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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
يع ااد ةاح ااة اإلم ااام القاع ااد اخل ااامنئي ال م اان أكث اار الشخص اايات اإلس ااالمية والعاملي ااة ال ااد اس ااتخدمت مص ااطلح احل اارب
النا عمة يف اآلونة االخرية ،حمذرا مان الوقاوع يف شاراكها ،ومنبهاا مان أفخاخهاا ،ومبيناا سابل مواجهتهاا ،مباا ال يقال عان
مخسة عشر خطاباا يف مخاس عشار مناسابة مناذ االنتخاباات الرعاساية الاد جارت يف اياران يف العاام  2009وحا تااري
اخص ةاحتااه
زيااارة ةاحتااه اىل مقاار وزارة االسااتخبارات اإليرانيااة يف العااام  ،2011ويف كاال هااذط اخلطابااات حاادد وشا ّ
احلرب الناعمة كمصدر هتديد رعيسي للنظام اإلسالمي يف إيران وللصحوة اإلساالمية يف املنطقاة ،معتاربا أن هاذط احلارب
أصابحت األماال األخاري لالعااداء ملواجهاة منااو وتقاادم النظاام اإلسااالمي يف إياران والصااحوة اإلساالمية يف املنطقااة ،ومؤكاادا
بعبااارة ذهبيااة ان هااذط احلاارب ستسااتمر ح ا يصاال العاادو اىل اليااأس ويصاال مسااتوى أملااه بااالفوز إىل درجااة قريبااة ماان
الصفر .
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وقد أحصينا ما ال يقل عن أربعني خطاباا لقاادة باارزين يف النظاام اإلساالمي يف إياران حاول التحاذير مان خطاورة احلارب
الناعمة ابتدءا برعيس اجلمهورية ووزير اخلارجية الساابق وقاادة احلارس الثاوري اإلساالمي وبعار الاوزراء وبعار املرجعياات
الدينيااة يف قاام املقدسااة ،مااا دل علااى االليااة الااد يوليهااا قااادة اجلمهوريااة االسااالمية ألبعاااد هااذط احلاارب ،وهااذا مااا يضاافي
على هذط الدراسة ألية خاصة كوهنا تكشف عن منهج ةاحة القاعد ورؤيته يف هذا اجملال .فضال عن أهنا تكشف عان
املش ااروع وامل اانهج الفك ااري لس ااماحته يف اجمل اااالت الثقافي ااة واإلعالمي ااة والسياس ااية ب ااالنظر اىل الا ارتاب الوثي ااق واملنهج ااي
للخطابات.
وسنعاجل يف هذط الدراسة من خالل ملفني:
1ا ماهية ومفهوم احلرب الناعمة األمريكية بالوثاعق واملستندات.
2ا الرؤية االسرتاتيجية الد وضعها ةاحة السيد القاعد ملواجهة هذط احلرب.
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الباب األول
ماهية الحرب الناعمة
ومفهومها

وفقا للوثائق والمستندات األمريكية
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ماهية الحرب الناعمة ومفهومها وفقا للوثائق والمستندات األمريكية
أوال :أصل مقولة الحرب الناعمة طبقا للوثائق والمستندات التاريخية
احلرب الناعمة مشتقة من مقولة القوة الناعمة كما روج هلا املنظر األول هلذط القوة الربوفيسور جوزيف ناي ناعب وزير
الدفاع األمريكي الساابق ومادير جملاس املخاابرات الاوطري األمريكاي ،وعمياد كلياة الدراساات احلكومياة يف جامعاة هاارفرد،
وهااو أحاد أهاام املخططااني االسارتاتيجيني األمريكيااني ،وقااد متكاان مبهااارة ماان توليااف ثناعيااة الصاالب والناااعم املسااتعملة يف
تقسايم أجهاازة وقطا الكومبيااوتر الااذي يتاألف ماان أدوات ناعمااة  softwareوأدوات صاالبة  hardwareيف ساابيل
تاارويج مشااروعه االسارتاتيجي والسياسااي والعسااكري الااذي يقااوم علااى نقاال املعركااة ماان املياادان العسااكري الصاالب حياايت
التفوق لعقيدة القتال واملوت والصرب الطويل والصمود الد يتقنهاا أعاداء أمريكاا مان وجهاة نظار جوزياف نااي إىل امليادان
الناعم وأدواته التكنولوجية واإلتصالية واإلعالمية ،حييت التفوق ألمريكا وحلفاعها .هذط النقطة توصال اليهاا أيضاا خارباء
الدراسات الصهيونية ،فقال الباحيت يف مركز دراسات
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األمن القومي الصهيوين ميخاعيل ميلشتاين إن تفوق إسراعيل حيتاج اىل معركة صبورة اساتنزافية مديادة السانني ال ترتكاز
فق على كسر القوة العسكرية لقوى املقاومة وإمنا تسعى أيضا لتقوير املراكز الد تتبلور فيها االفكار ومنها تنغرس يف
وعااي اجلمهااور .ويف هااذا االطااار يااربز علااى وجااه اخلصااوص دور أجهاازة اإلعااالم والتعلاايم واملراكااز الدينيااة يف بيئااة املقاومااة
ويبدو أنه فق بعد أن حندث التغيري اجلوهري والطويل األجل يف أمنااط عماال هذط املدارس واجلامعات ووساعل اإلعاالم
واملساجد واملؤسسات الدينية ميكن أن نلغي فكرة املقاومة من الوعي أو هنزمها .1
وقااد تطااور هااذا االصااطالال وماار بااثالث حمطااات ،احملطااة األوىل ساانة  1991أي بعااد سااقوط اإلحتاااد السااوفيا وشااعور
األمريكيني بنشوة النصر يف احلرب الباردة وتسلمهم زعامة العامل ،حينها أصدر جوزيف ناي كتاباه األول مفارقاة القاوة
وماان أ أتبعااه علااى أثاار هجمااات  11أيلااول العااام  2001باصاادار كتابااه الثاااين ملزمااون بالقيااادة وتااوج مشااروعه يف
كتابه الشهري القوة الناعمة  SOFT POWERيف العام  2004بعد الغزو األمريكي ألفغانستان والعراق.
