيطر وتهيمن ب�سورة كلية على وعي وميول الراأي العام نظرًا الإمتالكها 

االإحتكاري والفكري لو�سائل االإت�سال واالإعالم والدعاية التقليدية )اإذاعات 

قنوات   / حكومية  و�سبه  حكومية  �سحف   / حمدودة  حكومية  وتلفزيونات 

حكومية مع بع�ص اأجهزة التلفزيون وال�سا�سات حمدودة العدد والتي كانت 

واإح�ساوؤها  ح�سرها  الدولة  الأجهزة  ميكن  كان  بحيث  النا�ص  بني  متوفرة 

ومعرفة اأ�سحابها باالأ�سم الأ�سباب اأمنية �سلطوية واإيديولوجية ونظرًا لكلفتها 

االإقت�سادية وندرتها يف ال�سوق(.
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الخداع   / الناعمة  الحرب  أركان  أبرز  عشر:  ثاني   
وتحين الفرص والحمالت المنّظمة 

وو�سعها  احل�سا�سة  الطبيعة  ذات  الناعمة  احل��رب  وظائف  تنفيذ  اإن   

وتخطيطًا  كبرية،  ب�سرية  وجهودًا  وطاقات  م��وارد  يتطلب  التطبيق  مو�سع 

اإبحاث واأجهزة توفر املعلومات  وحتلياًل �سيا�سيًا لتوجيه االأحداث، ومراكز 

ومهارات  �سخمة،  واإعالمية  واإت�سالية  تكنولوجية  واإمكانات  واملعطيات، 

وخربات و�سربًا اإ�سرتاتيجيًا - نف�سًا طوياًل - وغرفة عمليات تتوىل التن�سيق 

الأجل تظافر جمموعة من العنا�سر واالأركان كي تكتمل وتتوفر �سروط جناح 

هذه احلرب نلخ�سها مبا يلي : 

- مواد ور�سائل وافكار و�سعارات �سيا�سية واعالمية وثقافية ودبلوما�سية. 

االأفكار  وترويج  ت�سويق  بوظيفة  يقومون  و�سطاء  وتوفري  عالقات  بناء   -

واالأخبار والتحليالت والتوجيهات ال�سيا�سية والثقافية واالإعالمية... 

- جتهيز وتخ�سي�ص منافذ وبوابات وقنوات اعالمية وتوا�سلية و�سفارات.

- بناء عالقات مع كوادر اعالمية ومنظمات و�سبكات انرتنت ونخب وقوى 

وموؤ�س�سات عامة وقوى جمتمع مدين و�سخ�سيات ذات تاثري عام. 

- جمهور ونخب تتلقى وت�ستجيب مل�سمون هذه املواد والر�سائل. 

االأدوار  وت���وزع  واالإت�����س��االت  االن�سطة  تن�سق  م��وح��دة  عمليات  غرفة   -

وال�سعارات وفقًا لتخطيط �سيا�سي عايل امل�ستوى. 
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- ظرف ومنا�سبة وبالعموم فر�سة �سمن �سياق مالئم. 

 فالقوة الناعمة تعتمد على املعادالت االآتية » من يتوا�سل مع من وحتت 

الأن  العام،  وال��راأي  بنظر اجلمهور  الفائزة  الرواية  ومن هي   
(1(

اأي ظ��رف«

نراه  ما  وهذا   
(2(

لالأحداث« روايته  تفوز  من  هو  اليوم  احلرب  يف  املنت�سر 

فيه  ن�سمع  ال  يوم  ياأتي  اأن  يندر  العربية، حيث  الثورات  اأيام  بقوة يف  اليوم 

كالمًا عن ال�سرعية ونزع ال�سرعية عن هذا النظام وذاك الرئي�ص، والرواية 

الر�سمية الفالنية ورواية املعار�سة املقابلة، وهذا جانب من جوانب احلرب 

الناعمة.

 وق�سية الظرف التي حتدث عنها جوزيف ناي هي جوهر احلرب الناعمة، 

الناعمة حتتاج  القوة  اأدوات  اأهم  وهي  والدبلوما�سية  والثقافة  االإعالم  الن 

كي تتحول اىل عملية موؤثرة يف البيئة ال�سيا�سية للخ�سم اىل �سياق ومنا�سبة 

خا�سة وظرف خا�ص. 

مهم جدًا،  الناعمة  عمليات احلرب  يتوىل  الذي  الطرف  نوعية  ان  كما   

وبناء  اأكرب،  جتاهه  اجلمهور  فح�سا�سية  امريكيًا  مبا�سرًا  طرفًا  كان  فاإذا 

عليه فتمرير الر�سائل بطريقة غري مبا�سرة اأهم من الظهور املبا�سر الذي 

احلرب  منظر  ن��رى  ولهذا   
(3(

واجل��م��اه��ري النخب  منه  تتح�س�ص  اأ�سبحت 

الناعمة قد ركز كثريًا على �سرورة العمل عرب »الوكالء« فهذا اأهم واأفعل من 

1- القوة الناعمة. امل�سدر ال�سابق. �ص 40. 

2- امل�سدر ال�سابق. �ص 149. 

3- امل�سدر ال�سابق. �ص 159 
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للحرب  واملاكرة  املخادعة  الطبيعة  وهذا حزء من  العلني،  التاأثري  مبا�سرة 

االأفكار واالأهداف االمريكية هم غري  باإ�سم  الناطقني  »اأف�سل  الناعمة الأن 

اأي الوكالء املحليون وهناك مثال ممتاز على هذا االأمر هو ما  االمريكيني 

يح�سل بني لو�ص اجنل�ص وطهران حيث يذيع املهاجرون االيرانيون برناجمًا 

االإ�سالح،  االيراين الجل  العام  الراأي  برعاية خا�سة موجهًا اىل  تلفزيونيًا 

 فاذا 
(1(

وينبغي على اأمريكا تفعيل عالقاتها مع حمطتي اجلزيرة والعربية«

كان باالإمكان اال�ستفادة من �سوت معار�ص يلب�ص اللبا�ص الوطني والقومي 

والديني يف ايران وي�ستم النظام ويفند والية الفقيه وينكر اإجنازات النظام 

اال�سالمي فالرتويج له اأفعل من قيام اي م�سوؤول امريكي بهذه املهمة، واذا 

كانت القناة التي تبث الدعاية املعادية هي قناة لها غطاء اإيراين اأو عربي او 

اإ�سالمي فهذا اأهم باأ�سعاف م�ساعفة من اأن يقوم بهذا الدور قناة اأمريكية، 

وميكن ملن يريد اإكت�ساف خبث هذه ال�سيا�سة مراجعة ومالحظة الفرق يف 

ور�سمية  مبا�سرة  ب�سورة  االأمريكية  لل�سيا�سات  تروج  التي  القنوات  تاأثري 

كقناة احلرة االأمريكية والقنوات التي تعمل بغطاء عربي واإ�سالمي كقناتي 

اجلزيرة والعربية !!. 

 وحتتاج احلرب الناعمة اىل عملية تنظيمية معقدة، الإدارة وتركيز وتنظيم 

احلمالت والأجل اإختيار التوقيت وتن�سيق اجلهود وفق الظرف املالئم الذي 

منع  تتوىل  موحدة  عمليات  وغرفة  قيادة  اىل  يحتاج  وهذا  عنه،  حتدثنا 

1- امل�سدر ال�سابق. �ص. 180 و181 
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ت�سارب ال�سيا�سات والتحركات والتن�سيق بني خمتلف االأن�سطة واالأذرع التي 

تتوىل تنفيذ هذه العمليات، حيث اأن هناك ع�سرات اجلهات تتوىل احلرب 

الناعمة على اإيران وحدها، وقد اأح�سى منها وزير االإ�ستخبارات االإيراين 

 .
(1(

ال�سيخ حيدر م�سلحي 80 موؤ�س�سة وقناة

النا�ص  ومطالب  �سعارات  رف��ع  على  تعتمد  الناعمة  احل��رب  اأن  كما   

�سعارات  رفعت  ما  اإذا  تنحج  اأن  الناعمة  للحرب  ميكن  فال  واإ�ستغاللها، 

او  االإ�سالمية  او  االيرانية  للم�سالح  بالظاهر  معادية  �سيا�سات  وتبنت 

�سعارات  رفع  على  تقوم  بالعمق  الناعمة  فالقوة  ال�سورية،  او  اللبنانية 

وق�سايا مرغوبة وحمبوبة والبحث عن قيم م�سرتكة مع الطرف امل�ستهدف 

الفر�ص /   / ال�سالم / احلريات   / االن�سان  الدميقراطية / حقوق   ( مثل 

اخلطري  بقوله  ناي  جوزيف  اأك��ده  ما  وهذا  الخ(   / االإ�ستقرار   / االإزده��ار 

قوة  الأي  وال  وتو�سعت  كربت  مهما  ا�سرتاتيجي  توا�سل  حملة  الأي  ميكن  »ال 

ناعمة ان توؤثر وهي تروج �سعارات ومطالب غري مرغوب بها �سعبيا يف �ساحة 

 .
(2(

اخل�سم«

الناعمة  احل��رب  عمليات  لنجاح  واالأرك���ان  العنا�سر  اأه��م  هي  هذه  اإذًا   

التي  الوظائف  فتاأدية  اآيزن�ستات،  ومايكل  ناي  كما حددها كل من جوزيف 

ذكرناها �سابقا يحتاج اىل »بناء حمالت قد ت�ستغرق اعوامًا و�سنوات، ولي�ص 

.www.tabnak.irااليرانية على االنرتنت Tabnak 1- وكالة تابناك

2- امل�سدر ال�سابق. �ص 164 
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غري  اال�سرتاتيجي  االت�سال  واأ�ساليب  فتكتيكات  اأ�سهرًا-  اأو  ايامًا  جمرد 

املبا�سر اأي بوا�سطة الو�سائل االعالمية وااللكرتونية والدبلوما�سية واخلفية 

للتاأثري يف جدول االعمال ال�سيا�سي لبلد اآخر حتتاج اىل تطوير جمموعة من 

املوا�سيع وال�سعارات على طريقة احلمالت االعالنية واالنتخابية وال�سيا�سية 

ات�ساالت  واأحداثًا رمزية وظرفية ومد  وي�ستلزم ذلك تخطيطًا  الغرب،  يف 

وبناء عالقات على مدى �سنوات – ال تقل عن �سنة - كي نتمكن من اإبراز 

قبل  – من  املطلوبة  بال�سيا�سة  والدفع  املركزية  واملوا�سيع  ال�سعارات  هذه 

 .
(1(

امريكا - قدما اىل االمام«

 وبعد ت�سكيل الت�سورات العامة والبيئة ال�سيا�سية ل�ساحة اخل�سم يتهيئ 

امل�سرح للكثري من االحداث واالعمال واالجراءات الالحقة من قبل الوكاالت 

االمنية واال�ستخباراتية والع�سكرية وال�سيا�سية وتبداأ النتائج بالظهور عادة 

خالل املنا�سبات واالأحداث املوؤثرة كاالإنتخابات مثاًل حيث ن�سهد اإنعكا�سات 

هذه التاأثريات والعمليات، الأن العدو لن يجد اأف�سل منها فر�سة الإ�ستغاللها 

والنفوذ من خاللها لتحريك عمالئه وقواعده و�سيا�ساته واأجهزته، فالقاعدة 

النا�ص  اإجتذاب  على  القدرة  هي  الناعمة  احلرب  فل�سفة  عليها  تعمل  التي 

وظرف  وغالف  اإط��ار  يف  امل�ستهدف  ال�سيا�سي  والفخ  وال�سياق  البيئة  نحو 

دميقراطي اأو حتت �سعار مطلبي او اإ�سالحي مالئم وهذا اأ�سهل من ارغام 

1- القوة الناعمة. م�سدر �سابق 162
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وكخال�سة  و�سريحة  فجة  ب�سورة  املبا�سرة  التوجيهات  تنفيذ  على  النا�ص 

 .
(1(

»ادارة دفة االحداث باأ�سلوب ناعم وبدون اي ب�سمات«

 وقد اأف�سح موؤخرا عن هذه املنهجية وزير الدفاع االمريكي اجلديد واملدير 

ال�سابق لوكالة اال�ستخبارات االمريكية ليون بانيتا يف مقابلة تلفزيونية خالله 

تعليقه على �سوؤال حول مو�سوع دعم امريكا للمعار�سة والثورة امل�سادة يف 

ايران »ينبغي ان نحاول اتخاذ كل خطوة ممكنة لدعم تلك اجلهود، لكن يف 

الوقت نف�سه علينا ان نحلل كل موقف للتاأكد من اننا ال نفعل �سيئا يثري ردود 

 .
(2(

افعال �سلبية او يقو�ص تلك اجلهود«

هذه  ح�سا�سية  اىل  امل��وىل  اع��زه  القائد  ال�سيد  �سماحة  ا�سارة  هنا  ومن   

بالظاهر  حمقة  ودعايات  �سعارات  ترفع  الناعمة  »احل��رب  فقال  النقطة 

ولكنها باطلة يف الباطن وتخلط احلق بالباطل، ولالآ�سف فاإن البع�ص يكرر 

.
(3(

دعايات و�سائعات العدو عن ق�سد اأو عن جهل«

كما �سّبه �سماحته يف خطبة اأخرى طريقة العدو يف اإدارة اللعبة عن بعد 

�سعارات  ترفع  الداخل،  من  م�سادة  اإ�سالمية  ثورة  كاريكاتور  �سناعة  عرب 

م�سادة، ويقوموا بتحريكها مثل الظالل التي تتبع وتقّلد حركة البطل، حيث 

.
(4(

يقوموا بتقليد دور االأبطال ودور الثوار

1- امل�سدر ال�سابق. �ص 40 و 41

2- خرب لوكالة رويرتز لالنباء من�سور يف جريدة االخبار اللبنانية بتاريخ 2011/9/7 

3- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد امام ح�سد من ال�سباب والطالب االيراين يف مدينة قم بتاريخ 2011/10/26

4- خطاب ل�سماحة القائد مع اأهايل قم بتاريخ 2011/11/9.
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ثالث عشر :  استراتيجيات وتكتيكات الحرب الناعمة ))) :
 

اإ�سرتاتيجياتها  لها  كاأي حرب  الناعمة  فاإن احلرب  �سابقًا  كما عر�سنا   

وتكتيكاتها واأ�سلحتها، مبعنى اأنها لي�ست فكرة اأو مذهبًا اأو خمططًا جتريديًا، 

وقد حاولنا جمعها وتلخي�سها من م�سادرها الر�سمية وهي منقولة ب�سورة 

 :
(2(

حرفية و�سبه حرفية عن وثائق وم�ستندات اأمريكية

 : 
(3(

 اأ � مناذج عن ا�سرتاتيجيات احلرب الناعمة

1� االإ�ستنزاف املتوا�سل لطاقات اخل�سم و�سلب حيويته وا�سعاعه وبالعموم 

�سرب واإ�سعاف موارده الناعمة. 

و�سورة  ومالمح  ورم��وز  مرتكزات  على  املتوا�سل  والت�سهري  ال�سغط   �2

واالإرب��اك  االإره��اق  حتقيق  بهدف  توقف  اأي  ب��دون  اخل�سم  وعقل  ونف�سية 

وخلخلة االأركان. 

ل�ساحة  الفئوي  والتقييم  اآخر  تيار  ح�ساب  على  لتيار  العلني  الدعم   �3

والثانية  العام 2004  »اال�سالم املدين« �سدرت  بعنوان  الدفاعية واحدة  راند لالبحاث  1- اعتمدنا على درا�ستني ملعهد 

ترجمتها مواقع  وقد  االنرتنت  راند على  ا�سالمية معتدلة« �سدرت عام 2007 من�سورة على موقع  �سبكات  »بناء  بعنوان 

ا�سالمية عدديدة منها ا�سالم اون ال ين www.islamonline.net وغريها. 

2- مثل كتاب القوة الناعمة / مقالة »القوة الناعمة �سد ايران« لغال�سماتن ودوران / درا�سة ماياكل اآيزن�ستات / كتاب 

ارث من الرماد الذي اأرخ لتاريخ CIA / وغريها من امل�سادر والوثائق. 

3- االإ�سرتاتيجية تعني اإ�سطالحًا البند االأ�سا�سي يف اخلطة او احلملة وهو بند موؤثر على املدى الطويل والبعيد يف جممل 

اخلطة. 
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وا�ستقطاب  فرز  وايجاد  املتبادلة  االإتهامات  من  بيئة  خلق  بهدف  اخل�سم 

ي�سمح بالدخول على اخلط والتالعب. 

4� ا�ستغالل نقاط ال�سعف يف بع�ص ال�سخ�سيات القيادية يف جبهة اخل�سم 

خللق توترات وح�سا�سيات وعداوات مع ال�سخ�سيات املناف�سة وت�سعري حمى 

ال�سراع على املواقع عرب ت�سريب االإ�ساعات واالأخبار وت�سخيم �سورة بع�ص 

ال�سخ�سيات وخا�سة املعار�سة و�سناعة جنوميتها االإعالمية واجلماهريية. 

5� خلق بيئة �سيا�سية و�سعبية واعالمية متوترة من خالل اجلدل واملناق�سة 

يف ق�سايا ومو�سوعات فكرية و�سيا�سية ح�سا�سة توؤدي اىل اإحداث تناق�سات 

وح�سا�سيات بني الف�سائل املختلفة )يف اإيران مثاًل يتم الرتكيز على مو�سوع 

اأهلية  الويل وم�سدر �سرعيته، ومدى  الفقيه وموا�سفات و�سالحيات  والية 

الويل احلايل االإمام اخلامنئي للقيادة(. 

يوؤدي  مبا  العامة  ال�سيا�سة  امللفات  اىل  اال�سالمية  التيارات  ا�ستدراج   �6

اىل توريطها باأزمات �سيا�سية مع غريها من التيارات واإبعادها عن هدفها 

واالإدارة  احلكم  نظم  وق�سور  ف�سل  والإثبات  الغرب  مواجهة  يف  املركزي 

االإ�سالمية عن تلبية االإحتياجات واملتطلبات الدولية وال�سيا�سية املعا�سرة. 

7� �سرب وت�سويه �سورة علماء الدين واملوؤ�س�سات الدينية بهدف تقلي�ص 

واإ�سعاف  الدينية  املناهج  على  تعديالت  ادخال  على  العمل  والأجل  دورهم 

الفكر الديني.
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8� تعديل وظيفة امل�ساجد وحتويلها من قواعد دعم للت�سدد اىل قواعد لبث 

الت�سامح واالإعتدال من وجهة نظر اأمريكا والغرب. 

االإمم  ومقررات  ملواثيق  اال�سالمية  واحلركات  النظم  خمالفة  اإب��راز   �9

االن�سان  حقوق  ومقت�سيات  الدوليني  وال�سالم  االأم��ن  ومنظومات  املتحدة 

وقيم الت�سامح الديني وتبنيها للعنف واالإرهاب كمنهج واإ�سرتاتيجية. 

اإ�سالمية  �سبكة  واإيجاد  املعتدل  املدين  باالإ�سالم  ي�سمى  تيار ما  10� دعم 

وترويج  والغربية  االأمريكية  ال�سوابط  وفق  تعمل  بالغرب   مرتبطة  دولية 

اخلامنئي  االإم��ام  اأ�سماه  مزيف  وت�سّوف  وعرفان  وغربي  اأمريكي  اإ�سالم 

.
(1(

بالعرفانيات الكاذبة البديلة للعرفان احلقيقي

واالإع��الم��ي  امل���دين  ال��وج��ود  وزي����ادة  الع�سكري  ال��وج��ود  تقلي�ص   �11

واالإ�ستخباراتي يف العامل اال�سالمي.

 : 
(2(

 ب � مناذج عن تكتيكات احلرب الناعمة

البث االإعالمي وخلق ون�سر قنوات وموؤ�س�سات اعالمية  1� تنويع م�سادر 

�سعبية وخا�سة على �سبكة االإنرتنت حيث تقل اإمكانيات الرقابة احلكومية، 

ق�سم  رئي�ص  كوهني  جارد  ا�سماه  ما  وهذا  ال�سباب،  جيل  اإ�ستدراج  وي�سهل 

1- ُيراَجع للتو�ّسع بحث حتت عنوان »هل يكون الت�سّوف هو القّوة الناعمة الخرتاق اال�سالم« ل�سماحة ال�سيخ علي خازم. 

من�سور على مدّونته اخلا�سة.

2- نعني بكلمة تكتيكي طريقة تنظيم اجلهود او تقنيات تنفيذ ا�سرتاتيجيات اخلطط واحلمالت وهي ذات اأثار جزئية 

ومرحلية. 
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»الدميقراطية  ب�سيا�سة  االمريكية  اخلارجية  وزارة  ال�سيا�سي يف  التخطيط 

الرقمية حيث اأن ال�سباب والن�ساء يف ال�سرق االأو�سط قد اأ�سبحوا نا�سجني 

ومنافذ  بوابات  خالل  من  االمريكية  واالأفكار  ال�سيا�سات  تاأثريات  لتقبل 

 .
(1(

تكنولوجيا االإت�سال واالإعالم«

2� زيادة م�سداقية احلمالت االإعالمية من خالل البحث عن �سخ�سيات 

لها ن���وع من التغطي����ة وامل�سداقي����ة اجلماهريي�����ة )خا�س�ة م�ن املعار�سني 

واملن�سقني عن النظم واحلركات االإ�سالمية(. 