ومنذ العاام  2008وبعاد فشال االندفاعاة العساكرية الصالبة ألمريكاا يف أفغانساتان والعاراق وصادور توصايات جلناة بيكار
هاملتون لتعديل اخلطة

 -1مقالة للباحيت االسراعيلي يف مركز دراسات األمن القومي االسراعيلي ميخاعيل ميلشتاين حتت عنوان صعود حتادي املقاوماة وأثرهاا علاى
نظرية األمن القومي اإلسراعيلي جريدة السفري اللبنانية العدد  11495الصادرة بتاري 2010/1/18
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األمريكي ااة للمنطق ااة للح ااد م اان األك ااالف العس ااكرية والبش ا ارية واملالي ااة للح ااروب متك اان جمموع ااة م اان اخل ا ارباء والب اااحثني
اإلس ارتاتيجيني م اان إدراج مقول ااة احل اارب الناعم ااة يف ص االب ه ااذط اخلط ااة املرس ااومة عل ااى ض ااوء جمموع ااة نقاش ااات معمق ااة
حصاالت يف أروق ااة مراك ااز ومعاه ااد األحب اااث املتخصص ااة بص ااناعة الق ارار األمريك ااي ب ااني مفك ارين ع اان احل ازبني اجلمه ااوري
والدميقراطي وحتت إشراف معهد الدراسات الدولية واالسرتاتيجية  CSISوقد توصل الفرقاء على أثرها اىل تسوية تقوم
على دمج وتناغم سياسات القوة الصالبة والقاوة الناعماة يف إطاار معادلاة واحادة أطلاق عليهاا القاوة الذكياة Smart 2
. power
وقد عرفت وزيرة خارجية أمريكا احلالية هيالري كلينتون القوة الذكية بأهنا تسخري كل األدوات الد تتوفر لدى الواليات
املتحدة األمريكية سواء اإلقتصادية والعسكرية والسياسية والقانونية والثقافية واإلعالمية ،والبحيت عان األداة املالعماة مان
بني هذط األدوات مبا يتناسب م كل وض دويل .3
وقاد بلااورت جلنااة اطااي السياسااات يف اخلارجيااة األمريكيااة بالتنساايق ما اجلهااات األخاارى يف اإلدارة األمريكيااة سياسااات
جديدة مت وضعها قيد التطبيق منذ سنوات يف إطار مشروعني اثنني:

 -2من ا ا ااذر س ا ا االيمان  /مقال ا ا ااة بعن ا ا اوان أمريكا.انعطا ا ا اااف اس ا ا ارتاتيجي مؤجا ا ا اال .لكنا ا ااه قا ا ااادم  / 2009موق ا ا ا دراسا ا ااات قنا ا اااة اجلزيا ا اارة
www.aljazeera.net
 -3تصاريح هلاايالري كلينتااون أمااام جملااس العالقااات اخلارجيااة يف جملاس الشاايو األمريكااي بتاااري  2009/10/13منشااور علااى عاادة مواقا
انرتنت منها موق التجديد www.attajdid.info
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1ا مشروع  Century statecraft st21صناعة الدول يف القرن احلادي والعشرين هبدف إحداث التغياريات يف
البا السياساية لاابعر الادول وخاصااة املناوعاة ألمريكاا ماان خاالل توليااف التكنولوجياا اإلتصاالية واإلعالميااة عارب تشااكيل
قااوى سياسااية ومدنيااة وشاابابية يف ساااحة اخلصاام تااؤمن باألفكااار والقاايم والسياسااات األمريكيااة ويااتم التواصاال معهااا عاارب
اإلنرتنت ووساعل اإلعالم ،وميكن ترميز هذا املشروع مبا أطلق عليه إعالميا بثورة الدميقراطيات الرقمية.
2ا مشروع  Diverting The Radicalization Trackويقوم على إعادة توجيه مضمار التطرف ويعاري
اإلتصااال بالبيئااة ا لسياسااية للجماعااات والاانظم املتطرفااة واملعاديااة وفااتح ح اوارات معهااا عاارب جهااات ثالثااة أو ماان خااالل
واجهات مدنية والسعي لتوجياه زمخهاا وإمتصااص عنفهاا وحتويال حراكهاا وإشاراكها يف إطاار اللعباة الدميوقراطياة مباا خيادم
املشروع األمريكي ،4وقد ساعد على إرساء وتصميم هذط املشاري والسياسات شخص مغمور يف اإلدارة األمريكية ،وهو
الرجل االصغر سنا يف اإلدارة األمريكية واألكثر إبتكارا لألفكار

 -4ميكن فهم هذا املشروع بنموذج احلوار الذي جتريه مجعية احلوار اإلنساين السويسرية م مجاعاة اإلخاوان املسالمني وهاو حاوار باني الغارب
وهاذط اجلماعاة ماان خاالل جهاة ثالثااة وبواجهاة مدنياة ،وقااد أفصاح عان ذلا مرشاد مجاعاة اإلخاوان املسالمني يف ساوريا يف مقابلااة ما جرياادة
الشرق األوس السعودية بتاري 2011/10/9
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والسياسااات 5عنينااا بااه ماادير قساام غوغاال لألفكااار  google ideaورعاايس قساام اطااي السياسااات يف اخلارجيااة
األمريكية جارد كوهني .jard Cohen6
وعلااى هااذا الضااوء ناادرك أن مصااطلح احلاارب الناعمااة ولااد يف سااياق احملطااات الكااربى واحلااروب واألحااداث العسااكرية
املفصلية لنهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين وحتت تأثري قفزات التطور اهلاعلة الاد حادثت يف عاامل
وساااعل اإلتصااال واإلعااالم ،وهااو منااتج جديااد مبتكاار ومشااتق ماان روال احلاارب الباااردة ولكاان بغااالف جديااد وبتقنيااات
وآليات وسياسات ومشاري جديدة وموجه اىل مجهاور جدياد ومبواجهاة عقيادة جديادة هاي اإلساالم وضاد بلادان وقاوى
جديدة خاصة إيران وسوريا وقوى املقاومة واملمانعة ضد املشروع األمريكي األطلسي اإلسراعيلي يف املنطقة.
 -5جاارد كاوهني ،أختاري يف العاام  2010كواحااد مان باني  100شخصاية غاريوا قواعااد اللعباة  game changersحبايت منشاور علااى
موق ...www.wikipedia.org
 -6مقال ااة للكات ااب حم ااي ال اادين احللي ااني حت اات عنا اوان ج ااارد كوهني..مهن اادس الث ااورات املخملي ااة منش ااورة عل ااى موقا ا ش اابكة أن ااا املس االم
www.muslim.net
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ثانيا :الحرب الناعمة في الفهم والتعريف األميركي
1

عرف مايكل آيزنشتات الباحيت املتخصص يف الدراسات األمنية والعسكرية يف معهد واشنطن لدراسات الشرق االدىن
ّ
احلاارب الناعمااة بأهنااا إسااتخدام األق اوال واألفعااال والصااور اإلنفعاليااة كجاازء ماان ولااة تواصاال إس ارتاتيجي طويلااة املاادى
لتش ااكيل احلال ااة النفس ااية لبل ااد مع ا و
ااد ألمريك ااا مث اال إي ا اران  .وح ا ا ّدد أن نس اابة األق ا اوال والتص اارحيات اإلعالمي ااة ااب أن
تشااكل %20ماان ولااة التواصاال اإلس ارتاتيجي الناعمااة ،يف حااني تتشااكل  % 80الباقيااة ماان ب ارامج وأفعااال وحتركااات
ملموسة على االرض .2
يف حااني جاانح جوزيااف ناااي حنااو التعريااف الدبلوماسااي والتنظااريي تاركااا اجلانااب التطبيقااي لألجهاازة والوكاااالت ومراكااز
األحباث باعتبار أنه يشغل منصب أكادميي هو عمادة كلياة الدراساات احلكومياة يف جامعاة هاارفرد فقاال القاوة الناعماة
هاي القادرة علاى تشاكيل تصاورات اآلخارين وهاي احلصاول علاى ماا ترياد عان طرياق اجلاذبياة بادال عان اإلرغاام أو دفا
األموال .وتنشأ

 -1معهد واشنطن لدراسات الشرق االدين من أهم املعاهاد البحثياة املاؤثرة يف صاناعة القارار االمريكاي وهاو يضام لباة مان البااحثني مان كاال
احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.
 -2دراسااة منشااورة يف متااوز  2010حتاات عناوان دور القااوة الناعمااة يف احلاارب النفسااية علااى اياران للباحاايت مايكاال آيزنشااتات املتخصااص
بالشؤون اإليرانية واخلليجية على عدة مواق انرتنت .www.annabaa.org

17

القااوة الناعمااة ماان اجلاذبيااة الثقافيااة لبلااد مااا ،واملثاال السياسااية الااد حيملهااا ،والسياسااات الااد ينتهجهااا يف الواقا  ،وعناادما
تبدو السياسات األمريكية مشروعة بنظر اآلخرين تتس القوة الناعماة األمريكياة .وعنادما عال اآلخارين يعجباون باملثال
ُ
الد نؤمن هبا ،و علهم يريدون ما نريد فإننا لن نضطر اىل اإلنفاق كثريا على موارد السياسات التقليدية  -العصا واجلزرة
 أي على عوامال اإلرغاام العساكري واإلغاراء االقتصاادي .ومان أهام املثال األمريكياة الاد هلاا قادرة علاى حتريا وجاذباآلخرين حنونا الدميقراطية وحقوق االنسان وإتاحة الفرص لألفراد .3
وأضاف أن القوة تنقسم اىل ثالثة أشكال وأنواع القوة االقتصاادية والقاوة الصالبة العساكرية والقاوة الناعماة وعلاى هاذا
األساااس فااالقوة الصاالبة ال ت نفصاال عاان القااوة الناعمااة والقااوة االقتصااادية ،فهااذط القااوى الااثالث تشااكل أبعاااد وزوايااا القااوة
والتفااوق واهليمنااة والساايطرة يف السياسااة الدوليااة .وينبغااي ملاان يتصاادى للعماال يف اإلسارتاتيجيات والسياسااات الدوليااة أن
يعاارف أن جاادول أعمااال السياسااة العامليااة قااد أصاابح اليااوم مثاال لعبااة الشااطرنج ثالثيااة األبعاااد ال ميكاان الفااوز هبااا إال اذا
لُعبت بطريقة عمودية وأفقية  .ومشكلة بعر الالعبني والزعماء أهنم ال يستطيعون اللعب إال يف إجتاط أو بعد واحد –
أي إما إعالن وشن احلروب العسكرية أو فرض العقوبات اإلقتصادية ...4

 -3جوزيف ناي ،القوة الناعمة ،مكتبة العبيكان  2007ص ،12ص 20و ص 27.
 -4القوة الناعمة .مصدر سابق .ص27 .
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وتاب يقول إن سياق القوة قد تغري بفعل عوامل هلا صلة بالعوملة وإنتشار وساعل اإلعالم واإلتصاال واملعلوماات ويقظاة
املشاعر القومية واإلقليمية وعدم ردعية السالال النووي وضمور وضعف شهوة الغزو واالستعمار العساكري لادى الادول
الكربى ما أدى اىل تغيري وتبدل يف أشكال القوة ،ألن معادالت القوة ال تعمل إال يف السياق واإلطاار الاذي توجاد فياه
عالقات وموازين القوة .فالدبابة ال تصلح حلرب املستنقعات والغابات ،والصارو واملدفعية ال يصالحان جلاذب وكساب
اآلخارين .وماان ناحيااة اخاارى القااوة الناعمااة هااي األكفااأ واألفعاال يف عااامل اليااوم علااى تااوفري القاادرة علااى التااأثري يف ساالوك
اآلخارين للحصاول علاى النتااعج واألهاداف املتوخااة باادون اإلضاطرار اىل اإلساتعمال املفارط للعوامال والوسااعل العسااكرية
والصلبة ،وهي األقدر على تشكيل تفضيالت وخيارات اآلخرين وجدول أعمال اآلخرين السياسي ،وكل دوالر يُصرف
يف جماالت القوة الناعمة أفضل وأجدى بأضعاف من صرف  100يف جماالت القوة الصلبة .5
 -5مصدر نفسه .ص 25 .وص .33
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ثالثا :الحرب الناعمة بند على جدول أعمال خطة تحركات كبرى وشاملة
أصاابحت احلاارب الناعمااة إذا جاازءا رعيسااا ماان اإلساارتاتيجية األمريكيااة للمنطقااة .وهااذط احلاارب تبلااورت يف خاليااا التفكااري
األمريكي ااة يف الع ااام  2006وأق اارت رةي ااا يف الك ااونغرس األمريك ااي يف الع ااام  2008كم ااا كش ااف ع اان بع اار تفاص اايلها
الصحايف األمريكي الشهري سيمور هرا 1ومن يطل على أرشيف املخابرات االمريكية  CIAالد تساربت بصاورة علنياة
على شكل وثاعق مؤخرا 2وما تسرب من وثاعق على موق ويكيلايكس يفهام تاراب اإلسارتاتيجيات والسياساات وآلياات
التخطااي والتحاارك لاادى األجهاازة واألذرع التنفيذيااة لااةدارة األمريكيااة الااد عهااد إليهااا مباشاارة احلاارب الناعمااة علااى إياران
واملتحالفني معها .فقاد يظان ويتاوهم بعضاهم أن احلارب الناعماة هاي فقا حارب إعالمياة أو ثقافياة أو سياساية منفصالة
عن أي حترك له صلة بالعمل اإلستخبارا والعسكري والعمالين على األرض ،وهذا خطأ منهجي ووهم كبري ،ألن مان
يقرأ بنود امليثاق الرةي لوكالة املخابرات املركزية
 -1مقالااة لساايمور هاارا منشااورة يف جملااة ذي نيويااوركر نقلناهااا عاان حباايت بعناوان امريكااا تعااد املياادان ضااد اياران للباحاايت حممااد عبااد احللاايم
منشورة يف موق اسالم اون الين .WWW.islamonline.net
 -2كتاب إرث من الرماد تاري  CIAالصادر عن شركة املطبوعات للنشر والتوزي ط.2010 .