3� اإن�ساء ودعم جمعيات وموؤ�س�سات مدنية و�سبابية ون�سائية وثقافية حتت 

على  لها  بدائل  واإيجاد  املعادية  القوة  الإ�سعاف  املدين  املجتمع  قوى  �سعار 

املدى البعيد، وذلك مبوجب قانون اأمريكي يدعم » املنظمات الدميقراطية 

وال�سبابية «.

االإ�سالمية  مع احلركات  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي  االإت�سال  قنوات  فتح   �4

ونزع  �سمعتها  وتلطيخ  توريطها  االأدنى  وباحلد  اإ�ستدراجها  بهدف  املركزية 

م�سداقيتها يف ال�سارع العربي واالإ�سالمي عرب زيادة ور�سم ال�سكوك حولها 

وت�سعري احل�سا�سيات مع نظرائها )متامًا كما يدور احلديث االآن عن لقاءات 

بني االإخوان امل�سلمني واأمريكا لعقد �سفقة �ساملة لت�سليمها احلكم يف العامل 

العربي (.

www.champress.net 1- مقالة حتت عنوان االنتخابات االيرانية واأمن الطاقة، ل�سكوت ريرت من�سورة يف موقع �سام بر�ص
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5� تركيز ال�سوء االإعالمي على ال�سخ�سيات ذات االأفكار املتطرفة بهدف 

بث التفرقة واإ�سغال املذاهب والفرق االإ�سالمية ببع�سها.

6� ا�ستقطاب ال�سخ�سيات االإ�سالمية الليربالية - ذات االأفكار االإلتقاطية 

للقيم  املناه�سة  اال�سالمية  احل��رك��ات  تاأثري  اإ�سعاف  بهدف  ودعمها   -

وال�سيا�سات الغربية.

7� تدريب اأفراد و�سبكات وموؤ�س�سات للتحرك على �سبكة االإنرتنت بهدف 

 – والت�سويه  للت�سهري   - املطلوبة  باملادة  العاملية  االإعالمية  القنوات  رفد 

وقد �سدر قانون لكونغر�ص االأمريكي لتقدمي الدعم »ل�سحايا الرقابة على 

�سبكات االإنرتنت«.

املنح  وت��ق��دمي  املهاجرين  واإ�ستقطاب  االإقت�سادية  الفر�ص  تو�سيع   �8

والتخ�س�سات  واالأع��م��ال  امل��ال  نحو  امل�سلم  ال�سباب  الإج��ت��ذاب  الدرا�سية 

العلمية و�سرفه عن االإلتحاق بال�سبكات واملجموعات اجلهادية. 

قادة  مع  العالقات  وتفعيل  امل�سلمني  ال�سباط  تدريب  برامج  زي��ادة   �9

اجليو�ص االإ�سالمية. 

10� تفعيل �سبكة العالقات مع اأبناء اجلاليات امل�سلمة واملغرتبني امل�سلمني 

�سعوبهم  التاأثري يف  لزيادة  برامج  اإ�سراكهم يف  بهدف  الغرب  املقيميني يف 

ودولهم. 
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رابع عشر: مؤشرات وعالمات تدل على وقوع 
“الحرب الناعمة“ 

العمليات  من  وغريها  الناعمة  احل��رب  مفهوم  بني  اخللط  يقع  ال  وكي   

وعالمات  موؤ�سرات  �سن�سع  فاننا  ال�سبيهة  وال�سيا�سية  والنف�سية  الدعائية 

اإذا ما توفرت فاإننا نكون ب�سدد وقوع حالة ن�سميها »احلرب الناعمة« وهي 

ثالثة: 

 1� وجود ا�سطفاف وح�سد دويل واقليمي وداخلي �سد نظام او جهة ما 

وا�سطفافهم  احت�سادهم  الطبيعية  العادية  االأح��وال  يف  ي�ستحيل  بحيث   

بدون تن�سيق وتدبري. متاما كما نرى حالة االإحت�ساد الدويل القائمة حاليًا 

�سد اإيران و�سوريا وحزب اهلل وقوى املقاومة. 

 2� حترك القنوات االعالمية يف حملة يومية واإ�سبوعية متوا�سلة

وك��وادره��ا  وطاقاتها  وب��راجم��ه��ا  اإمكاناتها  ك��ل  توظف  ال��ق��ن��وات  ه��ذه   

االعالمية وااللكرتونية وال�سحفية دفعة واحدة وخالل فرتة زمنية واحدة، 

املعادية، لتحويل  باإرتباطاتها  الدولية واالإقليمية املعروفة  القنوات  وبالذات 

اأنظار الراأي العام وحتفيزه لتقبل التوجيه ال�سيا�سي، بحيث ي�سعر  وخطف 

وال�سعارات  االأدوار  تن�سق  موحدة  عمليات  غرفة  اأمام  انه  ب�سهولة  املراقب 
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واملوا�سيع والفال�سات والتوجيهات وحتى اخلط واملنهج التحريري وعناوين 

ن�سرات االأخبار ت�سبح موحدة لدى اجلميع، ويكفي اأن نالحظ مدى الت�سابه 

يف  املقاومة  وقوى  و�سوريا  اهلل  وحزب  اإي��ران  على  ت�سن  التي  احلمالت  يف 

املنطقة. 

دراما  ل�سناعة  ب�سورة فجائية  االأح��داث  منا�سبة وحتريك  ا�ستغالل   �3  

اإعالمية 

كوقوع  للتوظيف  االأح��داث  قابلية  االإعالمية  الدراما  ب�سناعة  ونق�سد   

عمليات اإغتيال ل�سخ�سيات �سيا�سية اأو قتل ملواطنني اأثناء التظاهرات الأجل 

االإن�سانية  والق�س�ص  احل�سا�سيات  وخللق  احلما�سة  واإ�سعال  الدماء  اراقة 

واملثرية وكاإرتكاب اأعمال �سغب وحرق وتك�سري ممتلكات وبث االإ�سطرابات 

واالإحتجاجات لالإيحاء مبظاهر االإنهيار والفو�سى اأو اإطالق مواقف طائفية 

اأو �سيا�سية اأو فكرية �ساذة حتدث عمليات تبادل لالإتهامات وللت�سهري وتلطيخ 

ال�سمعة بني جمموعتني وفئتني، وغريها من االأحداث القابلة للتوظيف. 



الباب الثاين

معالم رؤية 

ومنهج اإلمام 

الخامنئي 

لمواجهة 

الحرب 
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الخامنئي   اإلمام  لخطابات  أرشيفية  الئحة  أواًل: 
حول الحرب الناعمة 

 حتدث ال�سيد القائد عن احلرب الناعمة يف خم�ص ع�سرة منا�سبة على 

االأقل هي على التوايل : 

1� بتاريخ 2009/5/14 لدى ا�ستقباله عوائل �سهداء كرد�ستان. 

2� بتاريخ 2009/8/26 اأثناء لقائه ح�سدًا من طلبة اجلامعات.

3� بتاريخ 2009/8/30 اأثناء لقائه اأ�ساتذة اجلامعات واأع�ساء الهيئات 

التعليمية وروؤ�ساء مراكز االأبحاث.

وال�سعراء  والفناين  االأدباء  من  جمعًا  لقائه  اأثناء   2009/9/5 بتاريخ   �4

واملثقفني. 

خرباء  جمل�ص  واأع�ساء  رئي�ص  ا�ستقباله  اأثناء   2009  /9/24 بتاريخ   �5

القيادة. 

القسم األول: الحرب الناعمة 

في المشروع الفكري العام 

لإلمام الخامنئي ال
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6� بتاريخ 2010/7/3 اأثناء لقاء م�سوؤويل االإذاعة والتلفزيون. 

7� بتاريخ 2010/7/11 لدى ا�ستقباله م�سوؤويل وم�ساعدي مكاتب ممثليات 

القائد يف اجلامعات.

8� بتاريخ 2010/10/24 لدى ا�ستقباله ح�سودًا من قوات التعبئة. 

9� بتاريخ 2010/10/26 لدى ا�ستقباله ح�سودًا من ال�سباب االإيراين. 

10� بتاريخ 2010/12/29 لدى ا�ستقباله جمعًا من �سرائح اأهايل حمافظة 

كيالن. 

11� بتاريخ 2011/2/8 لدى ا�ستقباله قادة ومنت�سبي �سالح اجلو والدفاع 

اجلوي. 

12� بتاريخ 2011/3/3 لدى زيارته لوزارة اال�ستخبارات واالأمن االإيرانية. 

13� بتاريخ 2011/5/29 يف ت�سريح ل�سماحته حفظه املوىل. 

14� بتاريخ 2011/6/22 لدى توجيهه كلمة يف مراكز االأبحاث العلمية. 
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وخطابات  كلمات  فــي  الناعمة  الــحــرب  ثانيًا: 
اإلمام الخامنئي ال

ومنا�سبات  و�سياقات  و�سيغ  بكيفيات  القائد  وكلمات  ن�سو�ص  جاءت   

وف�سح  وك�سف  ملواجهة  واحد  ومنهج  روؤية  خدمة  يف  ت�سب  لكنها  خمتلفة 

احلرب الناعمة، وباملقابل حفظ وتقوية وتعزيز ودعم جاذبية ونقاط قوة 

مواجهة  على  وجمهوره  وقدراته  وبراجمه  االإ�سالمية  اجلمهورية  نظام 

اأ�سا�ص  على  اأجزائها  وترم�����يم  ترتيبها  حاولنا  وقد  املعقد.  التحدي  هذا 

العام  البحثي  الفكري  وامل�سهد  ال�سورة  تخدم  منهجية  لدواٍع  مو�سوعي 

�سماحة  للخطابات. قال  الزمنية  بدون مراعاة الربجمة  اإليه  نرمي  الذي 

)1)ال: 

القائد ال�سيد 

* نظرًا لهزمية اال�ستكبار يف املواجهة ال�سعبة مع النظام االإ�سالمي يف 
الناعمة على  العدو و�سع االآن احلرب  الثورة، فاإن  املرحلة االأوىل من عمر 

جدول اأعماله. 

* االأولوية الرئي�سة اليوم هي مواجهة احلرب الناعمة. 
* اإن ال�سعب االإيراين الذي اأبدى ح�سوره و�سجاعته وب�سالته وت�سحياته 

.www.Leader.ir 1- اخلطابات منقولة عن موقع مكتب �سماحة ال�سيد القائد دام ظله على االنرتنت
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العراقي  النظام  قبل  من  املفرو�سة  احلرب  يف  الثمانية  ال�سنوات  خالل 

الرئا�سية  االنتخابات  تلت  التي  الثمانية  االأ�سهر  خالل  اأبدى  قد  وداعميه 

مواجهته  يف  املثل  بها  ي�سرب  عالية  وب�سرية  وهمة  مهارة  اهلل  بعناية 

الناعمة.  للحرب 

* اإن العدو يف مواجهته للنظام اال�سالمي ي�سن حربًا نف�سية با�سم احلرب 
الناعمة والهدف الرئي�ص منها حتويل نقاط القوة والفر�ص اإىل نقاط �سعف 

وتهديدات. 

* احلرب الناعمة عبارة عن ت�سليل ال�سعب - الراأي العام - ب�سعارات 
ال�سيا�سي  الغبار يف اجلو  واإثارة  ظاهرها حق ولكن حمتواها باطل وفا�سد 

للبلد. 

اأن ال يتجاهلوا مدى �سرور االأعداء من بع�ص  على النخب واخلوا�ص   *
الق�سايا واالأحداث. 

موؤامرات  ف��ان  اإجن��ازات��ه  وزي��ادة  النظام  حققه  ال��ذي  للتقدم  نظرًا   *
وخمططات املعار�سني اأي�سًا ا�سبحت اأكرث تعقيدًا وت�ستدعي معرفة خمتلفة 

االبعاد واجلوانب من اأجل حتقيق الغلبة. 

* اإن العدو يحاول امل��ص ببوادر االأمل وحتويلها اإىل حاالت اإحباط وياأ�ص 
املجتمع  �سلب حيوية  االأمور بهدف  وت�سخيم  الطريق م�سدود  باأن  واالإيحاء 

االإ�سالمي. 

كثرية-  -وهي  االإ�سالمي  للنظام  االأمل  وبوادر  القوة  نقاط  من  اإن   *
 30 وجتربة  علمية  قفزة  لتحقيق  وموارد  وطاقات  قوية  حتتية  بنية  وجود 
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والتنمية  التطوير  وخطط  ومثقف  ونا�سط  �ساب  جيل  ووجود  للنظام  عامًا 

امل�ستقبلية املو�سوعة لع�سرين عامًا قادمة. 

* ينبغي لو�سائل االإعالم والن�سطاء وال�سيا�سيني وامل�سوؤولني االبتعاد عن 
اليوم هي ملواجه  اخلالفات الهام�سية غري املبدئية، الأن االأولوية يف البالد 

احلرب الناعمة التي ي�سنها العدو والتي ت�ستهدف بث الفرقة والت�ساوؤم بني 

اأبناء ال�سعب، ومن اأهم �سبل مواجهة هذا الهجوم هو حفظ وتقوية الب�سرية 

وجود  اإنكار  يعني  ال  وهذا  امل�ستقبل،  يف  واالأمل  واملعنوية  التعبوية  والروح 

امل�ساكل واالأزمات، وال يلغي �سرورة القيام بواجب االإ�سالح واملعاجلة. 

اإىل جانب  ال�سجاعة يف الفهم  الواجبات واالحتياجات للمواجهة  من   *
الفهم  يف  اخللل  اإىل  يوؤديان  اخلوف  اأو  االنفعال  الأن  العمل،  يف  ال�سجاعة 

ال�سحيح للموا�سيع واالأحداث. 

نفو�ص  االأمل يف  وبثوا  اأعطوا  الأنهم  االأخطاء  ارتكبوا  الفتنة  اإن مثريي   *
االأعداء. 

* اإن اأحد اأهم املخططات الرئي�سة لالأعداء تقوم على قلب حقائق البالد. 
اإن موؤ�سر ت�سخي�ص احلق ال يعتمد على االأ�سخا�ص بل على الب�سرية   *

لتمييز احلق من الباطل الأن الكثري من ال�سخ�سيات املعروفة تخطىء. 

الثوري  احلما�ص  على  املحافظة  من  الناعمة  احلرب  ملواجهة  بد  ال   *
بالوعي  التحلي  واخلوا�ص  النخب  على  ويجب  ال�ساحة.  يف  واحل�سور 

والب�سرية وال�سجاعة والعمل والوحدة. 
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واخلارج-  الداخل  يف   - االإ�سالمية  اجلمهورية  نظام  معار�سي  اإن   *
يهاجمون معتقدات وعزائم واأركان واأ�س�ص اإيران با�ستخدام خمتلف و�سائل 

االإعالم واالت�سال. 

* اإن العدو ي�ستهدف بث الفرقة بني قادة البالد وهي اإحدى اأهم اأهداف 
احلرب الناعمة. 

* اأحد اال�ستثمارات الكبرية التي ي�سعها العدو هو حرف اأذهان ال�سعب 
وهذا ما اأف�سله ال�سعب بح�سوره اجلماهريي الوا�سع يف املنا�سبات. 

* اإن على اجلميع االنتباه لكي ال تكون كلماتهم وخطبهم وت�سريحاتهم 
تكملة خلطط االأعداء واأهداف معار�سي النظام، فرتكيز العدو على االأزمات 

وامل�ساكل ينبغي اأن يعزز الب�سرية لدى القادة ملنعه من حتقيق اأهدافه وال 

ينبغي التغافل عنها واإنكارها. 

* اإن الفهم ال�سحيح لنظام اجلمهورية االإ�سالمية هو اأحد ال�سروريات 
حلفظ النظام.

فال�سريعة  كلها وعدم جتزئتها،  الوالية  ينبغي احلفاظ على منظومة   *
واحدة،  منظومة  هي  واحلزم  والت�سامن  والعدالة  والتعقل  واملعنويات 

هذه  عن  انحراف  وكل  املتالحمة،  العنا�سر  هذه  على  يحتوي  فاالإ�سالم 

كما  االأمريكي  االإ�سالم  اأو  االأ�سيل  غري  االإ�سالم  اإطار  يف  يندرج  املنظومة 

�سماه االإمام اخلميني +. 
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اأطلقت  اإن موؤامرة احلرب الناعمة ف�سلت واإن ر�سا�سات العدو التي   *
اهلل  بف�سل  �سدره  اإىل  وارتّدت  وا�ستدارت  عادت  االإ�سالمي  النظام  على 

تعاىل. 

اأو�ساط  يف  واخلوف  والقلق  االنفعال  بث  الفتنة  مثريي  حماوالت  اإن   *
حني  يف  ال�ساحة،  عن  عزلهم  ت�ستهدف  واخلوا�ص  النخب  وخا�سة  النا�ص 

ي�ساعد  وان�سحابها  النخب  الأن �سمت  وتنبيههم  النا�ص  تنوير  لهوؤالء  ينبغي 

اأهداف العدو يف بع�ص االأحيان. 

* العدو ي�ستفيد يف حربه الناعمة من خمتلف و�سائل االإعالم واالت�سال 
واملواقع الثقافية لبث ال�سائعات واالأكاذيب واال�ستفادة من بع�ص الذرائع. 

واملدربة يف هذه  املغر�سة واخلائنة  اإدخال عنا�سره  العدو يحاول  اإن   *
االأجواء امل�سحونة والعكرة للقيام باالأعمال التخريبية، لكنهم مل ي�سلوا اإىل 

اأهدافهم بف�سل ب�سرية ال�سعب. 

* اإن مواجهة هذه الهجمة ت�ستلزم احل�سور الواعي يف ال�ساحات واحلذر 
املقرتن باحلنكة والتدبري، واإن هذا احل�سور ي�ستجلب العون االإلهي. 

* اإن التبليغ ال�سحيح لالإ�سالم بكل اأبعاده وجتلياته يعترب عن�سرًا هامًا 
جدًا للتوعية يف زمن الفنت. 
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جمريات  لفهم  االأجنبية  االإع���الم  و�سائل  اإىل  ال��رك��ون  ينبغي  ال   *
تاأتي به هذه االإذاعات وفقا ملقولة  االأحداث، بل ال�سحيح هو خمالفة ما 

خمالفة  يف  هي  الفكري  والن�سوج  الر�سد  »قمة  اإّن   + اخلميني  االإم��ام 

االإذاعات االأجنبية املعادية«. 
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الحرب  في  الخامنئي  اإلمــام  خطابات  ثالثًا:   
لمنهجه  امــتــداد  ــي  وه كــل  مــن  ــزء  ج الناعمة 

ورؤيته الشاملة

 اإن مراجعة خطابات االإمام القائد خا�سة بعد توليه ملقاليد الوالية والقيادة 

ال�سوفياتي  االإحتاد  �سقوط  وبعد  إل  اخلميني  االإمام  وفاة  اأثر  على 

�سنة 1991ولغاية �سنة 2009 تاريخ ح�سول االإنتخابات الرئا�سية االإيرانية 

لنا عن جمموعة من  تك�سف  الثاين ع�سر من �سهر حزيران  التي جرت يف 

املالحظات وحتدد لنا دوافع اإطالق �سماحته مل�سطلح احلرب الناعمة على 

ال�سراع الدائر، كما اأن الغ�ساوة و�سوء الب�سرية التي غطت وطم�ست اأعني 

�سماحته على  ما حمل  اال�سالمية هو  نظام اجلمهورية  امل�سوؤولني يف  بع�ص 

وا�سحة  تكن  الأنها مل  اأبعاد هذه احلرب، رمبا  معرفة  اأهمية  على  الرتكيز 

ومرئية بال�سورة التي قد ير�سدها البع�ص، وقد عرب �سماحته عن هذا االأمر 

بقوله » حتى لو ان البع�ص مل يراها فاحلرب الناعمة حرب حقيقية قائمة 

يف عاملنا املعا�سر « وقد ظهر لنا من خالل حتليل هذه اخلطابات وما تالها 

املعطيات االآتية : 

1� لدى التدقيق يف خطابات �سماحته على مدى 18 عاما )1991 – 2009) 

احلرب  مل�سطلح  اإ�ستعمال  او  حديث  فيها  عبارة  اأو  كلمة  اأي  على  نعرث  مل 

الناعمة، وقد الحظنا اأن هذا امل�سطلح ظهر الول مرة يف خطاب ل�سماحته 
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بتاريخ 2009/5/14 اي قبل االنتخابات ب�سهر تقريبًا خالل اإ�ستقباله لعوائل 

االإنتقال  هذا  اىل  اأدى  تطور  ح�سول  على  دل  ما  وهذا  كرد�ستان،  �سهداء 

�سد  االإ�ستكبار  ي�سنها  التي  والدعاية  النف�سية  احلرب  عمليات  تو�سيف  يف 

النظام االإ�سالمي وت�سميتها باحلرب الناعمة. 

 2� اإن رواج كتاب القوة الناعمة SOFT POWER �سنة 2005 وانت�ساره 

والعربية،  الفار�سية  اللغتان  ومنها  عاملية  لغات  عدة  اىل  ترجمته  بعد 

وهو   JOSEPH NYE ناي  جوزيف  األفه  �سيته  ذاع  الذي  الكتاب  هذا 

الدفاع  وزير  نائب  ي�سغل من�سب  كان  االمريكية حيث  االدارة  اركان  اأحد 

جون  كلية  وعميد  االمريكي  الوطني  االمن  مدير  ومن�سب  االمريكي 

كندي للدرا�سات احلكومية �ساهم يف هذا االأمر، ومن املوؤكد ان �سماحته 

املعروف ب�سعة اطالعه على اأهم واآخر االأفكار ال�سادرة يف العامل وخا�سة 

ما ي�سدر عن راأ�ص االإ�ستكبار قد اطلع على هذا الكتاب ولفت نظره كونه 

اجتاه  االمريكية  االإدارة  وتخطيط  تفكري  اأمناط  وتعك�ص  تك�سف  وثيقة 

العامل واجتاه اإيران خا�سة.