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االمريكية  CIAوميعن النظر ببعر بنودط يعثر على عنوان خمصص لةنقالبات يتيح إغتيال وحذف شخصيات مؤثرة
يف اجلبهااة املعارضااة للنظااام املسااتهدف يف ساابيل دعاام أهااداف نفسااية ودعاعيااة يف إطااار خطااة حتاارك كااربى وبنااد يتاايح
تسليح مجاعات منشقة عن النظاام املساتهدف وبناد يتايح شاراء ذمام زعاماات وكتااب صاحف ومادراء إذاعاات ودور
نشر وحمطات تلفزيونية .3
إذا اإلدارة األمريكية تعمل وفق خطة منسجمة وشاملة ومتوازية على  3خطوط:
أ ا اخل ا األول يقااوم علااى دعاام اجلماعااات املساالحة اإلرهابيااة اخلارجااة علااى النظااام اإلسااالمي منظمااة جماهاادي خلااق
ومجاعة جند اهلل البلوشية ومجاعة بيجاك الكردية ومجاعة عرب األهاواز والتلاويح بشان حارب عساكرية أمريكياة إساراعيلية
ألجل الردع ويف إطار احلرب النفسية.
ب ا اخل الثاين الذي بقي طي الكتمان فيتضامن العمال علاى دعام التياارات والشخصايات السياساية اإليرانياة املعارضاة
من داخل النظام اإلسالمي نفسه ،هذا الدعم قد ال يكون منسقا م هذط التيارات والشخصايات املعارضاة ،ألن هدفاه
زج ه ااذط التي ااارات والشخص اايات يف مع ااارك داخلي ااة لت اادمري وكس اار الثق ااة ما ا أرك ااان النظ ااام ،وهن ااا ت ااربز إح اادى ميا ازات
وتكتيكات احلرب الناعمة كما سنبني إنشاء اهلل.
 -3ارث من الرماد .تاري  .CIAاملصدر السابق .ص 475 - 375
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ت ا اخل الثاليت يقوم على دعم شبكات شبابية وطالبية وإعالمية وإفرتاضية على اإلنرتنت لتشويه ةعة النظام ورموزط
ورف شعارات معادية وبيت إشاعات وأخبار مزورة ،هذط اإلجراءات حتدث عنها بالتفصيل أحد الباحثني الغربيني.4
وبالتااايل فاااحلرب الناعمااة علااى إياران جاازء ماان حاارب حقيقيااة  %100وهااي حلقاة يف خمطا ثالثااي األبعاااد يعماال علااى
توزي األدوار على ثالثة مستويات:
أ ا احلرب الناعمة لتدمري موارد إيران الناعمة وضرب امتداداهتا وتأثرياهتا.
ب ا احلرب الصلبة العسكرية يف إطار احلرب النفسية واإلحتواء والردع.
وشل قدراهتا.
ت ا احلرب اإلقتصادية واحلصار والعقوبات االقتصادية إلضعاف مواردها وإمكاناهتا ّ
هذط احللقات تقا يف إطاار وساياق خطاة واحادة منساجمة تنفاذها غرفاة عملياات واحادة تنساق بصاورة يومياة باني وكالاة
اإلستخبارات األمريكية  CIAووزارة اخلارجية ووزارة الدفاع البنتاغون يف إطار جبهة ومعركة واحدة.
وماان ناحيااة ثانيااة ،يكفااي أن نشااري إىل أن ماان وض ا أسااس هااذط احلاارب كلهاام قيااادات وك اوادر عمل اوا يف وزراة الاادفاع
األمريكية كنواب ومساعدين لوزراء
 -4مقالااة حتاات عناوان ثااورة تااويرت....أحالم امريكااا يف اياران للكاتااب الكناادي ماكساايمان فااورت إصاادار  2009منشااورة علااى صاافحات
موق قناة اجلزيرة للدراسات www.aljazeera.net/studies
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ال اادفاع أو كب اااحثني يف مراك ااز الدراس ااات واألحب اااث املرتبط ااة ب اادواعر الق ا ارار األمريك ااي ،وبالت ااايل فه ااؤالء م اان متخرج ااي
املؤسسات العسكرية واألمنية وليسوا من خر ي كليات الفنون اجلميلة أو كليات العلوم اإلنسانية.
وبناء عليه ال يعري احلدييت عن اسرتاتيجية ومشروع احلرب الناعمة فصل تناغمهاا عان القاوة الصالبة ،ألن أمريكاا ساتبقى
حمتاجة اىل القوة العساكرية واألمنياة ملواجهاة اإلرهااب وحتقياق االساتقرار حساب ماا أفصاح عناه منظار احلارب الناعماة
جوزيف ناي قاعال احلفاظ على سطوة القوة الصلبة جوهري لألمن القومي األمريكي وأضاف أناا كناعاب ساابق لاوزير
الاادفاع األمريكااي ال ميكاان ألحااد أن ينافسااري أو يزايااد أمااامي يف ماادى معاارفد واقتناااعي باليااة القااوة العسااكرية الصاالبة
ولكنن ااا ل اان ن اانجح بالس اايف وح اادط .ولق ااد حن ااا مبواجه ااة اإلحت اااد الس ااوفيا ل اايس ب ااالقوة العس ااكرية وال ااردع العس ااكري
فحساب ،ولايس مان خاالل عملياات احلارب البااردة ،بال بسابب القاوة الناعماة الاد قادر هلاا أن تسااعد يف حتويال الكتلااة
السوفياتية من الداخل ،ولو استغرق ذل عشرات السنني .فالعربة األهم هي الصارب والانفس الطويال واملازج والتاوازن باني
القوتني الصلبة والناعمة وتل هي القوة الذكية .5
 -5املصدر السابق .ص 21
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رابعا :كل فضائية تعادل سرب طائرات في معادالت القوة الناعمة
احلرب كمفهوم ومصطلح معجمي تعري غالبا النازاع املسالح باني دولتاني أو أكثار مان الكياناات غاري املنساجمة اهلادف
منها إعادة تنظيم اجلغرافية السياسية للحصول على نتاعج وغايات  .وقد أضاف اليهاا املنظار العساكري التاارخيي كاارل
فون كالوزفيتز نظرته الثاقبة والعميقة عندما قال إن احلرب هي عملياات مساتمرة مان العالقاات السياساية ولكنهاا تقاوم
على وساعل خمتلفة .وإن لكل عصر نوعه اخلاص من احلروب ،والظروف اخلاصة ،والتحيزات املميزة .1
وبالتايل فاحلرب الناعمة شكل من أشكال احلروب تتخذط الادول عناد انساداد اخلياارات العساكرية أمامهاا مبواجهاة دولاة
أو كيان أو حزب و
معاد ملصاحلها.
وهااذا مااا نا ّاوط إليااه وزياار اإلرشاااد اإلسااالمي اإلي اراين الساايد حممااد حساايري عناادما قساام أن اواع احلااروب إىل ثالثااة أشااكال،
الشكل العسكري وقد انتهى م أفول احلرب العاملية الثانية ،والشكل الذي ااذته احلرب الباردة وقد
 -1القاموس العسكري ،منشورة على موق املوسوعة العاملية احلرة ويكيبيديا .www.wikipedia.org
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انتهى م سقوط االحتاد السوفيا  ،والشكل اجلديد أي احلرب الناعمة وقد بدأ منذ العام  1991ولن ينتهي يف املدى
املنظور .2
وقد حدد كل من جوزيف ناي وهو ناعب سابق لاوزير الادفاع األمريكاي وجايمس غالةاان وهاو مادير مركاز جاورج باوا
االبان للدراساات والوكياال الساابق هليئااة حكاام الباايت اإلعالماي احلكااومي ومايكال دوران وهااو ناعاب مساااعد وزيار الاادفاع
للشؤون الدبلوماسية سابقا وغريهم من املنظرين االسرتاتيجيني الذين عاجلوا احلالة اإليرانياة السايناريوهات املوضاوعة أماام
القيادة األمريكية للتعامل م النظام يف إيران حاصرين إياها يف أربعة احتماالت:3
1ا املواجهة العسكرية املكلف جدا بسبب جغرافية وتضاريس إيران وإمكاناهتا.
2ا التسوية السياسية ،وهذا األمر غري مرغوب فيه من طرف الواليات املتحدة والغرب وإسراعيل.
 3ا احلرب الناعمة هبدف تغيري شخصية القيادة اإليرانية وهو احلل الذي رجحه أغلب اخلرباء.
 -2تصاريح لااوزير االرشاااد االسااالمي االي اراين يف ماؤمتر دور وساااعل االعااالم الداخليااة يف احلاارب الناعمااة منشااور علااى موق ا وكالااة انباااء
الكتاب االيراين .www.ibna.ir
 -3مقالااة منشااورة يف صااحيفة وول ساارتيت جورنااال  21يناااير  2010علااى صاافحات موق ا ع اراق املسااتقبل وهااو موق ا ذو توجااه امريكااي
بريطاين  www.iraqfuture.netترجم املقالة علي احلارس.

26

4ا ترك إيران تتقدم يف هذط املنطقة املهمة من العامل وهذا األمر مستحيل.
وعلى ضوء هذا األساس الذي بّينّاط ...وإذا قرأناا جيادا مقولاة اإلماام اخلاامنئي دام للاه عنادما قاال إن وسااعل االعاالم
يف هذا العصر هلا قدرة تدمريية تعادل القنبلة الذرية ال نكون يف موق املبالغة إذا حاددنا أن كال فضااعية معادياة تعاادل
سرب طاعرات أو حاملة طاع رات يف قوهتا الناعمة يف سياق معادالت هذط احلرب اجلديدة ،وكل موق أو شابكة انرتنات
تعادل مدفعا ثقيال يف قوهتا الناعمة ،وكل مقالة أو تصريح يعادل قذيفة صاروخية يف قوته الناعمة ،كماا أن كال تصاريح
أو خطاب لقاعد من قادة الفتنة يوازي كمينا بعبوة ناسفة متفجرة يف قوته الناعمة .فهذط هي أسلحة احلرب الناعمة.
وإذا كان اإلمام اخلامنئي دام لله قد حدد التكليف باملقاومة والصمود يف مواجهة هذط احلرب فال ينبغي أن نفكر بالرد
وفااق أساااليب وآليااات الاارد الثقااايف واإلعالمااي الكالساايكي أي ماان صاانف الاارد الفكااري العااادي املتعااارف عليااه يف عااامل
الثق افاة واإلعااالم الااذي يرتكااز علااى أساااس أن هناااك صاراعا حضاااريا وفكريااا وثقافياااتت فهااذا ياانم عاان فهاام مبتااور للقضااية
برمتهاا كمااا بيناا وفصاالنا ،باال ينبغاي الاارد ماان خاالل تأساايس فضاااعيات ومواقا إنرتناات وصااحف ومؤسساات تعماال علااى
إبتكار إسرتاتيجيات وتكتيكات إعالمية وثقافية مضادة على ضوء املعارف واخلربات واملعادالت العلمية ملواجهة احلرب
الناعمة ويف إطار خطة مدروسة ومضادة ال هتدر الطاقات
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وال تضي األوقات يف بيت برامج ومواد خارجة عن السياق وال صلة هلا مبواجهة هذط احلرب الداعرة تت.
وهلذا ينبغي تأسيس مراكز أحباث وكليات ومعاهد لدراسة احلرب الناعمة وتدريب كوادر على أسس هذط احلرب واريج
عناصاار وضااباط وقااادة يقاااتلون يف جبهااات هااذط احلاارب ،وهااذا األماار حتاادث عنااه اإلمااام القاعااد أعاازط املااوىل عناادما شاابه
أساتذة اجلامعات ومراكز البحيت العلمي والطاالب املخلصاني وعلمااء الادين باأهنم قاادة وضاباط جبهاة احلارب الناعماة،
وهو كان تشبيها واقعيا ميدانيا وليس تشبيها جمازيا أدبيا أو بالغيا.
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خامسا :تغيير شخصية القيادة في إيران هدف مركزي للحرب الناعمة
شارال كاال ماان الباحاايت اإلسارتاتيجي يف مركااز بااوا االباان والوكياال السااابق لااوزارة اخلارجيااة األمريكيااة لشااوؤن الدبلوماسااية
العامة جيمس غالةان ومايكل دوران ناعب وزير الدفاع األمريكاي لشاؤون الدبلوماساية  2008 – 2007ولاا مان
رجاااالت اإلدارة األمريكيااة كيفيااة تصااميم شاان حاارب ناعمااة علااى إياران بااالفكرة اآلتيااة ااب علااى أمريكااا دعاام املعارضااة
اإليرانياة لتحقياق هادف سياساي يتمثاال يف تغياري شخصاية القياادة اإليرانياة  .وأضااافا معاا اب أن تكاون كال اخلطاوات
املعلنة وغري املعلنة منسقة ضمن ولة لتحقيق هذا اهلدف .1
وعلال ذل مبا أن اخلياار العساكري مساتبعد يف املواجهاة ما إياران ،وتارك إياران تتقادم أمار مساتبعد أيضاا ،وكاذل عقاد
تسوية معها أمر مستبعد فيجب حتما اعتماد خيار احلرب الناعمة هبدف تغيري شخصية القيادة يف النظام اإلسالمي يف
إيران من خالل سلسلة خطوات ومهمات ذكر منها:2

 -1مقالااة يف صااحيفة وول ساارتيت جورنااال  21يناااير  2010منشااورة علااى صاافحات موق ا ع اراق املسااتقبل وهااو موق ا ذا توجااه امريكااي
بريطاين  www.iraqfuture.netترجم املقالة علي احلارس.