واملقاالت  والدرا�سات  االأبحاث  من  العديد  �سدرت  الكتاب  هذا  بعد   �3

ال�سحفية والت�سريحات ال�سيا�سية مل�سوؤولني اأمريكيني تتحدث عن احلرب 

الناعمة. 

على  الع�سكرية  احلرب  موؤ�سرات  باأن  القائد  ال�سيد  �سماحة  اقتناع   �4

اإيران و�سلت اىل طريق م�سدود، ما يعني حتمية جلوء العدو اىل احلرب 

– الناعمة.  النف�سية 
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اي��ران  يف  االأمنية  االأج��ه��زة  جمعتها  كافية  وم�ستندات  اأدل��ة  ب��روز   �5

وطرق  لعمليات  العدو  ا�ستخدام  على  القائد  �سماحة  يدي  بني  وو�سعت 

الفتنة  اإحداث  بق�سد  �سابقًا  معهودة  تكن  مل  وجديدة  مبتكرة  واأ�ساليب 

اأحداث  ك�سفته  ما  وهذا  اإي��ران،  يف  اال�سالمي  النظام  اأرك��ان  �سف  و�سق 

االإنتخابات الرئا�سية يف حزيران من العام 2009. 

اأم�سى خالل  اأنه  6� يوؤكد العارفون القريبون من �سماحة االإمام القائد 

واأ�سباب  الباردة  احلرب  جتربة  درا�سة  يف  طويلة  فرتة  الت�سعينات  عقد 

�سقوط االإحتاد ال�سوفياتي ودول الكتلة ال�سرقية، وتو�سل اىل خال�سات حول 

، ولعل حديث ال�سيد القائد اخلامنئي 
(1(

فر�ص الغرب يف جتربتها مع اإيران

 2000 العام  منذ  اي  �سنوات  ع�سر  من  اأك��رث  ومنذ  منا�سبة  من  اأك��رث  يف 

عن جتربة �سقوط االحتاد ال�سوفياتي واعتباره ان الغرب حاول و�سي�ستمر 

 1999 عام  اإيران  يف  ال�سوفياتي  االإحتاد  اإ�سقاط  �سيناريو  تقليد  مبحاولة 

اأي بعد انتخاب الرئي�ص ال�سابق حممد خامتي، وحديثه يف خطبة مف�سلة 

عن الفوارق الهائلة بني اإيران بلد النظام الديني االإ�سالمي وبني االإحتاد 

االإيراين  ال�سعب  بني  والفرق  االإحل��ادي  ال�سيوعي  النظام  بلد  ال�سوفياتي 

 
(2(

ال�سوفياتية والقيادة  االإيرانية  القيادة  بني  والفرق  ال�سوفياتي  وال�سعب 

ما يوؤكد هذا املنحى، وهذا ما يدل على االإ�ست�سراف املبكر لالأحداث لدى 

اأ�سل  للباحث االأمريكي من  الثورة اال�سالمية االيرانية«  1- درا�سة حتت عنوان »يف فهم االإمام اخلامنئي - روؤية قائد 

www.carnegieendowment.org اإيراين كرمي �سجاد بور. ن�سر عام 2008 �ص21 موقع معهد كارنيغي

2- خطاب التحديات واال�سالحات بتاريخ 10 متوز 2000 
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�سماحته، ويدل على اأنه مل يتفاجاأ ب�سن احلرب الناعمة على ايران، وهذا 

ما اأكده �سماحته ب�سراحة » مل تفاجئنا الفتنة ولكن فاجئنا حترك بع�ص 

�سنة على  قبل  اي   2008 �سنة  األقاه  اأي�سا خطاب  ويوؤكد ذلك  االأ�سخا�ص« 

موعد االإنتخابات الرئا�سية التي جرت يف الثاين ع�سر من حزيران 2009 

حذر فيه من فتنة يح�سر لها اثناء هذه االنتخابات. 

7- من يقراأ خطاب �سماحة القائد يف جمع من الدبلوما�سيني االإيرانيني 

العاملني يف ال�سلك اخلارجي �سنة 2001 منذ اأكرث من ع�سر �سنوات وحديثه 

عن جتربة �سقوط االإحتاد ال�سوفياتي وذكره بالتف�سيل كيفية ح�سول هذا 

االنقالب يكت�سف حجم املعرفة واملتابعة العميقة ل�سماحته باالإ�سرتاتيجيات 

االأمريكية والغربية فقد �سفقوا لغوربات�سوف ل�سنوات على اأ�سا�ص انه رجل 

االإ�سالح وال�سفافية وكالوا له املدائح و�سجعوه واعتربوه رجل العام، ونحن 

مل يثبت لدينا انه كان عميال للغرب كما يزعم البع�ص، بل نعتقد انه �سخ�ص 

»البريي�سرتويكا  كتابه  يف  الحقًا  به  اعرتف  ما  وهذا  اخلديعة  عليه  اإنطلت 

الثورة الثانية « ومن ثم اخرتعوا اىل جانبه �سخ�سية موالية لهم هي بوري�ص 

يالت�سني الذي كان يتناغم يف حركته ومواقفه ال�سيا�سية مع مواقف اأمريكا 

يت�سرف  واأ�سبح  غوربات�سوف،  وحنكة  �سخ�سية  �سعف  م�ستغاًل  والغرب 

كاأنه الزعيم الفعلي و�ساحب امل�سروع اال�سالحي، هذا طبعًا اىل جانب �سخ 

االنقالب،  هذا  يف  �ساركت  التي  االإعالم  واأجهزة  و�سائل  ودعايات  االأموال 

انهم  اأي  ال�سوفياتي،  االإحتاد  الناجح يف  اأمريكا  حيث كان هذا هو م�سروع 
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وجتنيد  االأم��وال،  بع�ص  وباإنفاق  متامًا،  ذكية  خطة  طريق  عن  ا�ستطاعوا 

بع�ص العنا�سر، وباإ�ستخدام و�سائل االإعالم اأن ي�سقطوا قوة كربى ويق�سوا 

عليها نهائيًا يف خالل ثالث او اربع �سنوات تكللت بالثمار املرجوة خالل �ستة 

.
(1(

او �سبعة اأ�سهر

8� اإن حديث �سماحة االإمام القائد منذ �سنة 2000 عن احلرب النف�سية 

امل�سطلح  ورود هذا  اأح�سينا  وقد  تكرر يف ع�سرات اخلطب،  قد  والدعاية 

مبا ال يقل عن 100 مرة يف خطاباته، واأحيانا كان �سماحة القائد ي�ستعمل 

م�سطلحات م�سابهة مثل »احلرب االإعالمية« و»احلرب الثقافية« و»احلرب 

املخملية« و»حرب االأفكار« حيث ان هذه امل�سطلحات وامل�سميات بقيت رائجة 

يف االأو�ساط العاملية. 

9� ان حديث �سماحة االإمام القائد عن احلرب الناعمة يقع يف اإطار روؤيته 

االإ�ستكباري  الغرب  مع  ال�سامل  واالإ�سرتاتيجي  لل�سراع احل�ساري  ال�ساملة 

ل�سماحته  االإ�سرتاتيجية  والروؤية  فالنظرة  الراهنة،  اللحظة  وليد  لي�ص  وهو 

وندقق يف  نتاأمل  ان  يكفي  وثابتة جدًا،  وا�سحة  االمريكي  الغربي  للم�سروع 

امل�سروع االمريكي  »اإن  األقاه �سنة 2000 يقول فيه حرفيًا  ل�سماحته  خطاب 

والغربي اأيا كان االإ�سم مل يكن م�سروعًا ع�سكريًا، بل كان اإعالميا بالدرجة 

1- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد يف ح�سور اع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي منقول من كتاب دور و�سائل االعالم يف ال�سراع 

ال�سيا�سي والثقايف. لل�سيخ علي �ساهر. دار الهادي للطباعة والن�سر. 
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االوىل، ومت تنفيذه ا�سا�سًا عن طريق الالفتات واليافطات وال�سحف واالأفالم 

و�سواها، ومن يدقق يف هذا املو�سوع �سيالحظ ان خم�سني او �ستني يف املائة 

وبالتايل   
(1(

الثقافية« واالأ�ساليب  االإعالم  و�سائل  عرب  نفذ  قد  امل�سروع  من 

فامل�سميات وامل�سطلحات وت�سويق املنتجات اجلديدة يف عامل اال�سرتاتيجية 

)حرب ناعمة / غزو ثقايف / حرب باردة / حرب نف�سية...الخ( اأمر غري 

جوهري، املهم جوهر امل�سروع ال اإ�سمه بنظر ال�سيد القائد. 

10� يف ال�سكل وجدنا من خالل درا�سة خطابات ال�سيد القائد حول احلرب 

االأدب��ي  واملنهج  اخلطابي  والنمط  اال�سلوب  حيث  من  تتميز  اأنها  الناعمة 

برتكيبة فكرية ومفاهيمية وبالغية عميقة ومتينة ومتما�سكة وموحدة، بحيث 

ات�سمت مب�ستوى رفيع من الت�سل�سل والرتابط املنهجي والفكري والعلمي، مع 

قدرة فائقة على تفكيك ونقد هذه االطروحة وهذا امل�سروع ب�سورة م�سادة 

يف ظل االلتزام بعنا�سر االأ�سالة والدقة العلمية وال�سمولية يف عمل منظومي 

واحد، بحيث اأن كل خطبة تدعم ما يليها، وتكمل ما �سبقها، مع اأن اخلطابات 

فكري  جن��اح  حتقيق  يف  �ساهم  ما  وه��ذا  متباعدة،  لفرتات  زمنيًا  تنتمي 

منها خطابات  ل�سماحته جعلت  القيادية  الأمناط اخلطابات  باهر  وا�سلوبي 

بقدرة خطابية  بعدها، مع متيزها  ما  لها  يكون  تاريخي  روؤي��وي  ذات طابع 

وا�سحة �سهلة الفهم واال�ستيعاب من قبل النخب واجلماهري على ال�سواء.

1- نف�ص امل�سدر ال�سابق. 
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بنيتها  وحتليل  القائد  �سماحة  خطابات  ق��راءة  خ��الل  من  يالحظ   �11

زمني  خط  وفق  ومنهجي  تاريخي  وترابط  توا�سل  عملية  وجود  وم�سمونها 

ل�سماحته  خطابًا  در�سنا  لو  اأننا  بحيث  الروؤية،  خط  مع  ومتطابق  م�ستقيم 

بعد �سنة 1991 بعد  الثورة �سنة 1979 وخطابا موؤرخًا  انت�سار  بعد  موؤرخا 

�سقوط االإحتاد ال�سوفياتي، وخطابًا موؤرخًا بعد العام 2001 اأي بعد اأحداث 

11 اأيلول، وخطابًا موؤرخًا بعد �سنة 2003 اأي بعد غزو العراق وافغان�ستان، 

وخطابًا موؤرخًا بعد حرب متوز 2006، وخطابًا موؤرخًا بعد العدوان على غزة 

عام 2009، وخطابًا موؤرخًا يف العام احلايل 2011 اأي بعد انطالق ما ي�سمى 

ومتا�سكًا  ثباتًا  الوثائقي  ال�سريط  هذا  طول  على  �سنجد  العربية،  بالثورات 

نوعيًا الفتًا يف الروؤية واملوقف والتحليل والنظرة واإ�ست�سراف امل�ستقبل لدى 

�سماحته، مل تهزه ومل تثني من عزميته وعنفوانه غبار احلروب واالأحداث 

بالثبات  يتميز  واحد  روؤية  وجود خط  على  يدل  وهذا  التاريخية،  واملفا�سل 

والتما�سك الكامل، وهو ما يك�سف عن منهج وروؤية ويك�سف بال�سرورة عن 

قائد ثوري وتاريخي اإ�ستثنائي ولي�ص عن قائد اأو زعيم مرحلي يتحدث وفق 

اأمناط اخلطابة ال�سيا�سية املاألوفة يف عامل القادة والزعماء، وقد دفع هذا 

الواقع اأحد الباحثني يف معهد كارنيغي لالأبحاث والدرا�سات لالإعرتاف باأن 

ال�سيد اخلامنئي اأعزه املوىل »قائد حازم له نظرة اىل العامل تت�سم بالثبات 

�سيا�سات  وتبديل  تغيري  من  بالياأ�ص  االمريكية  االدارة  ون�سح  والتما�سك، 
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و�سعارات النظام االإ�سالمي يف ايران يف ظل وجود هذا القائد النه لي�ص من 

..
(1(

النوع الذي يقبل باأي تنازل او م�ساومة على االأ�سول والثوابت «

بدقة  وف�سلها  �سرحها  التي  الق�سية  هي  اال�ستقامة  وهذه  الثبات  هذا   

�سماحة ال�سيد القائد يف خطبة اأمام ح�سد من االأ�ساتذة والطالب اجلامعيني 

توا�سع  اىل  بالنظر  ولكن   
(2(

والتحول« الثبات  بني  »ال��ث��ورات  عنوان  حتت 

القا�سي  ان  مع  نف�سه،  اىل  ولي�ص  الثورة  اىل  ن�سبها  اأخالقه  و�سمو  ورفعة 

والداين يعلم اأن ل�سماحته الدور اال�سا�سي واملركزي يف هذا الثبات ويف هذه 

اال�ستقامة، حيث حتدث عن تاريخية انحراف الثورات العاملية عن �سعاراتها 

ومواقفها كالثورات الفرن�سية واالمريكية والرو�سية حتت �سغط ال�سراعات 

ال�سلطة وبني قادة هذه  بني االجيال واالطراف واملجموعات املتنازعة على 

اإنهائها واإجنازها ملهمة  اأنف�سهم، ومبا�سرة بعد �سنوات قليلة على  الثورات 

ا�سقاط النظم ال�سابقة، يف حني اأن الثورة اال�سالمية يف اإيران مل تنحرف 

قيد امنلة عن �سعاراتها ومواقفها بالرغم من توايل االأحداث و�سعوبة وم�سقة 

الطريق، ومل تنهار هذه الثورة حتت �سغط امل�سالح احلزبية وال�سخ�سية. 

 وهذا ما يجب اأن يدركه ويدر�سه ويعرفه جيدًا اأتباع هذا القائد العظيم 

اأعزه اهلل واأطال بعمره ومد يف واليته ال�سريفة..

1- درا�سة للباحث االمريكي االإيراين االأ�سل كرمي �سجاد بور حتت عنوان »يف فهم االمام اخلامنئي- روؤية قائد الثورة 

www.carnegieendowment.org االإ�سالمية االإيرانية« �ص. 5 و�ص 31 من�سورة يف موقع معهد كارنيغي

2- خطاب ل�سماحة القائد اأمام ح�سد من الطلبة اجلامعيني يف جامعة طهران بتاريخ 2011/8/10 
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�سنحاول يف هذا الق�سم اإجراء درا�سة خلطابات �سماحته على �سوء نظرية 

القوة الناعمة مع دعم كل خطاب مبا تي�سر من م�ستندات ووثائق اأمريكية 

ك�سفته  ما  مع  وتطابقها  للحقائق  واإ�سابته  دقته  تثبت  امل�سدر  وغربية 

االأحداث واملعطيات. 

التي  القائد  ال�سيد  خطابات  وت�سنيف  وف��رز  حتليل  �سوء  على  ميكن 

حتدث فيها عن احلرب الناعمة، واخلطابات ذات ال�سلة باحلرب النف�سية 

والثقافية واالإعالمية اإ�ستخال�ص اثني ع�سر عنوانًا وحمورًا ت�سكل مبجموعها 

كما  الناعمة.  احلرب  ملواجهة  �سماحته  �سيدها  التي  االإ�سرتاتيجية  الروؤية 

ت�سلح اأي�سًا كعنوان عام لروؤية ومنهج �سماحته يف مواجهة احلرب النف�سية 

املفردات  هذه  بني  الوثيق  للرتابط  نظرًا  واالإعالمية،  والفكرية  والثقافية 

والعناوين يف اخلطابات  وفق االأ�سا�ص املنهجي الذي بيناه �سابقًا.. 

من  تي�سر  مبا  خطاب  كل  دعم  التف�سيلية  الدرا�سة  هذه  يف  و�سنحاول   

اأمريكية وغربية على قاعدة »من  ووثائق  ن�سو�ص وت�سريحات وم�ستندات 

فمك اأدينك« وهي تثبت اإ�سابتها للحقائق وتطابقها مع ما ك�سفته االأحداث 

واملعطيات. 

القسم الثاني: بنود رؤية ومنهج اإلمام 

الخامنئي لمواجهة الحرب الناعمة
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وفق  فجاءت  �سماحته  به  حتدث  ما  واإجمال  تلخي�ص  فيها  حاولنا  وقد   

العناوين االآتية: 

1ـ االقتناع واالإميان احلقيقي باأ�سل وقوع احلرب الناعمة ودميومتها 

2ـ الفهم ال�سحيح لطبيعة احلرب الناعمة واآليات عملها 

3ـ الوحدة واالن�سجام 

4ـ الب�سرية يف ت�سخي�ش الق�سايا واالحداث 

 5ـ احل�سور يف ال�ساحة وموا�سلة الربامج وح�سم املواقف

 6ـ معرفة اأهداف احلرب الناعمة واإحباطها 

7ـ ر�سد مواقف وحركة العدو و�سد مواطن ال�سعف يف جبهتنا

8ـ تنمية االإعالم االإ�سالمي و�سناعة النموذج البديل للنموذج االأمريكي 

والغربي 

احلرب  مواجهة  يف  و�سباط  كقادة  اجلامعات  وطالب  اأ�ساتذة  دور  9ـ 

الناعمة 

10ـ هند�سة وتاأ�سيل وع�سرنة مناهج العلوم اجلامعية واحلوزوية 

وتر�سيد  والعدالة  التنمية  الثالثة  باأبعاده  االقت�سادي  اجلهاد  11ـ 

اال�ستهالك 

12ـ االإعتقاد اأن ال�سيطان هو اأول من ا�ستعمل اأ�سلوب احلرب الناعمة. 
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 المحور األول: االقتناع واإليمان بأصل وجود الحرب 
الناعمة وديمومتها

وقيام  وجود  باأ�سل  وال�سحيح  احلقيقي  االقتناع  من  البداية  يف  بد  ال   

اخل�سو�ص  وجه  على  اإيران  يف  االإ�سالمي  النظام  �سد  الناعمة  احلرب 

ومبواجهة ال�سحوة االإ�سالمية يف العامل على وجه العموم. وال بد من االإقتناع 

وا�سرتاتيجيات  والآليات  لطبيعتها  العميق  الفهم  ويجب  اأي�سًا،  بدميومتها 

�سماحته  يتبني من خالل حتليل م�سمون خطابات  وتكتيكات عملها، حيث 

الناعمة  فاحلرب  واملحورية.  املف�سلية  النقطة  هذه  على  تركيزه  حجم 

منظومة متكاملة، وما مل يقتنع ويلتفت �سانع القرار االإ�سالمي وكل مت�سٍد 

للم�سوؤولية اإىل اأ�سل وجود هذه احلرب الناعمة واإىل دميوتها وا�ستمراريتها 

ي�ستطيع  ولن  العدو،  عمل  وروؤية  املخططات  وتلم�ص  اكت�ساف  ي�ستطيع  فلن 

معرفة وحتديد االأدوار املطلوبة من االأ�سخا�ص واملوؤ�س�سات والدول واملنظمات 

ومعرفة مدى خدمة  ي�ستطيع متييز  لن  وبالتايل  املعادية،  االإعالم  وو�سائل 

عن  عاجزًا  الب�سرية  اأعمى  و�سيبقى  العدو،  الأهداف  وخطواته  حتركاته 

الروؤية يتخبط بدون �سبيل وا�سح. 

 فال�سيد القائد حتدث عن نقطتني و�سمتني مرتابطتني يف هذا امل�سمار 

هما »احلرب الناعمة حرب معقدة« و »احلرب الناعمة حرب �سرية تعتمد 

على اخلداع« فهاتان ال�سفتان من اأهم �سفات وميزات احلرب الناعمة. 
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موؤامرات  »اإن  احل��رب  هذه  يف  التعقيد  �سمة  اىل  م�سريًا  �سماحته  قال   

خمتلفة  معرفة  وت�ستدعي  تعقيدًا  اأك��رث  اأ�سبحت  املعار�سني  وخمططات 

.
(1(

االأبعاد واجلوانب«

والربيطانيني  االأمريكيني  بامكان  كان  »لو  متطابق  جمال  يف  واأ�ساف   

وال�سهاينة اإنزال عنا�سرهم اىل ال�سوارع بغية حتقيق ماآربهم لفعلوا ذلك 

احلرب  خا�سوا  ولذلك  بهم  ال�سرر  يلحق  ذلك  اأن  يعرفون  ولكنهم  حتمًا 

على  العام  ال��راأي  اأذه��ان  ح��رف  من  يتمكنوا  لكي  واالإعالمية  ال�سيا�سية 

 .
(2(

ال�سعيدين الداخلي واخلارجي«

احلرب  لهذه  املعقد  اجلانب  على  موؤكدًا  �سماحته  قال  ثانية  خطبة  ويف   

كان  حمليني  خ��رباء  مب�ساعدة  اأع���ده  معقد  خمطط  خ��الل  وم��ن  »ال��ع��دو 

ي�ستهدف اإيجاد بلبلة وا�سطرابات يف مدينة قم املقد�سة - مبا لها من رمزية 

دينية و�سيا�سية- بهدف حتويلها من مركز وقاعدة للثورة والنظام االإ�سالمي 

 .
(3(

اإىل بوؤرة مناه�سة للثورة والنظام«

 وقال م�سريًا اإىل خا�سية ال�سرية واملكر »احلرب الناعمة حرب حقيقية 

العدو  الأن   
(4(

يرونها« ال  رمبا  االأ�سخا�ص  بع�ص  اأن  رغم  املعا�سر،  عاملنا  يف 

تارة يظهر بلبا�ص الذئاب وتارة بلبا�ص الثعالب وتارة مبظهر عدائي عدواين 

1- خطبة ل�سماحته اثناء ا�ستقبال اع�ساء جمل�ص خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/24 

2- خطاب لل�سيد القائد بتاريخ 2010/3/22 

3- خطبة ل�سماحته اأمام الطلبة بتاريخ 2010/10/26. 