 -2نفس املصدر السابق .مقالة منشورة يف صحيفة وول سرتيت جورنال  21يناير .2010
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 1ا تقدمي الدعم املعنوي والتنظريي للثورة اخلضراء ،أي تعليم وتدريب كوادر الثورة املضادة وتزويدهم باألفكار والتجارب
العاملية كتل الد حصلت يف أوروبا الشرقية وجورجيا وأوكرانيا مبا يساعدها على النجاال ،وينبغي أن يسند الدور الرعيس
يف هذط املهمة إىل فريق ثاليت ،ال إىل أمريكا.
لشل االقتصاد اإليراين ورب العالقة ما بني عدوانية النظام وشعاراته وبني علل اإلقتصاد اإليراين أي
2ا فرض عقوبات ّ
دفا الناااس لةعتقاااد بااأن ساابب املشاااكل املعيشااية واإلقتصااادية هااي أفكااار وشااعارات النظااام اإلسااالمي يف إياران ولاايس
العقوبات الدولية.
3ا بذل كل اجلهود لزيادة التواصل املفتوال بني الرأي العام اإليراين والعامل.
 4ا شن والت إعالمية لدحر األفكار الد يروجها النظام اإلسالمي يف إيران حول جدوى العداء للغرب وعادم ألياة
الربنامج النووي ل لشعب اإليراين من النواحي االقتصادية والتكنولوجية والسياسية وغريها أي ب ضرب شاعارات الثاورة
وجتويفها وإثبات فشلها.
وخلصااا إىل أن أي برنااامج تواصاال اس ارتاتيجي جاااد ميكنااه أن حيتااوي علااى العش ارات باال املئااات ماان ال اربامج ،و ااب أن
تشارك فيه الوكاالت احلكومية األمريكية والقطاع اإلعالمي األمريكي اخلاص.
نشري إىل أن مصطلح تغيري الشخصية أستعمل يف عدة حقول
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يف الواليات املتحادة األمريكياة ،وهاو جااء إىل قااموس الادواعر السياساية واإلساتخباراتية األمريكياة مان منااهج علام الانفس
السا ا االوكي ،فاسا ا ااتعمل اوال ما ا اان قبا ا اال وكالا ا ااة االسا ا ااتخبارات املركزيا ا ااة  CIAيف وثيقتها ا ااا اخلاصا ا ااة يف بنا ا ااد التحقيقا ا ااات
واإلساتجوابات ،كماا أسااتعمل يف اإلقتصااد السياساي حتاات بناد تغياري شخصااية إقتصااديات الادول اخلارجااة مان املنظومااة
الشيوعية ونقلها عرب أسلوب اخلصخصة وبي القطاع العام حنو الرأةالية وإقتصاد السوق ،واآلن استعمل هذا املصطلح
يف جمال اإلسرتاتيجيات والعالقات الدولية هبدف تغيري شخصية القيادة يف النظام االسالمي يف ايران ،وتغيري الشخصية
حسب علم النفس السلوكي يعري تعاديل وليفاة الشخصاية مان خاالل إزالاة وحماو وتنظياف املكوناات الذهنياة والنفساية
السابقة والبدء بعملية القيادة النفسية والفكرية هلذط الشخصية حنو أفكار ومفاهيم وإجتاهات جديدة .3
وبناء عليه فعندما يتحدث األمريكيون عن تغيري شخصية القياادة يف النظاام االساالمي يف اياران فهاذا يعاري حماو وإزالاة
وتنظيف املكونات الذهنية والنفسية السابقة لشخصية القيادة والنظام يف إيران من خالل حرب ناعمة وواالت تواصال
إسرتاتيجي تستمر ألعوام ،ومباشرة

 -3نعومي كالين .عقيدة الصدمة .شركة املطبوعات للنشر والتوزي ط .2009 .ص  31وص42
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القيادة الفكرية والسياسية والنفسية هلذا النظام إلنتاج وزرع مكونات شخصية جديدة م ما يستتبعه ذل من إستبدال
للمفاهيم واألفكار والتوجهات والشعارات ..
وميكان هنااا للمراقااب أن يالحاال حجاام التطاابق بااني األفكااار والشااعارات الااد رفعاات يف شاوارع طهاران ماان قباال مااا ةااي
بالثورة اخلضراء وبني نظرية تغيري شخصية القيادة يف النظام اإلسالمي يف إيران .
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سادسا :إستغالل الفجوات الباطنية والظاهرية بين قيادات النظام
وهااذا منااوذج آخاار علااى احلمااالت والتصاااميم الااد حتاادث عنهااا كتّاااب أمريكيااون لتغيااري النظااام يف إي اران ،فكتااب مايكاال
آيزنشااتات الباحاايت يف مركااز واشاانطن لدراسااات الشاارق األدىن ااب أن تولااف كافااة الوساااعل املوجااودة حتاات تصاارف
احلكومة االمريكية لكي تلعب على زيادة حدة وتر جنون اإلرتياب الذي يق حتت تأثريط النظام احلاكم يف إيران .
وتاب يقول ب تصعيد خماوف وقلق النظام على نفسه وعلى سياساته ،وينبغي إستغالل الفجوات الباطنية والظاهرية
بداخل النظام احلاكم نفسه وبينه وبني الشعب اإليراين .1
ويف جمال آخر أضااف عليناا زياادة التاوترات داخال النظاام احلااكم إلعاقاة أي حتارك فعاال يقاوم باه .فماثال ينبغاي الرتكياز
علااى ساايطرة احلاارس الثااوري علااى اإلقتصاااد واملؤسسااات وامل اوارد النفطيااة هباادف تسااعري شااهية املعارضااة وخلااق تااوتر بااني
الطرفني .
 -1مايكل آيزنشتات ،متخصص يف شؤون اخلليج والشرق األدين ،مقالة بعنوان احلرب الناعمة على ايران منشورة يف الصحافة االمريكياة
نقلتها بعر املواق ومنها موق النبأ .WWW.ANNABAA.ORG
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إذا ،مااا حتاادث عنااه ةاحااة اإلمااام القاعااد ماان اسااتغالل العاادو للثغارات وإثااارة املشااكالت واخلصااومات بااني أركااان النظااام
اإلسالمي ليس من قبيل الدعاية واخلطابة السياسية ،بال هاو مباري علاى أدلاة ومتطاابق ما ماا كشافته هاذط الوثااعق ،كماا
سنبني يف الباب الثاين املخصص خلطابات اإلمام القاعد أعزط املوىل.
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سابعا :تحويل نقاط القوة اإليرانية إلى نقاط ضعف
يقوم هذا التصميم واملخط على حتويل كل الشعارات واملفاخر والطروحات السياسية ونقاط القاوة الاد تتمياز هباا إياران
وجتويفهااا وإلهارهااا بصااورة معكوسااة ومضااادة .وينبغااي قلبهااا وحتويلهااا يف أذهااان ال ارأي العااام ،فمااثال ااب الرتكيااز علااى
ترويج إشاعات عن حاالت الفساد بني أركان النظام وعن حاالت القم وأن هذا القم يشبه القما أياام الشااط وأن
النظام احلاكم يبدد أموال اإليرانيني على دعم منظمات إرهابية ال تأ إال بالضرر على املصاا اإليرانياة و اب إثاارة
التساؤل الداعم عان عادم اساتقرار النظاام يف إياران وأناه غاري صاا للبقااء علاى املادى الطويال وزرع الشاكوك باني النظاام
احل اااكم يف إيا اران وب ااني املنظم ااات املرتبط ااة ب ااه يف املنطق ااة وينبغ ااي ب اايت معلوم ااات تقل اال م اان ألي ااة اإل ااازات النووي ااة
اإليرانية .1
وقد أكد مايكل آيزنشتات أن أي ولة تواصل اسرتاتيجي كجزء من احلرب الناعمة ينبغي أن يتم وض املعايري اخلاصة
هبا بعناية ،وأن تكون الشغل والعمل اليومي لةدارة األمريكية .
 -1مقالة القوة الناعمة يف احلرب النفسية على ايران  .مايكل آيزنشتات .املصدر السابق نفسه.
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والتحركات الناعمة
ثامنا :أميركا تدرب أتباعها وعمالئها على تصاميم ونماذج إفتراضية للثورات
ّ
فقد كشفت بعر الوثاعق أن أمريكا ويف إطار وض مشاري جديدة للهيمنة وإدارة العامل اساتحدثت معاهاد ومنظماات
ذات برامج وتصاميم جاهزة 1لتقدمي ورشات ودورات تدريبية لتعليم وإعداد الكوادر والناشطني املرتبطني مبشروعها على
اكتساب اخلربات وتلقي التوجيهاات يف البنااء الفكاري والسياساي يف سابيل قياادة الثاورات الناعماة وامللوناة كماا كلفات
مراكاز أحباااث ومادربني دوليااني لوضا خطاوات وآليااات تفصايلية هلااذط التصاااميم والاربامج ،ووصاال األمار اىل حااد تكليااف
مهندساني يف املعلوماتياة لوضا خمططاات وبارامج تطبيقياة إفرتاضااية مازودة تاراع وجمساامات ثالثياة األبعاااد تشابه ألعاااب
الكومبيوتر بغرض املزيد من اإلتقان واإلحرتاف ولغاية دراسة كل السيناريوهات والبداعل الناجعة ،وهذا ما أكدته الوقاع
واألحداث اجلارية حاليا يف املنطقة ،وثبت مبا ال يدع جماال للش بالفيلم الوثاعقي الذي أنتج
 -1وماان هااذط املنظمااات مؤسسااة البياات احلاار  FREDOM HOUSEالااد كااان يرأسااها املاادير السااابق ل ا  CIAجاايمس ولسااي
ومنظمة فريدريش نومان األملانية الشهرية وهي معروفة بإرتباطاهتا باإلستخبارات األملانية.
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يف الغرب ونشرته عدة مواق على شبكة اإلنرتنت وعدة قناوات فضااعية غربياة وفياه يعارتف عادد مان النشاطاء املعاروفني
بتلقاايهم تاادريبات علااى قيااادة وإدارة الثااورات واإلنقالبااات الناعمااة وامللونااة وقااد عاارض الفاايلم الحقااا علااى عاادة قناوات
تلفزيوني ااة عربي اة 2كم ااا أنتش اار عل ااى مواق ا يوتي ااوب  ،youtubeوق ااد حت اادث يف الف اايلم م اادرب ص اار ي اادعى س اارجيو
بوبوفيتش وهو رعيس منظمة أوتبور وتعري باللغة العربية قبضة اليد وهو نفسه الشعار الذي ااذته هاذط املنظماة راياة
هلا ،واستنساخته منظماات كثارية حاول العاامل ،هاذط املنظماة الاد كانات ناشاطة يف تنظايم اإلحتجاجاات يف دولاة صاربيا،
وهااي منظمااة معروفااة بإرتباطاهتااا األمريكيااة كمااا يؤكااد الصااحايف األمريكااي املتخصااص يف القضااايا اإلسااتخباراتية ويلاايلم
أ دال  .وقد إعرتف هذا املدرب الصر يف مقابلة مسجلة يف نفس الفيلم الوثاعقي بأنه درب يف مركزط املعاروف بإسام
 CANVASيف صربيا جمموعات هاعلة مان النشاطاء واحلقاوقيني والسياسايني مان  37بلادا حاول العاامل علاى خطا
وتصاميم وإسرتاتيجيات وتكتيكات وآليات كاملة إلسقاط األنظمة بصورة إحتاجات مدنياة وسالمية ،ومان باني نشاطاء
هااذط الاادول ةااى نشااطاءا ماان إياران ومصاار وتااونس وسااوريا وفناازويال وأوكرانيااا وجورجيااا وقريغيزيسااتان ،وهااي الاادول الااد
شهدت إحتجاجات وانقالبات مدعومة من الغرب يف السنوات العشر
 -2قناة الدنيا السورية ،و قناة اإلخبارية السورية ،وغريها..
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األخرية ،وقد حتدث بوباوفيتش عان تصاميم متكامال آللياات وتكتيكاات تنظايم ثاورات ناعماة وملوناة تقاوم علاى إعتمااد
مب ا دأ اهلج ااوم والعص اايان امل اادين والش ااعني والتح اارا ب اااألمن والش اارطة ،وحماص اارة وإح ااتالل املق ارات الرةي ااة والتواج ااد ع اارب
املخيمااات يف األماااكن وامليااادين العامااة ،وإضاافاء األحااداث الدراميااة والرمزيااة علااى الواق ا العااام ،وساابل تنظاايم املس اريات
اجلماعية الناجحاة ،وكتاباة البياناات والشاعارات والراياات اإلعالمياة ،وإعتمااد األناشايد واألغااين واللبااس واللاون املوحاد،
وعاارض األنشااطة الفكاهيااة وقاارع الطبااول واملوساايقى وامل ازامري اخلاصااة الااد تااؤدي اىل زيااادة احلماسااة وجتتااذب املزيااد ماان
اجلم اااهري وحت ااافل عل ااى متاس ا ا اإلحتجاج ااات وت اادعم بقاعه ااا يف الش ااوراع واملي ااادين العام ااة وترف ا ا معنوي ااات احلش ااود
اجلماهرييااة . 3كمااا حتاادث يف الفاايلم رؤساااء منظمااات شاابابية وحقوقيااة حتاادثوا عاان تلقاايهم تاادريبات علااى تنظاايم ثااورات
ناعمة وملونة وهم من بلدان أوكرانيا وجورجيا وتونس ومصر وفنزويال...