4- خطبة ل�سماحته اأثناء احتفال والدة االإمام احل�سن ‰ بتاريخ 2009/9/5 
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. وقال يف خطبة ثالثة : »احلرب الناعمة مثال على 
(1(

وتارة مبظهر خمادع

.
(2(

احلرب اخلفية«

 ويف خطبة اأخرى قال �سماحته »يتعني ت�سخي�ص احلقيقة يف هذه االأجواء 

 .
(3(

امللبدة اأواًل واإ�سفاء حالة من الب�سرية على البيئة املحيطة ثانيًا«

�سباط  هم  اجلامعيني  »ال�سباب  اأن  اإىل  مغزى  ذات  اإ�سارة  يف  واأ�ساف   

 .
(4(

احلرب الناعمة امام موؤامرات الغرب املعقدة«

 ويتطابق هذا الكالم مع ن�سو�ص نظرية القوة الناعمة، فهذا جوزيف ناي 

بنف�سه يتحدث عن التعقيد وال�سرية فرناه يقول »اإن القوة الناعمة هي اأكرث 

من القدرة على االإقناع اأو اال�ستمالة. هي القدرة على اجلذب بدون اأن تظهر 

هذه اجلاذبية للعيان ب�سورة ملمو�سة. وينبغي على احلكومة االأمريكية اأن 

ت�ستعمل كل الو�سائل مبا فيها االإمكانات اخلا�سة غري احلكومية كي ال تظهر 

. ون�سح جيم�ص غل�سمان اأحد اأركان االإدارة االأمريكية 
(5(

يف خلفية ال�سورة«

باإ�سناد احلرب الناعمة على اإيران اإىل اأطراف ثالثة الأجل التمويه واخلداع. 

يراها  البديهية كي  امل�سخ�سة  املقوالت  لي�ست من  الناعمة  اإذًا، احلرب   

ويوؤمن بها املراقب ب�سرعة ملجرد ت�سورها اأو احلديث عنها، بل هي من النوع 

1- خطاب لل�سيد القائد بتاريخ 2010/3/22 

2- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد لدى ا�ستقباله قوات التعبئة بتاريخ 2010/10/24 

3- خطاب ل�سماحة القائد اأمام ح�سود الطلبة بتاريخ 2010/10/26 

4- خطاب ل�سماحته اأمام الطلبة بتاريخ 2010/10/26

5- القوة الناعمة. م�سدر �سابق �ص 27 و�ص 169. 
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الذي يحتاج اإىل الر�سد واملتابعة الدقيقة واحلثيثة حلركة العدو كي تت�سح 

وتت�سخ�ص اأمامه املخططات، واإال لو كانت هذه احلرب من النوع الكال�سيكي 

بها اجلميع  وي�سعر  يراها  التقليدي الأ�سبحت حربًا ع�سكرية ح�سية و�سلبة 

ب�سهولة وو�سوح تام. ومن هنا خطورة احلرب الناعمة، حيث ال يتفق اجلميع 

يف خ�سم املعركة على ت�سخي�ص خمططات واأهداف العدو وحتديد بو�سلة 

لينفذ خمططاته« كما قال  وامل�سوؤولني  النا�ص  ينتظر غفلة  »فالعدو  املعركة 

 .
(1(

�سماحة القائد

 من هنا اأهمية االإميان باأ�سل وجود هذه احلرب واأنها بداأت فعاًل، واأنها 

�ست�ستمر اإىل اأمد بعيد حتى يح�سم اأحد الطرفني فوزه ون�سره على الطرف 

الياأ�ص  اإىل  العدو  ي�سل  »حتى  ال  القائد  ال�سيد  تعبري  وح�سب  االآخ��ر. 

 .
(2(

وت�سبح اأحالمه بالفوز واإحلاق ال�سرر باإيران مب�ستوى يعادل ال�سفر«

 وقد داأب قادة احلر�ص الثوري االإ�سالمي وقادة القوات امل�سلحة االإيرانية 

على التحذير من احلرب الناعمة وتاأكيد مبداأ دميومتها يف املرحلة املنظورة، 

الدفاعي  واالإعالم  الثقافية  ال�سوؤون  م�ساعد  م�سعود جزائري  العميد  فقال 

يف قيادة االأركان العامة للقوات امل�سلحة »علينا القبول باأن احلرب الناعمة 

ماهويًاً  موجود  التناق�ص  الأن  جيدًا،  احلرب  هذه  معرفة  وعلينا  م�ستمرة 

وجذريًا بني نظام اجلمهورية اال�سالمية االيرانية وبني نظم الهيمنة الدولية 

وهذه احلرب �ستتوا�سل حلني يوؤ�س�ص النظام اال�سالمي معايري قوته يف ذاته 

1- خطاب ل�سماحتة القائد بتاريخ 2011/5/29 

2- خطاب ل�سماحة القائد امام ح�سود من ال�سباب والطالب بتاريخ 2010/10/26 
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االإهتمام مبعرفة  وينبغي  واالأف��ول،  االأ�سمحالل  اىل  الهيمنة  انظمة  وت�سل 

هذه احلرب وهي م�ساألة �سرورية ومن االأولويات للنخب وال�سباب، ومعرفة 

والتحرك  واملطالعة  الر�سد  هي  اأ�ساليب  ثالثة  عرب  تتحقق  احل��رب  هذه 

.
(1(

واملطالبة«

اإيران وجود  الرئا�سية يف  اأعقبت االنتخابات  التي  االأحداث   وقد ك�سفت 

وجرى  له  معدًا وخمططًا  كان  الذي ح�سل  التخريب  واأن  الناعمة  احلرب 

ترتيبه منذ �سنوات للو�سول به اإىل هذه الغاية. وهذا ما دفع �سماحة ال�سيد 

القائد الأن يطلق عليها »اخلطة الع�سرية « اأي اإن اخلطة ح�سر واأعد لها منذ 

 وهي لي�ست وليدة اللحظة وال�ساعة كما يقال. 
(2(

ع�سر �سنوات على االأقل

 وهذا ما اأكدته وك�سفته املعطيات التي اأقر بها من اأعتقل من امل�ساركني 

اأعرتاف بع�سهم بعقد لقاءات مع ممثلني  اأحداث الفتنة، وقد  يف �سناعة 

�سورو�ص«  »جورج  اليهودي  االأعمال  لرجل  تابعة  اأمريكية  موؤ�س�سات  عن 

الفار�سية   BBC قناة  خا�سة  بريطانية  اإعالمية  موؤ�س�سات  مع  ولقاءات 

يف  وا�سعة  تزوير  »عمليات  عن  كاذبة  اأخبار  فربكة  حول  م�سبقًا  للتن�سيق 

موعد  قبل  تدبريها  مت  اخلطوات  وهذه  االإ�سالحي«  املر�سح  خ�سر  حال 

 .
(3(

االنتخابات بفرتة طويلة

 .www.tabnak.ir 2011 1- ت�سريح للعميد م�سعود جزائري. وكالة تابناك االيرانية / 3 كانون االول

2- خطاب ل�سماحة القائد يف ذكرى وفاة االمام اخلميني إل بتاريخ 2011/6/4 

3- يراجع حول هذه النقطة ما ن�سرته مواقع القنوات االيرانية، ومقالة حممد �سادق احل�سيني حتت عنوان »انهيار خطة 

 WWW.kasion.org سورو�ص لفتح طهران« بتاريخ 2009/8/27 املن�سورة على موقع�
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والتفصيلي  الصحيح  الفهم  الثاني:  المحور 
آلليات عمل الحرب الناعمة 

�سماحته  فقال  املوىل،  اأعزه  القائد  ال�سيد  كثريًا  اإليه  دعا  ما  وهذا   

موؤامرات  فاإن  اإجنازاته  وزيادة  النظام  حققه  الذي  للتقدم  »نظرًا 

معرفة  وت�ستدعي  تعقيدًا  اأكرث  اأ�سبحت  اأي�سًا  املعار�سني  وخمططات 

 .
(1(

الغلبة« حتقيق  اأجل  من  واجلوانب  االأبعاد  متعددة 

 وكما �سرحنا �سابقا يف بند »اأمريكا تكلف خرباء لو�سع اآليات وت�ساميم 

الناعمة اجلاهزة« فهذه احلرب حتتاج اىل حت�سريات وتدريبات  احلرب 

واىل دعم ومتويل وتوجيه وهي لي�ست جمرد دعايات اأو حتركات عفوية. 

املعرفة  اأهمية  على  كثريًا  ركز  قد  القائد  �سماحة  اأن  نالحظ  ولهذا   

املعرفة  الأن  وتكتيكاتها  وا�سرتاتيجياتها  باآليات عمل هذه احلرب  الدقيقة 

الن�سر  اأماًل يف حتقيق  املوقف  مع  للتعامل  املنا�سب  الرد  اجراءات  حتدد 

معرفة  »اإن  �سماحته  قلبه.....قال  اإىل  الياأ�ص  واإدخال  العدو  وهزمية 

خمططات االأعداء والك�سف عنها واتخاذ القرارات ال�سحيحة يف الزمان 

املقت�سي يف مواجهة حتركات وخمططات االأعداء هو ما نعني به اليقظة 

.
(2(

والتدبري«

1- خطبة ل�سماحته اثناء ا�ستقبال اع�ساء جمل�ص خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/24

2- خطاب ل�سماحة القائد بتاريخ 2010/3/22 
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قائد  م�ست�سار  �سفوي  رحيم  يحيى  اجل��رنال  اأي�سًا  اأك��ده  ما  وه��ذا   

الناعمة  »احل��رب  الثوري  للحر�ص  ال�سابق  والقائد  االإ�سالمية  الثورة 

الفكر  م�ستوى  على  جتري  الأنها  الكال�سيكية  احلروب  من  اأعمق  حرب 

العام من هويته وذاته بطريقة تدريجية وهي  الراأي  ل  اإىل تن�سّ وتهدف 

امل�ستهدف   - املعادية  الدولة  داخل  يوميًا  النا�ص  بع�ص  تلقني  على  تعتمد 

 .
(1(

جاهزة« وت�ساميم  ودعايات  �سعارات   - نظامها 

لهذه  اجلزئية  التف�سيلية  االآل��ي��ات  درا���س��ة  يف  التعمق  اأهمية  وهنا   

الناعمة  الأن احلرب  الكلية،  واملفاهيم  بالعناوين  االإكتفاء  وعدم  احلرب 

نخبوية  ح��رب  وه��ي  البعيد  ال��زم��ن��ي  امل���دى  ع��ل��ى  اأث��اره��ا  تنتج  ح��رب 

اأمر  لي�ست  والبحث وهي  والدرا�سة  التخ�س�ص  اأي حتتاج اىل  بطيبعتها، 

عليها.  التعقيد  �سفة  القائد  ال�سيد  اإطالق  هنا  ومن  �سهاًل،  اأو  ب�سيطًا 

اآلية  فمثاًل  احل���رب،  ل��ه��ذه  ك��ث��رية  اآل��ي��ات  ع��ن  �سماحته  حت��دث  وق��د   

فلو جئنا اىل �سخ�ص  بالنظام  النا�ص  ثقة  اإ�سقاط  بهدف  اليومي  التلقني 

متدهورة  و�سحتك  مري�ص  اأنك  يوميًا  له  وقلنا  اجل�سم  و�سحيح  عادي 

يف  يكن  مل  اأن��ه  ولو  حتى  فعاًل  �سيمر�ص  مرة   100 بعد  فانه  �سابه  وما 

مر�سية...  بحالة  الواقع 

م�ستحدثة  اآل��ي��ة  ع��ن  خطابات  ع��دة  يف  القائد  ال�سيد  حت��دث  كما   

هو  الناعمة  للحرب  املركزي  الهدف  »اإن  فقال  العدو  يعتمدها  جديدة 

www.altahera.net 1- ت�سريح للجرنال يحيى رحيم �سفوي / من�سور يف وكالة الطاهرة لالأنباء
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حقائق  وقلب  وتهديدات،  �سعف  نقاط  اإىل  والفر�ص  القوة  نقاط  حتويل 

وال�سيا�سية  والتقنية  االإقت�سادية  امل�ساكل  ت�سخيم  خالل  من   
(1(

البالد«

واأن  ال�سقوط  و�سك  على  االإ�سالمي  النظام  ب��اأن  واالإي��ح��اء  اإي��ران  يف 

امل�ساكل واالأزمات تع�سف به من كل جانب واأن ال�سعب االإيراين حمبط 

الكامل  التعتيم  يجري  وباملقابل  االأكاذيب  من  وغريها  وجائع  ومقموع 

اجلمهورية  بها  تقوم  التي  واالإن��ت��اج��ات  واالإب��داع��ات  االإجن���ازات  على 

املوازين  وفق  وقاربناها  در�سنا هذه احلقائق  لو  الواقع  ويف  االإ�سالمية، 

للحقائق  وقلب  حتويل  عملية  هناك  اأن  لوجدنا  واملحايدة  ال�سحيحة 

هذه  اأداء  على  قادر  وهو  واالأ�ساليب  االإمكانات  كل  لديه  والعدو   %100

اأمرين:  خالل  من  فائقة  ب�سورة  املهمة 

املبتكرة  واالإع��الم��ي��ة  الدعائية  واالأ���س��ال��ي��ب  العمليات  يف  خ��ربة   �1

وع�سرات  واملهنية  وامل�سداقية  ال�سفافية  معايري  خلف  تتخفى  التي 

التي  والزائفة  وامل��زدوج��ة  االأخالقي  املحتوى  من  الفارغة  ال�سعارات 

التجزئة   - والفورية  )االإكت�ساح  الغربي وهي  االإعالم  ثالوث  ترتكز على 

اخلا�سة(،  امل�سطلحات  وترويج  واالأحداث  الق�سايا  وتغليف  تاأطري   -

على  تنطلي  ولكنها  واالإخت�سا�ص  املهنة  اأه��ل  يعرفها  اأ�ساليب  وه��ي 

من�سفني  باحثني  هناك  اأن  احلظ  ح�سن  ومن  العام،  والراأي  اجلمهور 

1- خطبة ل�سماحة ال�سيد القائد خالل لقائه اع�ساء جمل�ص خرباء القيادة 2009/9/25 
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املتالعبون  كتاب  �ساحب  �سيللر  هريبرت  كاملفكر  باإ�سهاب  عنها  حتدثوا 

على  ذلك  وكل   
(2(

العقول ق�سف  كتاب  �ساحب  تيلور  وفيليب   
(1(

بالعقول

اأن  قبل  العامل  ن�سف  تقطع  الكذبة  »ان  الرائج  االأمريكي  املثل  قاعدة 

الواقع  يف  وهو   
(3(

للظهور« وت�ستعد  وتتح�سر  �سباتها  من  احلقيقة  تنه�ص 

الغرب.  يف  ال�سائد  االإعالمي  واملنهج  الفكر  ع�سارة  يج�سد  مثل 

االإع��الم  وو�سائل  م�سادر  من  ال�ساحقة  االأغلبية  على  ال�سيطرة   �2

االأنباء  )وكاالت  واالإقليمي  والعاملي  الدويل  االإعالم  من   %90 يفوق  مبا 

االإنرتنت  ومواقع  واالأف��الم  العاملية  وال�سحف  التلفزيونية  والقنوات 

الكربى(. الن�سر  ودور 

اإيران  يف  حدث  ولكنه  وعظيمًا  �سخمًا  كان  مهما  خرب  اأي  اأن  بحيث   

بطريقة  حتويله  يتم  جديد  �سالح  اأي  �سناعة  اأو  اليورانيوم  كتخ�سيب 

يكون  اأن  بدل  واالأقليمي  العاملي  وال�سلم  لالأمن  تهديد  اإىل  اإعالمية 

ي��ران  الإ والتقنية  العلمية  ال��ق��درات  تطور  ث��ب��ات  الإ وفر�سة  ق��وة  نقطة 

للجريان.  اإرتياح  وم�سدر 

اأي  اأي خطاأ ي�سدر عن  اأو  الراأي  اأي خالف يف  يتم حتويل  وباملقابل   

على  اإعالميا  تناولها  يتم  �سخمة  ق�سية  اىل  اإيرانية  جهة  اأو  م�سوؤول 

كامل.  �سهر  مدى 

1- املتالعبون بالعقول. هربرت �سيللر. جملة عامل املعرفة. 

2- ق�سف العقول. من الع�سور القدمية اىل الع�سر النووي. فيليب تيلور. جملة عامل املعرفة. 

3- افكار وجدت لتبقى. �سيب هيث ودان هيث. الدار العربية للعلوم نا�سرون 2008 طبعة اوىل. ترجمة �سادي يون�ص، املثل 

على �سفحة التعريف بالكتاب. 
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القدمي  منها  الناعمة  احلرب  يف  والربامج  االآليات  ع�سرات  وهناك   

وبث  االإ�ساعات  بث  كاآليات  النف�سية  احلروب  يف  �سابقًا  م�ستعماًل  الذي 

كتاأ�سي�ص  امل�ستحدث  ومنها  والقومية  الطائفية  والفرقة  اخل��الف��ات 

اأ�ساليب  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��ا  ومت��وي��ل��ه��ا  االإف��رتا���س��ي��ة  ال�سبكات  وحت��ري��ك 

عن  بعيدًا  االإنرتنت  �سبكات  على  االآمن  واالإعالمي  االإلكرتوين  التوا�سل 

لالإيحاء  للمعار�سة  املوحد  اللون  اإختيار  واآلية  االأمنية،  الرقابة  اأعني 

اعتمدت  التي  االآلية  هذه  التمايز،  والإب��راز  النظام  مواجهة  يف  بالقوة 

كتجربة  االأمريكية  الطريقة  على  املعار�سات  من  جمموعة  قبل  من 

قوى  اعتمدتها  كما  الربتقايل،  اللون  اعتمدت  التي  االأوكرانية  املعار�سة 

اللون  اختارت  عندما  االإيرانية  املعار�سة  واعتمدتها  لبنان،  اآذار يف   14

هذا  كان  الواقع  ويف  اخل�سراء«  »الثورة  ب�  تعرف  فاأ�سبحت  االأخ�سر، 

كان  الهدف  الأن  االإ�سالحي،  والتيار  االإيرانية  املعار�سة  به  وقعت  فخًا 

واإحداث  ال�سف  �سق  الأجل  االإ�ستقطاب  حدة  وتعميق  امل�ساعر  اإ�ستفزاز 

النظام  هيبة  الإ�سقاط  متهيدًا  ال�سوارع  يف  وال�سدامات  االإ�سطرابات 

يقد�ص  ديني  جمتمع  يف  للحرية  و�سهداء  رموز  الإنتاج  الدماء  واإ�سالة 

حرفيًا.  اآيزن�ستات  مايكل  عرب  كما   
(1(

وال�سهداء الدماء 

1- مقالة حول »دور القوة الناعمة يف احلرب النف�سية �سد اإيران« ملايكل اآيزن�ستات. م�سدر �سابق. 
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واآليات  مبخططات  امل�ستهدف  الطرف  معرفة  خطورة  على  اأكد  وقد   

عندما  نف�سه  ناي  جوزيف  الناعمة  القوة  نظرية  �ساحب  احلرب  هذه 

اخلطاب  يف  وال��ف��ج��وات  واالإزدواج���ي���ة  ال��ن��ف��اق  مالحظة  اأن  م��ن  ح��ذر 

كل  يف  والف�سل  ال��ت��اآك��ل  ي�سبب  االأمريكية  والت�سرفات  وال�سيا�سات 

 .
(1(

الناعمة القوة  و�سيا�سات  اإجراءات 

وعدم  احلذر  توخي  اإىل  الدفاعية  لالأبحاث  راند  درا�سة  دعت  كما   

القوى  مع  املعتمدة  والربامج  االآليات  وحقيقة  االإت�ساالت  حقيقة  ك�سف 

التي تتلقى الدعم والتدريب والتوجيه االأمريكي  وال�سخ�سيات واجلهات 

هذه  مب�سالح  و�سي�سر  للخطر  االأمريكية  اخلطة  �سيعر�ص  ذل��ك  الأن 

املخططات  ويف�سل  والغربي  االأمريكي  امل�سروع  مع  املتعاونة  االأط��راف 

 .
(2(

املقررة

1- القوة الناعمة. جوزيف ناي. م�سدر �سابق. �ص 92. 

موقع �سفحات  منها  مواقع  عدة  على  من�سورة  معتدلة  �سالمية  اإ �سبكات  ن�ساء  اإ حول  راند  معهد  درا�سة   -2

www.islamonline.net
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ــدة واإلنــســجــام ضــروة  ــوح الــمــحــور الــثــالــث: ال
إلفشال مخططات الحرب الناعمة 

القيادة  وبني  القيادة  اأرك��ان  بني  واالن�سجام  الوحدة  باأن  االإمي��ان  يجب   

القوة ملواجهة  اأهم عوامل  والتيارات اال�سالمية من  وال�سعب وبني املذاهب 

احلرب الناعمة. وينبغي عدم اإعطاء اأي ذريعة قد ي�ستغلها العدو �سواء عرب 

اخلالفات الهام�سية اأو عرب �سوء االأداء اأو �سوء الت�سريحات من قبل نخبة 

النظام اأو القادة وامل�سوؤولني يف اجلهة امل�ستهدفة. 

اخل�سم  قوة  تفكيك  الناعمة  احل��رب  وخمططات  اأه��داف  اأه��م  فاأحد   

اأول��وي��ات  وتغيري  القيادة  تفكيك  ه��دف  وي��اأت��ي  الناعمة.  م���وارده  و�سرب 

الناعمة.  اأهداف احلرب  راأ�ص  اإيران على  االإ�سالمي يف  النظام  و�سيا�سات 

كما اأن �سرب موقع وزعامة و�سورة و�سرعية قائد الثورة والويل الفقيه ال�سيد 

اخلامنئي دام ظله من اأهم االأولويات االأمريكية والغربية وال�سهيونية على 

وموا�سفاته  الثورة  قائد  باأهمية  الدقيقة  اإىل معرفتهم  بالنظر   
(1(

االإط��الق

القيادية الرفيعة ودوره يف حفظ كامل منظومة القيادة يف اإيران وتاأثريه يف 

االإيرانية واخلليجية، من�سورة يف عدة مواقع  بال�سوؤون  املتخ�س�ص  اآيزن�ستات  للباحث مايكل  للتو�سع درا�سة  يراجع:   -1

 .www.annabaa.org منها



رؤية اإلمام اخلامنئي ال في مواجهة احلرب الناعمة100

اللحمة  تفكيك  فاإن  ثم  ومن   .
(1(

االإ�سالمي العامل  امتداد  على  العام  الراأي 

والثقة بني القيادة وال�سعب، و�سرب التيارات الدينية وال�سيا�سية التي ت�سكل 

روافد للنظام ياأتي يف هذا االإطار... 

 كما تقع خمططات اإ�سعال وت�سعري احلرب الطائفية واملذهبية يف اإيران 

ويف املنطقة على نف�ص خارطة االأهداف.

اأن ن�سمع خطبة ل�سماحة ال�سيد القائد اأعزه املوىل من دون   ولهذا يندر 

اأن ي�سدد على اأهمية واأد اأي خالف بني ال�سنة وال�سيعة، وقد دعم �سماحته 

مبادرات كثرية منها اللقاء ال�سنوي الذي يجمعه مع ال�سخ�سيات االإ�سالمية 

التي  الدولية  القراآنية  امل�سابقات  وتعزيز  التقريب،  موؤمترات  يف  امل�ساركة 

القائد  ال�سيد  يعتربها  والتي  كافة  االإ�سالمية  املذاهب  اأبناء  فيها  ي�سارك 

ال�سهرية  والفتوى   
(2(

االإ�سالمية الوحدة  تر�سيخ  يف  الهامة  املباردات  من 

والتاريخية التي اأ�سدرها بتحرمي اأي اإ�ساءة لل�سحابة اأو الأي رمز من رموز 

اأهل ال�سنة وغريها. 

والنظام  التيار  داخ��ل  وال�سراعات  اخل��الف��ات  تاأتي  االإط���ار  نف�ص  ويف 

الواحد..

1- ُيراجع درا�سة معهد راند لالبحاث حول الويل الفقيه يف النظام اال�سالمي يف ايران وال�سيناريوهات البديلة والعوامل 

www. املقبل اليران«  »املر�سد  بعنوان  للدرا�سات  ن�سرها موقع اجلزيرة  الفقيه.  والية  موؤ�س�سة  ت�سكيل  ت�ساهم يف  التي 

aljazeera.net. جتدر االإ�سارة اىل ان موؤ�س�سة راند افتتحت فرعًا جديدًا لها يف دولة قطر !! 
2- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد خالل لقائه امل�ساركني يف امل�سابقات الدولة القراآنية بتاريخ 2011/7/5 
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وقد ي�ساأل �سائل : ما الذي ت�ستفيده هذه القوى الكربى من هذه ال�سراعات 

مب�ساكلنا  نرمي  ال  اأن  علينا  يجب  اأنه  يزعم  اأن  ولقائل  بها؟  عالقتها  وما 

واأزماتنا على اخلارج وينبغي عدم اال�ستناد اىل نظريات املوؤامرة. 

وال�سيا�سية  الفكرية  الطاقات  حجم  عرفنا  متى  لنا  يت�سح  واجل���واب 

وقوة  ر�سيد  من  وت�سرف  ت�ستنزف  التي  الهائلة  واالإعالمية  والتنظيمية 

على  امل�سروعة  غري  والتناف�سات  وال�سراعات  الداخلية  املعارك  يف  االأم��ة 

االأموال واجلهود  ويتك�سف ذلك متى عرفنا حجم  وال�سلطة،  النفوذ  مواقع 

الأن  ال�سراعات،  وهذه  ال�سقاق  هذا  الإحداث  ت�سخ  التي  املبذولة  االأجنبية 

من يدر�ص وثائق واأر�سيف اأجهزة اال�ستخبارات يعرف قدر تعويلها على هذه 

االإ�سرتاتيجيات، ويقتنع ولو متاأخرًا اأنها لي�ست ق�سية موؤامرات وق�س�ص من 

ن�سج اخليال، بل هي يف �سلب عمل ووظائف وتخطيط اأجهزة اال�ستخبارات 

العقود  خالل  انقالب   80 من  باأكرث  تورطت  التي   CIA وخا�سة  االأجنبية 

 ..
(1(

املا�سية

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  العام يف  االأداء  توؤثر على  فال�سراعات 

�سوء يف  واإىل  وامل�ساريع  الطاقات  الكثري من  تعطيل  اإىل  وت��وؤدي  واالإداري��ة، 

اإنتاجية وفعالية املوؤ�س�سات، واإىل اأخطاء وانحرافات كربى يف االأداء. 

1- يراجع للتو�سع التف�سيلي كتاب »اإرث من الرماد« لل�سحايف االمريكي تيم وايرن الذي �سدر حديثًا �سنة 2010 واأرخ 

لتاريخ CIA ليت�سح له حجم اخلطط املو�سوعة يف هذا االجتاه. 
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ال�سرعي  والتكليف  التوجيه  اإىل  اجلميع  عناية  �سماحته  وجه  هنا  من   

املنا�سب »ينبغي لو�سائل االإعالم والن�سطاء وال�سيا�سيني وامل�سوؤولني االإبتعاد 

هي  اليوم  البالد  يف  االأولوية  الأن  املبدئية،  غري  الهام�سية  اخلالفات  عن 

الفرقة  بث  ت�ستهدف  والتي  العدو  ي�سنها  التي  الناعمة  احل��رب  ملواجهة 

اأبناء ال�سعب، ومن اأهم �سبل مواجهة هذا الهجوم هو حفظ  والت�ساوؤم بني 

وتقوية الب�سرية والروح التعبوية واملعنوية واالأمل يف امل�ستقبل.وهذا ال يعني 

االإ�سالح  بواجب  القيام  �سرورة  يلغي  وال  واالأزم��ات،  امل�ساكل  وجود  اإنكار 

 .
(1(

واملعاجلة«

 واأ�ساف �سماحته »البلد يتقدم باالحتاد وال يتقدم بالتفرقة واالنق�سامات. 

باالإذاعات  واإذا  امل�سوؤولني  بني  يحدث  ب�سيطًا  �سيئًا  ف��اإن  تالحظون  وكما 

االأجنبية حتلل وت�سج وتفرح، واحلال اأن اأ�سا�ص الق�سية لي�ص باالأمر املهم، 

م�سوؤولني  والت�سورات بني  واالآراء  االأذواق  اختالفًا يف  اأن هناك  ولنفرت�ص 

�سري  على  هذا  يوؤثر  اأن  ينبغي  فهل  امل�سووؤلني  من  جمموعتني  بني  اأو  اثنني 

 .
(2(

العمل بامل�ساريع«

لو  وال�سعف  اخل��الف  اإخفاء مظاهر  اأهمية  على  اآخ��ر  واأك��د يف خطاب   

وجدت »ال ينبغي اأن نظهر اأمام العدو مبظهر ال�سعف الأنه ينتظر ذلك. حتى 

لو كانت هناك نقاط �سعف فيجب الت�سرت عليها اأمام االأعداء فما بالنا اإذا 

1- خطاب ل�سماحة القائد لدى ا�ستقباله اأع�ساء جمل�ص خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/24 

2- خطاب ل�سماحة القائد بتاريخ 2008/4/23. 
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. وهذا ال يلغي القيام بواجب التبّيني اأي 
(1(

مل يكن هناك نقاط �سعف اأ�ساًل«

اإبانة اخلطاأ والت�سحيح ب�سورة منا�سبة وبدون الت�سهري الذي ي�ستفيد منه 

 .
(2(

العدو

اأ�سار  اخلالفات  هذه  على  املرتتبة  االأ���س��رار  حجم  تقدير  معر�ص  ويف   

خ�سم  يف  ب��ددت  التي  واملعنوية  امل��ادي��ة  االمكانيات  حجم  اإىل  �سماحته 

»لوال  �سماحته  قال  اإيران،  يف  والذاتية  الداخلية  واالنق�سامات  ال�سراعات 

يف  اأك��رث  تطورًا  البالد  ل�سهدت  الطريق  منت�سف  يف  النا�ص  بع�ص  تهاون 

 ...
(3(

املجاالت املادية واملعنوية «

�ساحب  قال  القائد،  �سماحة  اإليه  ذهب  ما  ويوؤكد  يطابق  ن�سًا  و�سنربز   

اأهم  ال�سوفياتي  االحتاد  قادة  �سدد  »لقد  ناي  الناعمة جوزيف  القوة  كتاب 

لل�سيا�سة  اأ�سدوا  وقد  اأدائهم،  �سوء  جراء  نظامهم  بحق  ال�سربات  واأق�سى 

 .
(4(

االأمريكية خدمات ال تقدر بثمن«

1- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد بتاريخ 2007/2/17 

2- خطاب ل�سماحة القائد خالل لقائه قادة احلر�ص الثوري بتاريخ 2011/7/4 

3- لقاء ل�سماحة ال�سيد القائد مع روؤ�ساء احتادات الطلبة االإيرانيني يف اخلارج بتاريخ كانون االأول 2010. 

4- القوة الناعمة. م�سدر �سابق. �ص. 83 
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المحـــور الــــــرابــع: البصـيرة والتشخيـص الدقيق 
للقضايا واألحداث 

الوقوع  وعدم  واالأح��داث  الق�سايا  جتاه  احلا�سم  املوقف  اأخذ  ينبغي   

والريبة  ال�سك  خلق  الأن  ال�سحيحة،  للروؤية  املانعة  العدو  ت�سوي�سات  يف 

الناعمة  احل��رب  وغايات  وظائف  اأه��م  من  الت�سخي�ص  و�سوء  وال��رتدد 

وال�سخ�سيات  واملواقف  باالأفكار  والثقة  االإميان  زعزعة  على  املرتكزة 

اإىل  ت��وؤدي  جانبية  واإن�سغاالت  �سراعات  يف  اخل�سم  واإرب��اك  والرموز، 

وال��ربام��ج  ال��ط��اق��ات  وتعطل  اأرك��ان��ه،  ب��ني  ال��ع��الق��ات  منظومة  تخريب 

وتوقف اأي حترك مبواجهة العدو، ما يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل م�ستوى 

التدريجي، ،هذا ما حتدث عنه  وال�سقوط  واالإنهيار  والتاآكل  الت�ستت  من 

اإث��ارة  باأّنها  الناعمة  احل��رب  �سّبه  عندما  امل��وىل  اأع��ّزه  القائد  �سماحة 

تركيز  لت�ستيت  عاليًا  ال�سوت  ورف��ع  للبلد.  ال�سيا�سي  اجل��و  يف  الغبار 

ولعل  بالغ،  باحرتاف  اللعبة  يتقن هذه  اأ�سبح  والغرب  اإيران.  القيادة يف 

الرثوات  اأو  النووّية  القنابل  ولي�ص  االإعالمية  القوة  اأي  قوته،  �سّر  هذا 

.
(1(

امل�سارف يف  املكّد�سة 

1- خطاب ل�سماحة القائد خالل ا�ستقباله الطلبة يف قم بتاريخ 2010/10/26.
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من  االأح���داث  واإث���ارة  االأوراق  خلط  ف��اإن  االأول  الباب  يف  �سرحنا  وكما   

�سعارات  وترفع  بالباطل  احل��ق  تخلط  اأنها  اأي  الناعمة،  احل��رب  وظائف 

اإ�سالحية وعقالنية وت�سل اىل قيام العدو باإدعاء مد يد التعاون، وهذا ما 

ي�ستوعب  والق�سايا لدى بع�ص من مل  ال�سحيحة لالأحداث  البو�سلة  ي�سيع 

الدر�ص بعد ومل يفهم اأن لعبة احلرب الناعمة وال�سيا�سات الدولية يف عامل 

تكنولوجيا االإت�سال واالإعالم وع�سر االنفجار املعلوماتي اأ�سبحت تقوم على 

»فاملنت�سر  وال�سرعي  الربهاين  االإقناع  غري  وهو  االإعالمي  االإقناع  معادلة 

 
(1(

والقوي هو من تفوز روايته لالأحداث ب�سرف النظر عن حقيقة االأحداث«

اإقناع العامل مب�سداقية روايته وتو�سيفه لالأحداث  اأي الطرف االأقدر على 

والوقائع ب�سرف النظر عن احلقائق واملعايري االأخالقية. وميكن اأن ن�سرب 

من باب املثال حجم الت�سليل واخلداع الذي واكب اأحداث �سوريا ؟ وهذا كله 

من طرق واأ�ساليب احلرب الناعمة. 

القائد، قال �سماحته »يف االأحداث املثرية  ال�سيد  اإ�سارة   ومن هنا نفهم 

املدافع  م��ن  املهاجم  وحت��دي��د  االأح����داث  ه��ذه  مالب�سات  معرفة  ي�سعب 

»عبارة عن  القائد  ال�سيد  بنظر  الناعمة  الأن احلرب  العدو«  وال�سديق من 

ت�سليل ال�سعب - الراأي العام - ب�سعارات ظاهرها حق ولكن حمتواها باطل«. 

 وقد اأكد �سماحة ال�سيد القائد على اأهمية الب�سرية يف مواجهة هذا املوقف 

1- القوة الناعمة، امل�سدر ال�سابق. �ص. 81 
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وكرر ذكر هذه العبارة ع�سرات املرات يف خطاباته وكلماته، و�سرح مل�سمون 

هذه الب�سرية باأنها »مبثابة �سراج ي�سيء الطريق يف جنح الليل وبو�سلة تقود 

الهدف يف �سحاري احلرية« وقال يف  للتحرك باجتاه  ال�سحيح  امل�سار  اىل 

جمال اآخر »ينبغي علينا اأن نفتح اأعيننا واأال منر على االأحداث مرور الكرام 

لالأحداث  ال�سحيح  والتقييم  والتدبر  التاأمل  �سوء  يف  الب�سرية  نحقق  كي 

 .
(1(

والق�سايا«

 واأ�ساف �سماحته اإن »الب�سرية هي ال�سرط الالزم واالأ�سا�سي للنجاح يف 

كل �سيء للتو�سل اىل حتقيق االهداف، الأن احلياة يف ظل النظرة التوحيدية 

النظرة  هذه  ووفق  ومدرو�سة  وهادفة  متوا�سلة  ب�سورة  اجلهود  بذل  تعني 

االأجر  يقابله  �سعي  اأو  حركة  كل  اأن  كما  ومغزى،  مبعنى  حركة  كل  حتظى 

واملكافاأة االإلهية وال جمال وال مكان يف ظل هذه النظرة التوحيدية للخيبة 

 .
(2(

وال�سدمة واالكتئاب«

 واأكد �سماحته يف جمال ميزان تقييم ال�سخ�سيات العامة يف النظام على 

»اأن موؤ�سر ت�سخي�ص احلق ال يعتمد على االأ�سخا�ص بل على الب�سرية لتمييز 

احلق من الباطل الأن الكثري من ال�سخ�سيات املعروفة تخطىء«. 

االنتخابات  وفتنة  معركة  خ�سم  يف  يت�ساءل  �سماحته  وجدنا  هنا  ومن   

من  الفتنة  ه��ذه  ح�سول  اأم��ام  العدو  �سرور  هل   :2009 العام  الرئا�سية 

1- خطاب ل�سماحة القائد اأمام ح�سد من الطالب وال�سباب يف مدينة قم بتاريخ 2010/10/26

2- امل�سدر نف�سه / اخلطبة ال�سابقة. 
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من  و�سروره  العدو  فرح  هوؤالء مدى  اأن يالحظ  ينبغي  اأال  ؟  ال�سدفة  قبيل 

 ويف خطبة ثانية قال »اإن القائمني على هذه الفتنة 
(1(

ت�سرفاتهم واأخطائهم

 .
(2(

�سواء علم قادتها اأم ال...فان حتركاتهم بعثت االأمل يف نفو�ص االعداء«

جمريات  ر�سد  اأن  اإىل  االإنتباه  وامل�سوؤولني  والعلماء  القادة  على  وينبغي   

االأمور يجب اأن يتم عرب امل�سادر والطرق ال�سرعية، واأن يكون ر�سدًا يقظًا 

ومتب�سرًا ي�ستهدف متحي�ص االأخبار وت�سخي�ص الوقائع توخيًا ملعرفة احلكم 

ال�سحيح على االأ�سخا�ص واالأفكار واأخذ املواقف على �سوء املعايري واملوازين 

االإع��الم  و�سائل  وحتليالت  باأخبار  واالأخ��ذ  التاأثر  ينبغي  وال  االإ�سالمية، 

وحتليالت  باأخبار  الظن  و�سوء  االإتهام  قاعدة  اإج��راء  ينبغي  بل  املعادية، 

وت�سريحات و�سائل اإعالم العدو، بل ينبغي ترتيب االأثر املعاك�ص لها دائمًا. 

لقائه قادة ومنت�سبي  املعادلة خالل  اأكد �سماحته جمددًا على هذه   وقد 

احلر�ص الثوري واأعتربها مبثابة مبداأ ينبغي مراعاته وتلم�سه »اأال يرى الذين 

يثريون الق�سايا واخلالفات �سرور و�سائل االإعالم االأجنبية وحتليالتهم؟ اإن 

 .
(3(

�سرور العدو موؤ�سر على اأن هذه الق�سية ت�سكل نقطة �سعف ينبغي واأدها«

هذا  يف  وتاريخية  ثابتة  تو�سيات  امل��وىل  اأع��زه  القائد  ال�سيد  ول�سماحة   

امل�سمار »ال جتعلوا قول تلك ال�سحيفة اأو وكالة االأنباء اأو املحطة التلفزيونية 

1- امل�سدر نف�سه / اخلطبة ال�سابقة. 

2- خطبة ل�سماحة القائد يف ح�سد من الطلبة بتاريخ 2009/8/26

3- خطاب ل�سماحة القائد بذكرى والدة االمام احل�سني ‰ خالل لقاءه قادة احلر�ص الثوري بتاريخ 2011/7/4
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ت�سنه  ال��ذي  الهجوم  ���س��راوة  يف  اأ���س��ت��دادًا  مل�ستم  فمتى  ملواقفكم،  معيارًا 

يخ�ص  اأم��ر  اأي  �سد  �سابه  وما  االأج��واء  واإث��ارة  االإع��الم  وو�سائل  ال�سحف 

النظام اأو احلكومة اأو ال�سعب اأو ال�سخ�سية الفالنية فينبغي التاأكد حينها اأن 

 .
(1(

هناك مكمن قوة وح�سنًا منيعًا اأجربهم على ت�سديد حمالتهم«

 واأخريًا يجب االأخذ مبا يوؤكد عليه �سماحة ال�سيد القائد اخلامنئي دائمًا 

وهو مبثابة �سعار وخط واأ�سل ثابت ر�سمه االإمام اخلميني إل وهو »اأن 

غاية الن�سوج الفكري وال�سيا�سي يقوم على خمالفة اأخبار وحتليالت و�سائل 

 .
(2(

االإعالم االأجنبية املعادية «

1- خطاب ل�سماحة القائد يف ح�سور اأع�ساء ال�سلك الدبوام�سي االيراين يف 16 جمادي االول من العام 1421 املوافق 

للعام 2001 

للعام  املوافق  الثاين 1421 هجرية  ربيع   7 اال�سالمي يف  النظام  م�سووؤيل  كبار  القائد يف جمع من  ل�سماحة  2- خطاب 

2001 ميالدية 
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 المحور الخامس: الحضور في الساحة ومواصلة 
التقدم والحسم 

يهاجمون  الناعمة  احلرب  هذه  يف  النظام  مناه�سي  »اإن  �سماحته  قال   

معتقدات وعزائم واأ�س�ص البلد والنظام با�ستخدام اأنواع االأدوات االإعالمية 

يف  واحلذر  الواعي  احل�سور  ت�ستدعي  ذلك  مواجهة  اإن  بحيث  واالت�سالية 

بالطبع  احل�سور  هذا  مثل  اإن  اإذ  واحلنكة  بالتدبري  وامل�سحوب  ال�ساحة 

 .
(1(

�سيجلب العون االإلهي«

الفعاليات  يف  وامل�ساركة  ال�ساحات  يف  احل�سور  تفعيل  يجب  حيث   

وموا�سلة   « والعلمية  والتدريبية  والع�سكرية  والدينية  والثقافية  ال�سيا�سية  

االإحتياجات  وتلبية  االإ�سالمي  للنظام  امل�سرقة  ال�سورة  تقدمي  على  العمل 

تطوير  وموا�سلة  ال�سعب،  كرامة  حتقق  التي  املتوازنة  واملعنوية  املادية 

منفتحة  اإجتهادية  اإبداعية  روؤية  وفق  واملناهج  واخلطط  الربامج  جاذبية 

 والعمل بجدية وثبات الأجل التقدم يف 
(2(

تلتزم املوازين واملعايري االإ�سالمية«

املجاالت العلمية واالقت�سادية والثقافية و�سرب بوادر الياأ�ص واالإحباط التي 

ي�سيعها العدو. 

1- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد يف ح�سور اأع�ساء جمل�ص خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/24 

2- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد ملنا�سبة ذكرى وفاة االإمام اخلميني إل بتاريخ 2007/6/4 
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 واحل�سور يف ال�ساحة من الق�سايا التي يركز عليها القائد كثريًا الأن العدو 

تعطيل  والتوتر  واالنفعال  وال�سك  الت�ساوؤم  بث  ي�ستهدف من خالل حمالت 

واإ�سغاله  املخل�ص  التيار  وعزل  االإ�سالمية  واملوؤ�س�سات  والربامج  الأه��داف 

»العدو  الأن  ال�ساحة  لقيادة  التفرغ  بدل  نف�سه  عن  والدفاع  اأوراق��ه  برتتيب 

ي�سعى الإ�ستبعاد هذا التيار املخل�ص للثورة واإدخال عنا�سره املدربة واخلائنة 

 .
(1(

وامل�سللة اإىل ال�ساحة يف ظل هذه االجواء«

املواقف  واأخ��ذ  احلا�سم  التحرك  �سرورة  على  القائد  �سماحة  اأكد  وقد   

قد  و�سكوتهم  وامل�سوؤولني  اخل��ربة  واأه��ل  العلماء  اإن�سحاب  الأن  احلا�سمة، 

ي�ساعد العدو يف خمططاته، قال �سماحة القائد »على النخب واخلوا�ص اأن 

 .
(2(

ينتبهوا كثريًا الأن �سمتهم وان�سحابهم يف بع�ص االحيان ي�ساعد الفتنة«

منها  وال�سروط  التوجيهات  بع�ص  اتباع  بوجوب  القائد  �سماحة  واأو�سى   

»عدم اخللط بني املتورط املعادي والغافل«. فيجب التدقيق والفرز بني نوع 

ك�سبهم  يجب  وهوؤالء  املخططات،  وغفل عن  عليه احلقائق،  التب�ست  غافل 

الأن  ق�سد  عن  احلقائق  حرف  تعمد  وخائن  ومتاآمر  معاٍد  وبني  وتوعيتهم، 

قلبه توجه لغري اهلل واأ�سبح يفتقر اإىل العزمية وهو على علم ودراية ب�سوء 

1- خطاب ل�سماحة القائد خالل ا�ستقباله ح�سد من قوات التعبئة بتاريخ 2010/10/24 

2- نف�ص اخلطاب امام اأع�ساء جمل�ص خرباء القيادة.
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وعلى   
(2(

مفيدة وغري  خاطئة  اأعمال  باأي  التورط  عدم  يجب  كما   .
(1(

عمله

�سوء ح�سم املواقف وبيان احلقائق للنا�ص تفرز ال�ساحة نوعني من الفئات 

»فئة املخل�سني وفئة املناه�سني« ب�سورة وا�سحة ال لب�ص فيها وعندها تنفذ 

االإجراءات القانونية والعقابية املنا�سبة.

1- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد خالل لقاء ح�سد من الطلبة اجلامعيني بتاريخ 2009/8/26

2- خطاب ل�سماحة القائد خالل لقائه قادة قوات احلر�ص الثوري بتاريخ 2011/7/4 
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 المحور السادس : معرفة أهداف الحرب الناعمة 
وإحباطها

 اإن معرفة اأهداف احلرب الناعمة وحتديدها وك�سفها من العوامل املهمة 

الإحباطها، الأن معرفة اأ�سل و�سبب امل�سكلة والتعرف على جذورها احلقيقية 

واحلديث عنها باأمانة وم�سداقية تعد مدخاًل اأ�سا�سيًا للعالج وال�سفاء، بل ان 

جمرد املعرفة لوحدها تنتج مفاعيلها حتى قبل تناول الدواء واأخذ االإجراء، 

وهذا �سبيه اىل حد كبري بطريقة العالج املعتمدة يف علم النف�ص العيادي، 

وقد حدد �سماحة القائد هذه االأهداف وك�سف عنها يف ع�سرات املنا�سبات، 

وهي وفق ما اأجمله خالل لقائه مع اأع�ساء جمل�ص خرباء القيادة : 

وال�سيا�سية  واإثارة وحتريك اخلالفات  االن�سجام  الفرقة وخرق  بث  ـ  اأ 

والطائفية. 

بـ  بث ال�سك والت�ساوؤم واالإحباط والياأ�ش يف نفو�ش ال�سعب وامل�سوؤولني. 

اأزمات  اإىل  قوة  ونقاط  اإجنازات  البالد وحتويلها من  قلب حقائق  ـ  ت 

ونقاط �سعف. 

ثـ  وقف عجلة تقدم البالد علميا وتقنيا واقت�ساديا وع�سكريا و�سيا�سيا. 

امل�ساكل  الفتعال  ال�ساحة  اإىل  واخلائنة  املخربة  العنا�سر  اإدخال  ـ  ج 

والتخريب. 
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ح ـ اإ�ستبدال قادة النظام و�سعاراته و�سيا�ساته مبا ينا�سب �سروط العدو. 

النف�سية  احلرب  اأهداف  حدد  اأن  القائد  ال�سيد  ل�سماحة  �سبق  وقد 

 
(1(

للعام تعود  له  خطبة  يف  اإيران  يف  االإ�سالمي  النظام  �سد  والدعائية 

2007 وهي تن�سجم باالإجمال مع نف�ص اأهداف احلرب الناعمة مع فروقات 

�سنذكرها الحقًا: 

اأهداف احلرب النف�سية والدعاية كما حددها القائد : 

اأ ـ اإرعاب وا�ستنزاف واإتعاب امل�سوؤولني والنخبة. 

ب ـ اإ�سعاف االإرادة الوطنية واإثارة م�ساعر القلق وال�سك حول امل�ستقبل. 

اإدراكهم  اأجل تغيري  اأموراً غري واقعية من  املتوا�سل  النا�ش  ـ تلقني  ت 

للوقائع. 

ث ـ اإ�سعاف الثقة بالنف�ش لدى اجلمهور. 

ج ـ اإ�سعاف التالحم بني ال�سعب وامل�سوؤولني. 

ح ـ اإثارة اخلالفات القومية والطائفية وال�سيا�سية واحلزبية. 

خ ـ قلب حقائق البالد. 

 وقد حدد �سماحة ال�سيد القائد الوظيفة ال�سرعية يف هذا املحور بثالثة 

ق�سايا : 

الأن  اأمامهم:  االأهداف  هذه  وك�سف  النا�ش  وتثقيف  توعية  ينبغي  1ـ 

احلرب الناعمة اأكرث ما ت�ستهدف �سواد النا�ص من ال�سباب والطالب والن�ساء 

1- خطاب ل�سماحة القائد اأمام ع�سرات االآالف يف احلرم الر�سوي املطهر بتاريخ 2007/3/21 
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باجلمهور  االإعالم  بلغة  عنهم  املعرب  واحلنكة،  التجربة  القليلة  والفئات 

مقدار  اإرتفع  وكلما  نفو�سهم،  وبلبلة  اأذهانهم  حرف  بهدف  العام،  والراأي 

النا�ص كلما ف�سلت  االأخالقية لدى هوؤالء  واملناعة  واالإميان  والثقافة  الوعي 

خمططات االعداء، وهذا منظر احلرب الناعمة جوزيف ناي يعرتف بوقوف 

الناعمة  القوة  متدد  اأمام  عائقا  االآخر  اجلمهور  لدى  الثقافية«  »امل�سايف 

بتقدمي  يتكفل  تاأ�سي�ص جهاز  بوجوب  االأمريكية  »االإدارة  ويو�سي  االأمريكية 

التقارير االإ�سبوعية عن ردود فعل العامل اال�سالمي على الر�سائل االأمريكية 

واىل  املجدية،  االأماكن غري  اىل  الر�سائل  اي�سال  االخطاء وجتنب  لتفادي 

اجلانب  من  االمريكية  ال�سيا�سات  فيها  تبدوا  التي  للطريقة  العميق  الفهم 

االآخر ودرا�سة الكيفية املنا�سية لتجنب املرور بامل�سايف واملوانع الثقافية التي 

 .»
(1(

ميتلكها اجلمهور االآخر

 وهذا ال يعني ان احلرب الناعمة ال ت�ستهدف النخب ولكنها ت�سبح اأ�سعب 

االأحداث  وحم�سنًا...ولكن  ومثقفًا  واعيًا  اجلمهور  كان  كلما  بكثري  واأعقد 

ك�سفت اأن النا�ص الب�سطاء نتيجة �سفاء ذهنهم وارتفاع وعيهم وبعدهم عن 

العدو من  التفاتًا والتقاطًا ملوؤ�سرات وخمططات  اأكرث  الذاتية هم  امل�سالح 

اأ�سار اليه �سماحة القائد اأعزه املوىل يف  بع�ص النخب واخلوا�ص، وهذا ما 

اأكرث من منا�سبة. 

1- القوة الناعمة. م�سدر �سابق.. �ص. 208
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الربامج  اأخذ  اأي  العدو:  الأهداف  عك�سية  ب�سورة  العمل  يجب  2ـ 

واالإجراءات والتدابري ب�سورة معاك�سة. فاإذا كان هدف العدو بث الت�ساوؤم 

فينبغي بث االأمل والتفاوؤل بامل�ستقبل، واإذا كان هدف العدو متزيق اللحمة 

الوطنية فيجب اأخذ االإجراءات الكفيلة بتعزيز هذه الوحدة، واإذا كان العدو 

و�سيا�سيًا  وتقنيًا وعلميًا  اإقت�ساديًا  االإ�سالمي  النظام  اإثبات ف�سل  ي�ستهدف 

القوة  ونقاط  االإجنازات  هذه  وتاأكيد  عر�ص  مع  التقدم  موا�سلة  فينبغي 

وترويجها عرب و�سائل االإعالم. 

املواقف والتحركات والتدابري:  اأخذ  العليا يف  امل�سالح  3ـ يجب مراعاة 

على امل�سوؤولني التحرك واأخذ التدبري املقت�سي بعد درا�سة امل�سالح العليا، 

فقد تقت�سي امل�سلحة كتم بع�ص االأمور لفرتة، وقد تقت�سي امل�سلحة اإجراء 

امل�ساحلة مع هذا الطرف اأو غ�ص النظر عن هفوة تلك ال�سخ�سية العامة، 

العدو  الأن  بل  ال�سرعية،  املوازين  منظومة  داخل  حل�سابات  لي�ص  هذا  وكل 

يرتب�ص الدوائر وينتظر تفجر ال�سراعات وير�سم خططه على �سوئها. 

 يبقى اأن ن�سري اإىل اأننا الحظنا تقاربًا كبريًا بني اأهداف احلرب النف�سية 

قرن  انه  حتى  املوىل،  اأعزه  القائد  ال�سيد  �ساغها  كما  الناعمة  واحلرب 

احلرب النف�سية باحلرب الناعمة عندما قال »اإن العدو ي�سن حربًا نف�سية 

وال�سكل  اللبا�ص  يف  الفارق  هذا  �سخ�ص  اأنه  اأي  الناعمة«  احلرب  باإ�سم 

واأ�سلوب ناعم وخمادع  واالأ�سلوب الذي تكت�سيه احلرب الناعمة وهو لبا�ص 

جدًا كما بينا. 
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العدو  لحركة  المبكر  الرصد  السابع:  المحور 
وسد مواطن الضعف في جبهتنا

 اإن الر�سد املبكر ملواقف واإ�سارات العدو وحتركاته �سروري الأجل ت�سخي�ص 

توجهاتنا وحتركاتنا كي ال تقع اأي خطوة واأي ت�سريح واأي عمل نقوم به يف 

خدمة اأهداف العدو من حيث ال نحت�سب. الأن العدو يحدد خطواته وحتركاته 

على �سوء حتركاتنا ومواقفنا، وعلى �سوء ر�سده لنقاط ال�سعف والثغرات 

يف جبهتنا، وهذا ما ي�ستدعي االإنتباه، ويف هذا املجال قال �سماحة القائد 

»على اجلميع وخا�سة اخلوا�ص االإنتباه كي ال تكون ت�سريحاتهم واإجراءاتهم 

.
(1(

تكملة خلطط واأهداف اأعداء النظام«

 ولناأخذ منوذجًا من خطابات �سماحة القائد حول الر�سد املبكر واملتب�سر، 

فقد حتدث �سماحته يف �سنة 2008 اأي قبل �سنة ون�سف من اأحداث االإنتخابات 

والتفح�ص يف  التمعن  التي وقعت يف حزيران 2009 عن �سرورة  الرئا�سية 

كالم الرئي�ص االأمريكي يف �سهر كانون الثاين من �سنة 2008 عن تاأييده لفئة 

وتيار يف اإيران. وقد طالب حينها �سماحة القائد زعماء هذا التيار امل�سمى 

باالإ�سالحي ب�سرورة »التاأمل جيدًا يف هذه االإ�سارة والتفكري يف �سبب اإبداء 

1- خطاب ل�سماحة القائد خالل لقاء اأع�ساء جمل�ص خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/25
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. ولو اأن زعماء هذا التيار انتبهوا وتيقظوا وتب�سروا واتخذوا 
(1(

هذا التاأييد«

املوقف ال�سلب والقوي ملا كان جتراأ العدو واأ�سبح يذكرهم باالإ�سم كما قال 

�سماحة القائد، ورمبا ملا كانت وقعت اأحداث فتنة العام 2009، التي كادت 

عرب  كما  النظام«  وجه  »ماء  باإراقة  وت�سببت  االإ�سالمي  بالنظام  تطيح  اأن 

مبرارة �سماحته. 

جدًا  ق�سرية  بفرتة  االحداث  وقوع  قبل  هوؤالء  طالب  �سماحته  اأن  كما   

خ�سو�سية  ر�سائل  وجهت  »لقد  واحلذر  باليقظة  التحلي  �سرورة  واأبلغهم 

لهوؤالء خالل ال�ساعات االأوىل مفادها اأنكم على عتبة القيام ببع�ص االأمور 

ولكن االآخرين �سي�ستغلونها ولن تتمكنوا من اإحتوائها وحدث ما توقعنا، يف 

حني ينبغي على الذين يدخلون املعرتك ال�سيا�سي اأن يدققوا يف حركاتهم 

كالعبي  ال�ساحة  على  �ستطراأ  التي  امل�ستقبلية  بالتغيريات  يتكهنوا  واأن 

 .
(2(

املحرتفني« ال�سطرجن 

 اإذًا الر�سد املتب�سر يقت�سي اأمرين : االأمر االأول اأن يكون الر�سد �ساماًل 

واالإ�ست�سراف  التكهن  يتم  واأن  واملتغيريات،  املوؤ�سرات  ولكل  ال�ساحة  لكل 

لفر�ص و�سيناريوهات واحتماالت قيام العدو والالعبني الدوليني بتوظيف اأي 

خطوة اأو ثغرة يف حتركاتنا ومواقفنا، االأمر الثاين اأن يتم ذلك يف وقت مبكر 

1- خطاب ل�سماحة القائد بتاريخ 2008/1/9. 

2- خطاب ل�سماحة القائد اأثناء لقائه مع النخب العلمية بتاريخ 2009/10/30. 
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مبا ي�سبق حترك العدو ويقطع عليه طريق االإ�ستفادة والتوظيف... ولي�ص بعد 

فوات االأوان. 

 فالر�سد املتب�سر لت�سرفات وت�سريحات اأركان االإدارة االأمريكية يعطي 

بع�ص االإ�سارات، كما اأن ر�سد اخلطاب ال�سيا�سي الأجهزة االإعالم وال�سحافة 

االأمريكية وتلك الدائرة يف فلكها يعطي موؤ�سرات تك�سف مبكرًا عن النويا 

التي  الناعمة  احلرب  مواجهة  يف  اهلل  حزب  فعل  كما  متامًا  واملخططات، 

�سنت عليه عندما اأف�سل بف�سل القيادة الواعية واحلكيمة واملتب�سرة وعلى 

راأ�سها �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل اأعزه املوىل خمططات املحكمة الدولية 

وبف�سل جمموعة  مبكرة،  ب�سورة  واالإ�سارات  املوؤ�سرات  التقاط  ومتكن من 

من اخلطابات واملوؤمترات ال�سحفية ل�سماحة ال�سيد ن�سر اهلل )حفظه اهلل( 

اإ�ستطاع حزب اهلل اأن يف�سل هذه املخططات ويحكم �سد الثغرات يف جبهته. 
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اإلسالمي  اإلعالم  تنمية  الثامن:  المحور 
وصناعة النموذج البديل

اأهمية  على  واملنا�سبات  اخلطب  ع�سرات  يف  القائد  ال�سيد  �سماحة  اأكد   

وظائف  اأحد  هو  التبليغ  اأن  معتربًا  االإ�سالم،  تبليغ  يف  االإ�سالمي  االإع��الم 

النظام االإ�سالمي وم�سوؤولية ملقاة على عاتق العلماء واملثقفني واملوؤ�س�سات 

االإعالمية واالإت�سالية االإ�سالمية، داعيًا اىل �سرورة تقدمي واإبتكار و�سناعة 

املاديات  بني  املتوازن  الكرمي  والعي�ص  الطيبة  للحياة  االإ�سالمي  النموذج 

العقائدية  واالإباحية  واالإ�ستهالك  التحلل  من��وذج  عن  كبديل  واملعنويات 

والعملية الذي تروجه اأمريكا والغرب، وحمذرًا من البقاء يف موقع اخلطاب 

التنظريي والتكتيكي والدفاعي. 

اإدراكه  من  تبداأ  االأبعاد،  مزدوجة  االإع��الم  القائد يف  االإم��ام  واأطروحة   

لالأهمية كفر�سة، ومعرفته باخلطورة كتهديد، ولهذا جند �سماحته ي�سدد 

من جهة على على خطورة دور و�سائل االإت�سال واالإعالم لدرجة القول »اإن 

و�سائل االإعالم ال تقل خطورة عن القنبلة الذرية من حيث قدرتها التدمريية« 

الرقمي  الع�سر  هذا  يف  االإن�سان  الأن   %100 و�سحيح  دقيق  الكالم  وه��ذا 

اأ�سبح م�ستهلكًا للمنتجات االإعالمية واالإت�سالية ب�سورة �سيئة ال ميكن تخيل 

تداعياتها، يكفي اأن ن�سري اىل اأن متو�سط م�ساهدة و�سماع الفرد للتلفزيون 
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واالإذاعة واالإنرتنت و�سائر اأجهزة االإت�سال واملعلومات هو مبعدل 5 �ساعات 

يوميًا، يف حني اأن متو�سط ومعدل ما يتلقاه من التعليم والتوجيه والتثقيف 

االأخذ  مع  هذا  �سنويًا،  �ساعة   800 اأو  يوميًا  �ساعات   3 يتجاوز  ال  والقراءة 

بعني االإعتبار طلالب املدار�ص واجلامعات، واإال فاإن الن�سبة ترتاجع اإىل اأقل 

 
(1(

واملتعلمني الطالب  ن�سبة  حذفنا  حال  يف  يوميًا  للفرد  �ساعة  ن�سف  من 

واخلطورة تكمن اأن هذه االأجهزة االإعالمية واالإت�سالية تقدم للفرد اأن�ساقًا 

و�سمات  خ�سائ�ص  ب�3  تت�سم  وتربوية  واإخبارية  وثقافية  معرفية  ودورات 

االإت�سال  خرباء  اأهم  اأحد  عرب  كما  الاليقني«   / الت�سو�ص   / »الت�ستت  هي 

اأحد  تفاخر  و�سل  حني  يف   
(2(

الثقافة هذه  خطورة  على  للداللة  واملعلومات 

الباحثني الليرباليني بهذه الثقافة االإت�سالية باأن ن�سب اليها الف�سل يف بناء 

والدينية  الثقافية  االأيديولوجيات  كل  على  املتمرد  الثوري«  الرقمي  »الفرد 

 مع اأن 
(3(

وال�سيا�سية والذي متكن من اأ�سقاط طغمة الديكتاتوريات العربية

هذه الطغمة كانت حممية من اأمريكا نف�سها زعيمة الثقافة الليربالية التي 

يتفاخر بها، وب�سرف النظر عن التقييم االأخالقي والفكري لهذه االأجهزة 

والو�سائل فاإنها بال �سك اأ�سبحت تتحكم بالفرد ب�سورة فائقة، ومن يتحكم 

1- مقالة بعنوان »الرتبية واالعالم. مواجهة مر�سحة للتزايد« للدكتورة نهوند القادري عي�سى / اذاعات عربية / املجلة 

الدورية ال�سادرة عن احتاد اذاعات الدول العربية عدد 2005. 

2- العقل العربي وجمتمع املعرفة. د. نبيل علي. جملة عامل املعرفة. 2009. 

3- يراجع كتاب الباحث اللبناين علي حرب. ثورات القوة الناعمة يف العامل العربي. الدار العربية للعلوم. 
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بهذه االأجهزة ي�ستطيع اأن يوجه عقول وميول واأفكار واإجتاهات النا�ص، ولهذا 

قال �سماحته »ان و�سائل االإعالم اخلربية اإمنا تعرب عن امليول وال�سيا�سات 

ثقافة  ترويج  على  تركز  وهي  العامل  ال�سيا�سة يف  لزعماء  العدائية  والنوايا 

ومواطن  واالأع��راف  املعتقدات  و�سلب  والعملية  العقائدية  واالإباحية  التحلل 

هدفه  باإجتاه  حركته  يف  املرء  لدى  واالإ�سرار  العزمية  تخلق  التي  االإرتكاز 

 .
(1(

املر�سوم، وترتكه �سااًل معوجًا«

اإليه  اأ�سار  ما  مع  متامًا  يتطابق  القائد  ال�سيد  ذك��ره  ال��ذي  والتف�سيل   

جوزيف ناي كبري منظري القوة الناعمة عندما قال يف كلمة خطرية تعك�ص 

وعدم  ف�سادها  عن  النظر  وبغ�ص  هوليود  م�سانع  »اإن  االإ�سرتاتيجية  هذه 

من  الناعمة  االأمريكية  للقوة  الب�سرية  للرموز  ترويجًا  اأكرث  فهي  نظافتها 

جامعة عريقة كجامعة هارفرد، ذلك اأن االإمتاع ال�سعبي لالأفالم االأمريكية 

- اجلن�ص والعنف واالبتذال - كثريًا ما يحتوي على �سور ور�سائل ال �سعورية 

عن الفردية وحرية اخليار للم�ستهلك وقيم اأخرى لها ر�سائل �سيا�سية مهمة 

وموؤثرة. وهذه ال�سلبيات - العنف واجلن�ص واالبتذال- هي ما ياأتي بالنا�ص 

اإىل �سباك التذاكر ودور ال�سينما حل�سور وم�ساهدة االأفالم االأمريكية وهي 

 
(2(

ما ي�سرق انتباه امل�ساهدين نحو القنوات والربامج التلفزيونية االأمريكية«

1- دور و�سائل االعالم يف ال�سراع ال�سيا�سي والثقايف. ال�سيخ علي �ساهر. دار الهادي. �ص 60 - 77

2- القوة الناعمة. م�سدر �سابق.81 و 82
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وهذا ما ك�سفته ت�سريبات موقع ويكيليك�ص جلهة اإن�ساء جهات اأمريكية مواقع 

.
(1(

اإنرتنت اإباحية مدبلجة اإىل اللغة الفار�سية بهدف اإف�ساد ال�سباب االإيراين

 ومن جهة ثانية يعترب �سماحة االإمام القائد اأن االإعالم يوفر فر�ص كثرية 

االإ�سالمية،  والقيم  االإ�سالمية  الر�سالة  لتبليغ  واإغتنامها  ا�ستثمارها  ميكن 

..
(2(

وملواجهة الغزو الثقايف واأمواج احلرب الناعمة

واالإعالميني  االإ�سالمية  االإع��الم  و�سائل  واجب  على  �سماحته  اأكد  وقد   

واالإع���الم  الفن  وجاذبية  ك��ف��اءة  رف��ع  على  العمل  االإ�سالميني  والفنانني 

االإ�سالمي االأ�سيل كي ي�ساهي ما تقدمه و�سائل االإعالم االإمريكية والغربية، 

املتوازنة معنويًا وماديًا  الطيبة  للحياة  اإ�سالمي  وموجهًا نحو تقدمي منوذج 

يروج  وال��ذي  اأمريكا  تقدمه  ال��ذي  واالإباحية  االإ�ستهالك  من��وذج  مبواجهة 

تاأ�سي�ص  على  العمل  اأوج��ب  كما  واالإنت��رنت،  التلفزيونية  امل�سل�سالت  عرب 

وت�سميم مناذج واإ�سرتاتيجيات اإعالمية، واأن ال يبقى العمل بعقلية رد الفعل 

 ومن 
(3(

الظلم فح�سب كما عرب �سماحته الدفاع ورفع  اأي عقلية  والتكتيك، 

هذه االإ�سرتاتيجيات االإعالمية »�سرب اأهداف وخطط العدو وتثبيت اأ�س�ص 

االإرتكاز املعنوي والنف�سي لدى النا�ص واحلفاظ على الكيان الفكري والهوية 

1- مقالة للكاتب �سمري فوؤاد ن�سرتها �سحيفة الوطن الكويتية حتت عنوان »مواقع اباحية امريكية باللغة الفار�سية لدعم 

 www.alwatan.kuwait.tt »الثورة املخملية

2- لقاء ل�سماحة ال�سيد القائد مدراء وموظفي االإذاعة والتلفزيون بتاريخ 2010/7/3 

3- دور و�سائل االعالم يف ال�سراع ال�سيا�سي والثقايف. م�سدر �سابق. �ص78.
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االإ�سالمية « ول�سماحته اأطروحة مف�سلة وكاملة حول دور الفن الثوري والفن 

الديني واالإعالم الثوري واالإعالم الديني يف الت�سدي ملخططات العدو..

االإ�سالمية  واالإذاع��ات  التلفزيونات  ملديري  دقيقة  توجيهات  ول�سماحته   

اإىل جامعات  تتحول  »اأن  يجب  باأنها  والتلفزيون  االإذاع��ة  دور  بها  ي�سخ�ص 

االأف�سل،  العي�ص  واأ�سلوب  والوعي  والف�سائل  واالأخالق  والعلم  الدين  لن�سر 

وتقدمي اجلديد يف جمال العلم وال�سيا�سة واالأفكار بلغة بليغة ومفهومة، حتى 

املفكرة،  العقول  اأ�سحاب  من  اأم  النا�ص،  عامة  من  �سواء  اجلميع  ي�ستطيع 

االإرتواء من هذا املعني الفيا�ص كل ح�سب ا�ستعدادته وقابلياته«. 

 كما اأو�سى �سماحة ال�سيد القائد باأن يكون امل�سار العام لربامج االإذاعة 

والتلفزيون م�سممًا مبجموعه ملواجهة احلرب الناعمة واحلرب الثقافية، 

حدد  وقد  فح�سب،  ال�سيا�سية  والربامج  االأخبار  ن�سرات  جمال  يف  ولي�ص 

الت�سلية،  الثقافية وبرامج  اليومية وباالأخ�ص الربامج  ب�سكل عام الربامج 

قيمه  نحو  النا�ص  جلذب  والت�سلية  الرتفيه  برامج  على  يركز  العدو  الأن 

.
(1(

و�سعاراته واأفكاره 

الأن  االأهمية،  الفائقة  النقاط  من  االعالم  و�سائل  يف  الت�سلية  ومو�سوع   

العدو ي�ستهدف من خالل اأ�سلوب عر�ص امل�سل�سالت وبرامج الت�سلية �سناعة 

1- امل�سدر ال�سابق. �ص 159 
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لي�ص من قبيل  االأمريكية، وهذا االمر  الثقافة  جيل يفكر ويعي�ص وفق منط 

التحليل ونظريات املوؤامرة، فقد ك�سفت وثيقة ملوقع ويكيليك�ص عن ع�سرات 

بني  الغاية  لهذه  عقدت  التي  ال�سرية  التن�سيقية  واالإجتماعات  اللقاءات 

م�سوؤولني اأمريكيني و�سعوديني لالإتفاق على بث امل�سل�سل االمريكي املعروف

الذي   Desprate housewives يائ�سات  بيوت  ربات  وم�سل�سل   Friends

تعر�سه قناة MBC التابعة الحد االأمراء ال�سعوديني، وحتدثت عن لقاءات 

 Rotana وروتانا   ORBIT واأوربيت   Melody ميلودي  قناة  مدراء  مع 

وغريها من القنوات اخلليجية للغاية نف�سها، وقد اأدت هذه امل�سل�سالت اىل 

الت�سويق والت�سلية،  العائالت واالأ�سر املحافظة نظرًا لغناها بعنا�سر  جذب 

وهي متار�ص التوجيه واالإحالل والغر�ص اخلفي للر�سائل والقيم عرب تقنيات 

للحواجز  تك�سريها  وعرب   
(1(

الال�سعورية للمحفزات  التدريجية  التغذية 

الثقافية والقيمية خطوة بعد خطوة عرب ت�سل�سل تراكمي طويل )كل م�سل�سل 

اأدى كل ذلك اىل �سناعة  �سنوات(، وقد  يعر�ص مئات احللقات على مدى 

جمهور عري�ص ووا�سع يف ال�سعودية ودول اخلليج ومناطق عديدة من العاملني 

العربي واال�سالمي متاأثر جدًا بهذا النمط من الثقافة االمريكية املناه�سة 

.
(2(

لكل القيم الثقافية اال�سالمية

1- يراجع حول املحفزات الال�سعورية كتاب خوارق الال�سعور للدكتور علي الوردي دار الوراق ط 2. 2008

االنرتنت... على  اجلزيرة  قناة  موقع  على  من�سور  ال�سعودي«  املجتمع  وتغيري  االمريكية  »الدراما  بعنوان  تقرير   -2 

www.aljazeera.net



129
رؤية اإلمام اخلامنئي ال في مواجهة احلرب الناعمة

الذي  االإعالمي  الغزو  خطورة  اإىل  االإلتفات  يجب  مرتبط  جمال  ويف   

االإنرتنت،  �سبكات  عرب  واالإ�سالمي  العربي  جمتمعنا  اإخرتاق  من  متكن 

وقد جاء يف درا�سة ملجلة االإك�سرب�ص الفرن�سية اأن الن�سبة الكربى املقدرة 

مليون   75 حوايل  عددهم  البالغ  وامل�ستهلكني  املت�سفحني  من   )%90(

العربية  واملنطقة  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  االإنرتنت  ل�سبكة  م�ستخدم 

هم من ال�سباب واالطفال واملراهقني من الذين ترتاوح اأعمارهم بني 14 

 playstation واملراهقني  االأطفال  فيدو  األعاب  عرب  وحتى   
(1(

عاما و34 

على  خطرة  وفكرية  واأخالقية  تربوية  موجهات  لرتويج  ت�سمم  اأ�سبحت 

 .
(2(

االأطفال واالأجيال القادمة

العربي  الت�سفح  العربي حول  الفكر  ملوؤ�س�سة   وقد ك�سفت درا�سة ر�سينة 

 اأن هناك 42000 موقع و�سفحة الكرتونية عربية على �سبكة 
(3(

على االنرتنت

مواقع  اأغلبيتها  لالت�ساالت  الدويل  االإحتاد  اإح�ساءات  ح�سب  االإنرتنت 

ترفيهية و�سياحية و�سعرية ون�سائية وغنائية و�سينمائية ومدونات �سخ�سية، 

املت�سفحون  بها  ويقوم  �سهريًا  بحث جتري  عملية  مليون   320 بني  واأن من 

 Google العرب على �سبكة االإنرتنت وخا�سة على حمركات البحث العامل����ية

ومو�سوعات  عناوين  نحو  منها   %60 من  اأكرث  يذهب  وغريها   Yahooو

1- حتقيق بعنوان »جيل االنرتنت« العربي وك�سر تابو ال�سلطة ال�سيا�سية.جريدة ال�سفري.العدد 11810 يف 2001/2/9 

/www.quran-radio.com »2- بحث من�سور بعنوان »ولت ديزين و�سناعة العقول – قوة ناعمة اأ�سد فتكا

3- التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية. ا�سدار موؤ�س�سة الفكر العربي. طبعة اوىل 2010 �ص. 199. 
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املواقع  بالن�سبة اىل  ..هذا  و�سينمائية..؟  وفنية وغنائية  وترفيهية  �سطحية 

التي ميكن ح�سرها، اأما بالن�سبة اىل املواقع االجنبية واملواقع الغري اأخالقية 

�سبكة  القائمني على  قبل  اإح�سائها حتى من  فيتعذر  واجلن�سية،  واالإباحية 

االنرتنت اأنف�سهم ؟ مع اننا مل ناأخذ باحل�سبان اآالف غرف الدرد�سة املليئة 

ال�سبكات  خطورة  عن  ف�ساًل  اهلل،  �سبيل  عن  واالإبتعاد  الوقت  وهدر  باللغو 

املوؤثرة تربويًا وثقافيًا  االأبعاد  Twitter( ذات  و   Facebook( االإجتماعية

�سرورها،  من  ال�سباب  حتفظ  وقيود  �سوابط  بدون  تركت  ما  اإذا  ونف�سيًا 

و�سنح�سد جياًل اأمريكيًا بعيدًا كل البعد عن قيم االإ�سالم والعلم واالأخالق 

اإذا ما تركت اأجالينا حتت �سلطانها و�سحرها بدون الرعاية والتوجيه. 

القيم  ترويج  يف  االإنرتنت  »دور  حول  ناي  جوزيف  كالم  يف  دققنا  واإذا   

ودعوته  ال�سبابية«  وال�سبكات  الروابط  وبناء  االأمريكية  ال�سعبية  والثقافة 

خطورة  نعرف  العنوان  هذا  على  امليزانيات  ل�سرف  االأمريكية  احلكومة 

 .
(1(

االإنرتنت يف خمططات احلرب الناعمة

 وهذا يتطابق مع ما عر�سناه يف وثيقة �سابقة مل�سروع اأعده جارد كوهني 

من�سبه  وبحكم  االأمريكية  اخلارجية  يف  ال�سيا�سي  التخطيط  ق�سم  مدير 

ال�سابق يف اإدارة ق�سم االأفكار يف موقع حمرك البحث Googleidea متكن 

1- القوة الناعمة. م�سدر �سابق. �ص 166 
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عرب حتليل املعطيات الواردة عرب �سكبة االإنرتنت العاملية من قراءة وم�ساهدة 

حجم التحول الهائل الذي طراأ على نوعية واأمناط تفكري اأبناء اجليل العربي 

االإت�سال  اأدوات  اإنت�سار  االأو�سط وذلك بف�سل  ال�سرق  بلدان  واالإ�سالمي يف 

بات  اجليل  هذا  اأن  اإىل  وتو�سل  اأيديهم،  بني  والرخ�سية  ال�سهلة  واالإعالم 

ال�سيا�سي  التحرر  ويريد  العامل  اأنفتح على  »الأنه  ال�سابق  يختلف عن اجليل 

« وقد عرب عن م�سروعه يف كتابه اأطفال اجلهاد 
(1(

وال�سالم والعي�ص امل�سرتك

Children Of Jihad وحث االإدارة االأمريكية على ر�سد امليزانيات لدعم 

التوا�سل مع جيل االإنرتنت وتاأ�سي�ص املنظمات ال�سبابية املوالية الأمريكا. 

www. 1- مقالة زكريا �سحنون حتت عنوان الدبلوما�سية الرقمية يف خدمة ال�سيا�سة االأمريكية من�سورة يف موقع التجديد

attajdid.info ومقالة بعنوان »نيو ميديا / �سالح يف خدمة اأمريكا واإ�سرائيل« خل�سر عواركة ن�سرها موقع قناة اجلزيرة 
للدرا�سات 2009
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قادة  هم  والطالب  األساتذة  التاسع:  المحور 
وضباط مواجهة الحرب الناعمة

والطلبة  اجلامعات  اأ�ساتذة  من  كل  ودور  م�سوؤولية  القائد  �سماحة  حدد 

جبهات  قادة  هم  اجلامعات  اأ�ساتذة  اإن  وقال  وج�سيمة،  اأ�سا�سية  باأنها 

احلرب الناعمة، يف حني ي�سكل الطلبة �سباط امليدان يف هذه املواجهة.. 

اأ�ساتذة اجلامعات من خالل »ا�سرافهم الكامل على الق�سايا  اإن   وقال 

العامة ومعرفة العدو يتعني عليهم ك�سف اأهدافه وخمططاته وو�سع خطط 

�ساملة والتحرك وفقًا لها، واإن االأ�ستاذ الذي يتمكن من تاأدية هذا الدور 

القدرة  زيادة  االأ�ساتذة  على  »يجب  واأ�ساف  االإ�سالمي«  بالنظام  جدير 

وتاأ�سي�ص  العلمي  والن�ساط  باالأمل  اأجواء مفعمة  واإيجاد  للطالب  التحليلية 

خطط  عك�ص  التحرك  »ينبغي  يقول  وتابع  احلر«  والبحث  الفكر  كرا�سي 

 .
(1(

العدو الذي يحاول اإثارة اأجواء الياأ�ص واالإحباط واخلمول والالمباالة«

الطلبة  »اإن  ق��ال  وال�سباب  الطالب  وم�سوؤولية  دور  حتديد  جم��ال  ويف   

االإ�سالمية  واجلمهورية  الإي��ران  ال�سباب  ال�سباط  هم  االأع��زاء  اجلامعيني 

»اإن  واأ�ساف  ال�سيطاين«  والتيار  الناعمة  احل��رب  مع  املواجهة  جبهة  يف 

1- خطاب ل�سماحة القائد لدى ا�ستقاله ا�ساتذة ومدراء اجلامعات بتاريخ 2009/8/30 
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النواحي  من  الطالب  �سبابها  بهمة  اإي��ران  ت�سل  عندما  تنتهي  املوؤامرات 

االأذى  اإحلاق  فيها  يكون  التي  النقطة  اإىل  واالأمنية  واالقت�سادية  العلمية 

اإنتاج العلم والنه�سة الربجمية،  بها قريبا من ال�سفر. وينبغي للجامعات 

الأين اأعترب اأن التفوق العلمي اأحد اأركان االأمن على املدى الطويل للبالد«. 

اإىل  الرامية  العدو  خمططات  من  اجلامعيني  الطلبة  �سماحته  حذر  كما 

طريق  عن  للجامعات  والدرا�سي  والبحثي  العلمي  العمل  يف  اخللل  احداث 

زج الطالب يف الق�سايا ال�سيا�سية والهام�سية وال�سغرية، معتربا انه يجب 

الت�سرف  يف  واحلكمة  بامل�ستقبل  باالأمل  املفعمة  التفاوؤلية  النظرة  تعزيز 

يوؤدي  ان  �ساأنه  االأمور من  التعامل مع  والتفريط يف  االإفراط  واالبتعاد عن 

 .
(1(

اإىل تعزيز مناعة ال�سعب االإيراين اأمام احلرب الناعمة

ب�سرورة  واالأ�ساتذة  وال�سباب  واالأحداث  الطالب  �سماحته  اأو�سى  كما   

ترويج ثقافة مطالعة الكتب، واإنتاج الكتب، وثقافة زيارة املكتبات العامة، 

لدورها  نظرًا  اجلديد  اجليل  الأبناء  خا�سة  املفيدة  الكتب  عر�ص  وح�سن 

اىل  احلاجة  اأزدادت  تقدمنا  كلما  الأنه  االأ�سيل،  الوعي  وبناء  تر�سيخ  يف 

ويلغى  الكتاب  �سيعزل  االإت�سال  و�سائل  بظهور  اأنه  يت�سور  »ومن  الكتاب 

 .
(2(

فاإنه خمطئ«

1- خطاب ل�سماحة القائد يف ح�سد من الطالب بتاريخ 2009/8/26 

2- خطاب ل�سماحة القائد عند لقاء م�سوؤويل واأمناء املكتبات بتاريخ 2011/7/20 
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اأ�سد  واالإ���س��ات��ذة  وال��ط��الب  ال�سباب  القائد  االإم���ام  �سماحة  ويو�سي   

وبالثقافة  ال��ق��راآن  وه��و  االأق��د���ص  بالكتاب  االإهتمام  ب�سرورة  االإي�ساء 

القراآنية الأن »حياة االأمم وال�سعوب اإمنا تكون يف ظل التعرف على املعارف 

القراآنية والعمل مبقت�سى هذه املعارف، وان �سعفنا نحن االأمة االإ�سالمية 

ناجم  واحلياتية  االأخالقية  الق�سايا  يف  وا�سطراباتنا  و�سالالتنا  وتخلفنا 

 .
(1(

عن البعد عن القراآن«

1- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد خالل ا�ستقباله قراء وحفظة واأ�ساتذة القراآن بتاريخ 2011/8/2 
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وعصرنة  وأسلمة  هندسة  العاشر:  المحور 
التعليم الجامعي والحــوزوي

 ل�سماحة االإمام القائد يف هذا املحور روؤية كاملة يف هذا املجال، ويندر 

اأن ن�ستمع خلطاب ل�سماحته ال يكرر فيه اأهمية اجلامعات والتقدم العلمي 

االأمر  و�سل  بل  اال�ستكبار،  جلبهة  الناعمة  احل��رب  مواجهة  يف  والتقني 

البعيد،  املدى  على  االأمن  اأرك��ان  اأحد  والتقني  العلمي  التقدم  اأعترب  باأن 

حل�سد  ا�ستقباله  خالل  األقاه  خطاب  من  التوجيهات  بع�ص  اقتطفنا  وقد 

للثورة  االأعلى  واأ�ساتذة اجلامعات، قال �سماحته »على املجل�ص  من مدراء 

وينبغي  البالد  يف  الثقافية  للهند�سة  التنفيذية  اخلارطة  اإعداد  الثقافية 

الت�سريع فيها، وعلى احلكومة اإعادة تعريف ال�سلة القائمة بني اجلامعات 

واملراكز ال�سناعية. ويجب على اجلامعات ر�سد اعتمادات ملراكز البحث 

يف  التوازن  اإيجاد  ويجب  ومعنويًا.  ماديًا  واملبدعني  بالباحثني  واالهتمام 

توزيع االخت�سا�سات ح�سب حاجات قطاعات البالد الدقيقة. وينبغي على 

الدوام اإعادة النظر يف املناهج اجلامعية مبا يحقق اأعلى درجات التقدم 

 .
(1(

والتقني« العلمي  والنهو�ص 

 ويف جمال اأ�سلمة العلوم االإن�سانية واالإجتماعية قال �سماحته »اإن الكثري 

من  نابعة  فكرية  ومباين  فل�سفية  اأ�س�ص  على  مبني  االإن�سانية  العلوم  من 

1- خطاب ل�سماحة القائد لدى ا�ستقاله اأ�ساتذة ومدراء اجلامعات بتاريخ 2009/8/30 
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النزعات املادية التي تنبذ التعاليم االإلهية واالإ�سالمية ولذلك فان تعليمها 

�سيوؤدي اإىل اإنكار التعاليم االإليهة واالإ�سالمية والت�سكيك يف املبادئ الدينية 

والعقائدية، وينبغي ملراكز �سنع القرار مبا فيها احلكومة وجمل�ص ال�سورى 

 .
(1(

االإ�سالمي واملجل�ص االأعلى للثورة الثقافية الرتكيز على هذه امل�ساألة«

 وهذه الق�سية مركزية يف مو�سوع احلرب الناعمة، الأن العدو من خالل 

واالإجتماعية  االإن�سانية  العلوم  بطابع  وتغليفها  وطروحاته  نظرياته  ترويج 

واإعطائها ال�سفة االإن�سانية والعلمية املحايدة فكريًا ينفذ اإىل عقول ال�سباب 

والطالب ويجتذبهم بعيدًا عن الفكر االإ�سالمي. فعندما تكون قواعد ومباين 

التفكري ومناهج وم�سادر التفكري غري اإ�سالمية تكون النتيجية املنطقية اأن 

يتخرج لدينا جيل كامل ال يعرف من االإ�سالم اإال الر�سم واالإ�سم، من دون اأن 

يعني هذا االإنغالق على م�سادر املعرفة االأجنبية، فهذه دعوى ال يقولها اأي 

عاقل يف هذا الع�سر، ولكن املطلوب هو االإجتهاد يف العلوم االإن�سانية وعدم 

 كما عرب �سماحة القائد، واملطلوب هو التدقيق والتنقيح والتاأ�سيل 
(2(

التقليد

املعايري  �سوء  على  ونقدها  الوافدة  واملعارف  العلوم  هذه  ومباين  اأ�س�ص  يف 

واملوازين الفل�سفية والفكرية االإ�سالمية، وهذا ما اأ�سار اإليه �سماحة ال�سيد 

يف  احلر  والبحث  الفكر  كرا�سي  تاأ�سي�ص  اإىل  دعا  عندما  اخلامنئي  القائد 

1- خطاب ل�سماحة القائد لدى ا�ستقاله اأ�ساتذة ومدراء اجلامعات بتاريخ 2009/8/30 

2- خطاب ل�سماحته خالل لقاء جمموعة من اجلامعيني بتاريخ 2011/8/10 
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playstation

التعليم  مناهج  يف  الثغرات  ي�ستغل  العدو  الأن  �سليمة،  واأطر  نا�سجة  اأجواء 

ال�سباب  اجتذاب  اأي�سًا  وبنيغي  الغربية.  واالأفكار  املناهج  مترير  اأجل  من 

االإلتفات  وينبغي  واالإ�سالمية.  واملحلية  الوطنية  اجلامعات  نحو  والطالب 

اإىل الطالب العائدين واملتخرجني من اجلامعات الغربية مبا ي�سمن اإعادة 

توجيههم اإ�سالميًا.

وو�سائل  احلوزات  عمل  تفعيل  اإىل  القائد  �سماحة  دعا  اآخر  مقلب  ويف   

خط  خطني:  وفق  اإ�سالحها  م�ساريع  وا�ستكمال  والطلبة  لل�سباب  جذبها 

املحتوى  تطوير  وخط  والتعليم،  التدري�ص  واأ�ساليب  وطرق  مناهج  اإ�سالح 

من خالل تعديل املواد واملقررات الدرا�سية واجلمع بني االأ�سالة واملعا�سرة 

 .
(1(

واإ�سافة علوم جديدة

جيل  ك�سب  على  والغرب  اأمريكا  تعويل  مقدار  على  للتاأكيد  داعي  وال   

ال�سباب وطالب اجلامعات يف ايران، فجوزيف ناي منظر احلرب الناعمة 

كرر كلمة »ال�سباب والفتيان يف اإيران« عدة مرات يف كتابه »القوة الناعمة« 

والعلمي  التبادل اجلامعي  اأ�سلوب  تاأثري  للحديث عن  ابوابًا عدة  وخ�س�ص 

الوافدين  وال�سباب  الطالب  فئة  تفكيك قيم اخل�سم وخ�ص  والثقايف على 

اىل اأمريكا للدرا�سة، فهوؤالء لهم دور كبري يف اإحداث التغيري املن�سود يف بنى 

1- م�ساريع التجديد واال�سالح يف احلوزة العلمية. خطاب االمام اخلامنئي منوذجًا. اإعداد جنف علي مريزائي. ا�سدار 

مركز احل�سارة لتنمية الفكر اال�سالمي �ص. 9. 
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ال�سيا�سية والتاأ�سي�ص للم�ستقبل، الأن هوؤالء »�سيعودون اىل بالدهم  التفكري 

واالأهم  االأمريكية،  وال�سلوكيات  القيم  عن  احل�سنة  والنوايا  الودائع  ومعهم 

اأنهم عندما ي�سلون اىل املراكز احل�سا�سة �سيخدمون ال�سيا�سات االأمريكية 

 .
(1(

بقوة و�سي�سبحون مبثابة �سفراء الأمريكا«

1- جوزيف ناي. م�سدر �سابق. �ص 11 - 15
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ركن  االقتصادي  الجهاد  عشر:  الحادي  المحور 
مهم لمواجهة الحرب الناعمة

اأن يرفع �سماحة ال�سيد القائد �سعار هذا العام   لي�ص من قبيل ال�سدفة 

اأو�سح ال�سبب بقوله »جبهة  2011 حتت عنوان »اجلهاد االقت�سادي«. فقد 

اال�ستكبار ترمي اإىل اإركاع ال�سعب االإيراين املقاوم والنظام االإ�سالمي عرب 

و�سرورة  العدو  و�سالح  واالأدوات  االأهداف  اإىل  التعرف  ويجب  االقت�ساد. 

 .
(1(

الت�سدي عرب اجلهاد االقت�سادي«

 وكالم �سماحة القائد لي�ص من قبيل الكالم اخلطابي ال�سيا�سي، فالعدو 

للنظام  االقت�سادي  امل�سروع  ف�سل  الإثبات  االإعالمية  الو�سائل  بكل  يجهد 

عر�سناها  التي  الوثيقة  يف  جاء  فقد  عنه.  ال�سعب  اإبعاد  بهدف  االإ�سالمي 

�سابقًا حتت عنوان »حل القوة الناعمة �سد اإيران« التي ن�سرتها �سحيفة »وول 

�سرتيت جورنال« وكتبها كل من جيم�ص غالم�سان ومايكل دوران وهما من 

اأركان االإدارة االأمريكية ن�سائح لت�سميم حملة دعائية بهدف اإقناع ال�سعب 

النظام  ب�سيا�سات  مرتبطة  واملعي�سية  االقت�سادية  امل�ساكل  »ب��اأن  االي��راين 

اخلاطئة يف دعم االإرهاب والربنامج النووي«... كما اأو�سى مايكل اأيزن�ستات 

ب�سرورة �سن حملة مركزة لربط »علل االقت�ساد االإيراين ب�سعارات الثورة 

1- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد لدى ا�ستقباله وفد الفعاليات االقت�سادية وامل�سرفية وال�سناعية بتاريخ 2011/8/18 
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والنظام «.. مع اأن هذا يف الواقع يعترب قمة اخلداع والظلم، ذلك اأن اأمريكا 

ثالثني  منذ  اإي��ران  على  العقوبات  وي�سدد  احل�سار  ي�سرب  من  هي  نف�سها 

ال�سائقة  وطاأة  حتت  احلقيقة  بهذه  ي�سكك  قد  من  فهناك  ولالأ�سف  �سنة. 

املعي�سية وال�سغوطات وقد ي�سدق هذه احلمالت الزائفة. 

 ويف وثيقة درا�سة موؤ�س�سة راند لالأبحاث الدفاعية التابعة للبنتاغون حتت 

ال�سباب  طبقة  ود  بك�سب  ن�سائح  معتدلة«  اإ�سالمية  �سبكات  »بناء  عنوان 

ورجال االأعمال امل�سلمني عن طريق توفري فر�ص العمل لهم، وهذا ما ي�سمن 

اإبعادهم عن االأنظمة واحلركات االإ�سالمية وحتويلهم عنها. 

 كما اأن جوزيف ناي منظر القوة الناعمة ركز كثريًا على ق�سية االإقت�ساد 

االأمريكية  الناعمة  القوة  وم�سادر  املوارد  ف�سل  ففي  ناعمة.  جذب  كقوة 

اعترب اأن املوؤ�س�سات وال�سركات التجارية واملهاجرين ورجال االأعمال االأجانب 

العاملني يف ال�سوق االأمريكي وقطاع االأعمال وال�سركات االقت�سادية العابرة 

التجارية مثل كوكا كوال وماكدونالدز وغريها  والعالمات  والرموز  للقارات 

تاأتي على راأ�ص املوارد وامل�سادر التي تعزز القوة الناعمة االأمريكية. 

روؤيته  �سمن  ويقع  حيوي  الق�سية  هذه  على  القائد  فرتكيز  عليه  وبناء   

الثاقبة ملواجهة احلرب الناعمة، قال �سماحته » اإن اإحدى احليل يف احلرب 

النف�سية التي ي�سنها االأعداء يف ظل الظروف الراهنة تتمثل يف �سلب االأمل من 

النا�ص وخا�سة ال�سباب«. ولهذا يجب حتقيق املزيد من االإجنازات وا�ستغالل 

الطاقات الهائلة وك�سفها للنا�ص. ووجه �سماحته اإىل �سرورة الو�سول ااإىل 
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اآفاق وثيقة التنمية الع�سرينية وعلينا  التفوق يف هذا املجال » يجب حتقيق 

تقدمي منوذج اأكرث جناحًا يف االقت�ساد للعامل ونيل اإيران مراتب متقدمة يف 

 .
(1(

هذه املجاالت«

 وياأتي هذا االإهتمام ب�سورة غري عر�سية، فقد رفع �سماحته منذ �سنوات 

و�سع�������ار  والعدالة«  »التنمية  ك�سعار  االقت�سادي  باجلهاد  �سعارات مرتبطة 

قاعدتني  وفق  العمل  يجب  اأنه  على  دائمًا  و�سدد  اال�ستهالك«  »تر�سيد 

الأن  الوطنية  الرثوة  بزيادة  تتمثل  القاعدتني  هاتني  اإحدى  جوهريتني: 

ت�ستغل ثرواتها  اأن  اأن تكون غنية ال فقرية وعليها  االإ�سالمية يجب  البلدان 

الثانية فهي  اأما القاعدة  ال�سامية على ال�سعيد الدويل،  اأهدافها  يف �سبيل 

عدالة التوزيع ومكافحة احلرمان داخل املجتمع االإ�سالمي، كما وجه نداءات 

الإيالء  باالإ�سالم  وامللتزمني  امل�سلمني  االإقت�ساديني  املفكرين  اإىل  عديدة 

.
(2(

هاتني القاعدتني ما ت�ستحقان من االإهتمام

1- خطاب �سماحة القائد يف لقاء الفعاليات االقت�سادية. م�سدر �سابق. 

2- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد حول تعديل املادة 44 املتعلقة مبلكية ال�سعب للموؤ�س�سات بتاريخ 2007/2/19 
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الحرب  التأمل في تشابه أساليب  الثاني عشر: 
الناعمة مع أساليب الشيطان

هو  القائد  ال�سيد  �سماحة  لالأنظار يف خطابات  ولفتًا  اأهمية  االأكرث  ولعل 

االإ�ستفادة من منظومة الن�سو�ص واالأفكار واملعتقدات القراآنية يف ت�سوير 

القراآنية  االآية  م�ستعماًل  ال�سيطانية  بالظاهرة  وت�سبيهها  الناعمة  احلرب 

احلرب  يوظف  الذي  التيار  وم�سبهًا   
ڎ﴾)1) ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ 

وو�سائل  واملال  والتزوير  القوة  على  املعتمد  ال�سيطاين  بالتيار  الناعمة 

دالالته  يف  والعميق  التاريخي  والت�سبيه  الو�سف  يح�سرنا  وهنا   
(2(

االإعالم

والذي اأطلقه االإمام اخلميني + وا�سفًا اأمريكا بال�سيطان االأكرب..

مع  الناعمة  احلرب  ت�سابه  اليزدي  م�سباح  ال�سيخ  اهلل  اآية  �سرح  وقد   

 وا�سفًاً فكرة احلرب الناعمة 
(3(

مكائد ال�سيطان باأ�سلوب فيه اإتقان وتف�سيل

تطورت  واأ�سكالها  اأ�ساليبها  لكن  الب�سري  الوجود  قدم  قدمية  فكرة  باأنها 

وتبدلت وجتددت. فال�سيطان هو اأول من ابتكر واأ�س�ص فكرة احلرب الناعمة 

  . 1- �سورة الن�ساء، اآية 76

2- خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد خالل لقاء ح�سد من الطلبة اجلامعيني بتاريخ 2009/8/26

3- خطبة ل�سماحة اآية اهلل ال�سيخ م�سباح اليزدي حفظ املوىل قال فيها اإن ال�سيطان هو اأول من ا�ستعمل احلرب الناعمة. 

من�سورة على موقع وكالة ر�سا االإيرانية لالنباء.. 
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م�ستفيدًا من اأ�سلوب الن�سح واالإح�سان اإىل اأن اأوقع نبي اهلل اآدم وحواء يف 

اإن هدف  اليزدي  ال�سيخ  وقال  االإلهية،  االأوامر  نحو خمالفة  ودفعهما  الفخ 

االإ�ستعمار  فقط  ولي�ص  النا�ص  على  الفكري  الت�سلط  هو  الناعمة  احلرب 

والهيمنة على ال�سعوب، واأ�ساف اإن اأ�سا�ص هذه احلرب هو احل�سد واالإنتقام 

والكرب واالإ�ستعالء، وقال اإن روح احلرب الناعمة تقوم على »حتريف االأفكار 

وك�سب االأذهان« وتبداأ بتمهيد االأر�سية عرب ك�سب ثقة النا�ص ومن ثم طرح 

وتلقني النا�ص الق�سايا املنا�سبة مل�ساريعهم واأفكارهم. 

 وقد اعترب اآية اهلل ال�سيخ اليزدي اأن الرد على هذه احلرب يقوم بحملة 

بهدف  النا�ص  ثقة  ك�سب  اأي  م�سادة،  ب�سورة  ولكن  الطرق  نف�ص  تعتمد 

ت�سويب االأفكار. 

التي  القراآنية  الن�سو�ص  من  جملة  قراءة  واعادة  التدقيق  املفيد  ومن   

تتحدث عن التزيني وامل�ص واالإغواء ال�سيطاين وبحث مدى ت�سابهها الالفت 

برجمة  قبيل  من  اجلديدة  والتكتيكات  والتعابري  امل�سميات  مع  املحتوى  يف 

التقنيات  ح�سب  االإ�سرتتيجي  التوا�سل  وحمالت  االأدمغة  وغ�سل  الوعي 

واالإ�ستخباراتية  واالإعالمية  الفكرية  االأجهزة  ت�ستخدمها  التي  اجلديدة 

االأمريكية والغربية وال�سهيونية. 

 وكذلك ينبغي التاأمل واجراء املقارنة بني فعل الرت�سد ال�سيطاين ﴿ڇ 

يخوف  وما  القلوب  على  والربط  والو�سو�سة  والنزغ  ڍ﴾  ڍ  ڇ 
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به اولياءه واأتباعه وغريها من اأعمال االإ�سالل وال�سد عن ال�سبيل وغريها 

من املكائد ال�سيطانية مع كامل منظومة احلرب النف�سية والدعاية واأ�ساليب 

وتكتيكات احلرب الناعمة واحلمالت التي ت�سنها و�سائل ات�سال واعالم دول 

االإ�ستكبار.

﴿ ٿ ٿ  النا�ص  ال�سيطان يف تفريق  اأ�سلوب   وهل يبقى هناك فرق بني 

ۆ  ﴿ۇ  ل��الإن�����س��ان  ال�سيطان  وم�����س��ارك��ة  ٹ﴾  ٹ  ٹ 

بني  والتناغم  ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  واالإن�سان  ال�سيطان 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ وبني اأ�ساليب اأمريكا يف التناغم 
والتقاطع وامل�ساركة ومد ج�سور التوا�سل مع امل�سللني واملخدوعني مب�سروعها 

حتت دعاوى االإنفتاح واالإ�سالح والدميقراطية واحلداثة واالإقت�ساد احلر. 

 ومن يقراأ تو�سيات موؤ�س�سة راند البحثية االمريكية التابعة للبنتاغون عن 

�سرورة ك�سب ود التيارات اال�سالمية املن�سجمة مع بع�ص ال�سروط االمريكية 

ببع�ص  بع�سها  و�سرب  االآخر  بع�سها  واإ�سعاف  بع�سها  جذب  اىل  والدعوة 

وم�ساندة هذا الفريق وحماربة ذاك وُيجري املقارنة بني بنودها وبني هذه 

امل�سطلحات  يف  فقط  الفرق  امل�سمون،  يف  فرقًا  يرى  ال  القراآنية  االآي��ات 

اأ�ساليب  اأن هناك �سبهًا حقيقيًا غريبًا بني  والتقنيات والو�سائل، و�سي�تيقن 
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منط  يف  فقط  هو  الفرق  وال�سهيونية،  االأمريكية  االأ�ساليب  وبني  ال�سيطان 

الكلمات ونوعية الو�سائل التكنولوجية امل�ستخدمة.

 علينا اأن نتاأمل يف هذه االآيات جيدًا فاإن فيها عمقًا وبعدًا هائاًلً يرتبط 

بال�سراع احلقيقي الدائر حاليًا بني جبهة الكفر واال�ستكبار وجبهة االإميان 

واالإ�سالم، الأن املعركة يف العمق هي معركة اإميانية عقائدية اأخالقية والباقي 

كله تفا�سيل.
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 خاتمة : 

اأمتنا.  �سد  يخا�ص  احل��روب  اأ�سكال  من  جديد  �سكل  الناعمة  احل��رب   

اأحد طريف ال�سراع معركته �سد االآخر.  وهي حرب قد تطول حتى يح�سم 

و�سيطرتها  وجودها  فر�ص  تريد  التي  الكربى  الدولية  واخلطط  فامل�ساريع 

على اأمتنا لن تنتهي حتى ي�سود االإ�سالم وت�سبح يده هي العليا. ولن يكون 

هذا االأمر اإال بفهمنا للم�سروع الغربي واالأمريكي فهمًا عميقًا والتعرف على 

ا�سرتاتيجياته وتكتيكاته وفهم اأدواته وتقنياته الفكرية وال�سيا�سية االإعالمية 

طاقات  اإ�ستنزاف  يف  والرباعة  وب�سرية،  ويقظة  وكفاءة  بهمة  وجمابهتها 

يف  �سامل  اإ�سالمي  وم�سروع  رائد  اإ�سالمي  منوذج  وتقدمي  العدو،  وق��درات 

متثله  واالإعالمية،  والرتبوية  واالقت�سادية  العلمية  وامليادين  الفروع  �ستى 

اإيران االإ�سالم بقيادة �سماحة االإمام اخلامنئي املفدى.  وتقوده اليوم بحق 

وهذا يحتاج اإىل روؤية بعيدة وجهود جبارة و�سرب ا�سرتاتيجي طويل املدى، 

ال يلني وال يكل، واإىل اإ�سالح الذات يف اأمتنا الغارقة يف �سبات عميق جراء 

موجات احلرب الناعمة االأمريكية والغربية وال�سهيونية، ويحتاج اأي�سًا اإىل 

امتداد  على  االإ�سالمية  وال�سخ�سيات  والتيارات  املذاهب  كل  جهود  تظافر 

العامل يف اإطار م�سروع اإ�سالمي عاملي. 

 لقد اكت�سفنا مع خطابات �سماحة االإمام القائد اأعزه املوىل خداع وزيف 

احلرب الناعمة مبنتهى االإبداع واالقتدار. و�ساهدنا لوحات بالغية واأدبية 
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و�ساملة وعميقة  ثاقبة  ودراية  للغاية، دلت على نظرة ومعرفة  وفنية رفيعة 

وهذا  واملحلية.  واالإقليمية  العاملية  واالأح��داث  املجريات  على  م�سرف  فق 
ُ
واأ

يفر�ص على الطالب ال�سائرين على خط الوالية اأن يدر�سوا كل كلمة قالها 

�سماحة القائد ففيها �سفاءًا لل�سدور وحياة للقلوب امل�سو�سة، وب�سائرًا تنري 

الأي  ب��راءة  وال  عذر  وال  الغفلة.  والنفو�ص  للعقول  ويقظة  احلالكة،  الطريق 

اأحد من امل�سوؤولني اأو املوؤمنني يف اأن يقع يف اخلطاأ وال�سالل بعد هذا البيان 

ال�سريف  بعمره  اهلل  �سماحته..مد  به  وقام  ت�سرف  الذي  الربهان  ووا�سح 

ونفعنا ب�سالح واليته.
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