 -3مقالااة للصااحايف املصااري حممااد ثااروت بعناوان منظمااة أوتبااور الصاربية تتحاارك بأجناادة أمريكيااة نشاارت علااى موقا حاازب الوفااد املصااري.
 www.alwafd.orgوهناك عشرات املواق تداولت هذط املعلومات.
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تاسعا :إستراتيجيات الحرب الناعمة مبنية على استجابة الخصم وغفلته
وهااذط النقطااة حساسااة وهامااة جاادا ،ذل ا أن احلاارب الناعمااة تسااتغل إمااا غفلااة اخلصاام أو تسااتغل وجااود نقاااط ضااعف
وثغرات لدى بعر الالعبني املؤثرين يف القضايا واألحداث يف السااحة املساتهدفة ،ألن احلارب الناعماة تعمال كمنظوماة
متفاعلااة داخاال ساااحة مفتوحااة أمااام الالعبيااني الاادوليني وهااي تشاابه لعبااة الشااطرنج حبياايت ان حتريا أي حجاار أو بياادق
عل ااى الطول ااة حي اادث تأثريات ااه اإلمجالي ااة عل ا ى احلص اايلة النهاعي ااة لنت اااعج اللعب ااة ،وتعب ااري لعب ااة الش ااطرنج م ااأخوذ م اان تش اابيه
استخدمه منظر القوة الناعماة جوزياف نااي ،والالفات ان اإلماام القاعاد أعازط املاوىل اساتعمل هاذا التعباري يف تاذكري صاناع
القرار والنشطاء السياسيني يف النظام اإلساالمي بضارورة التصارف حبذاقاة وذكااء وضارورة اإلنتبااط اىل حساساية أي حركاة
يف لاال ساااحات سياسااية مفتوحااة علااى املنافااذ والتاادخالت والسياسااات الدوليااة اإلسااتكبارية ،قااال ةاحتااه ينبغااي علااى
الذين يدخلون املعرتك السياسي ان يدققوا حبركاهتم ويتكهنوا بالتغيريات السياسية املستقبلية الد ستطرأ على
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الساحة كالعني الشطرنج احملرتفني  ... 1ولعل هذا األمر من األسرار املعقدة والعميقة هلذط احلرب الناعمة.
وعلى ضوعها نفهم تأكيد ةاحته وتكررط يف عشرات اخلطابات يف السنوات العشر االخرية  2001وح 2011
على ثالثية من الكلمات والعبارات واملفردات ،ويف بعر األحياان تتكارر هاذط الثالثياة يف نفاس اخلطااب ،هاذط الثالثياة
هي البصرية واليقظة والعزمية او قد يستعمل كلمات مشاهبة تؤدي نفس املع اإلنتباط واحلضور واهلمة وهذا يعاد يف
قمة اإلدراك جلوهر احلرب الناعمة الد تقوم كل اسرتاتيجياهتا على مادى اساتجابة اخلصام لتاداعيات هاذط احلارب وعلاى
غفلته وسذاجته وسوء تصرفه.
وتتوس ا بصااورة
وهلااذا تعطااي احلاارب الناعمااة داعمااا نتاااعج هندسااية ولاايس حسااابية ،مبع ا ان اخلساااعر واألض ارار ت ارتاكم ّ
مضاعفة ،وكل نقطة هلا ضعفني من النتاعج ،نقطة تضااف اىل رصايد الطارف املهااجم ،ونتيجاة ونقطاة سالبية حتسام مان
رصاايد الطاارف املسااتهدف ،فضااال عاان متهياادها وتولياادها خلساااعر وأض ارار ونقاااط ضااعف جدياادة وألرباااال ومكاسااب يف
اإلجتاط املعاكس.
فاألعمال الد تقوم هبا أمريكا لكسب صوت مواطن أو معارض إيراين

 -1خطاب لسماحة السيد القاعد أمام النخب العلمية يف البالد بتاري 2009/10/ 30
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ضد النظام االسالمي تسجل يف حال احها نقطة ربح ألمريكا ويف نفس الوقت نقطة خسارة إلياران ،وخاروج مظااهرة
مناهضاة للنظااام االسااالمي يف إياران تعااري احااا لسياساات أمريكااا ،وإضااعافا وتراجعاا لسياسااات إياران ،بقطا النظاار عاان
نوايااا هااؤالء األشااخاص ،حا لااو أن هااؤالء األشااخاص مل يصاابحوا يف جبهااة أمريكااا ،ومل يااتم جتنياادهم ما أحااد أجهزهتااا
املخابراتيااة ومل يعقاادو اي لقاااء يف طااول حياااهتم ما أي مسااؤول أمريكااي ،كمااا أن أي خطااأ أو سااوء تصاارف يصاادر عاان
جانب أحد املسؤولني يف النظام أو اجلهة املستهدفة تضعف هذا النظام او تل اجلهة لصا العدو حتما.
وباخلالصااة ناارى ان خمرجااات ومنتجااات احلاارب الناعمااة عباارة عاان عالقااة حااب حنااو قيمااة وعالقااة طاارد ونفااور ماان قيمااة
مقابلااة ،وساالوك كااارط ومبتعااد عاان سياسااة وساالوك منجااذب ومقباال علااى سياسااة ،نقطااة شاارعية هلااذا النظااام ونقطااة ناازع
شرعية عن ذاك النظاام ،وهاذط املعاادالت شارحها بدقاة ودهااء كباري املنظارين للقاوة الناعماة جوزياف نااي قااعال ان القاوة
ال ناعمة تعري التالعب وكسب النقاط على حساب جدول أعمال اآلخرين بدون أن تظهر بصمات هذا التالعاب ،ويف
نفاس الوقاات منا اآلخارين مان التعبااري عان جاادول أعماااهلم وتفضايالهتم وتصااوراهتم اخلاصاة ،هااي عالقاات جااذب وطاارد
وحب وكراهية وحسد واعجاب ..2
 -2القوة الناعمة .مصدر سابق .ص  34وص .70
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عاشرا :مصادر وموارد وأدوات الحرب الناعمة
حاادد جوزيااف ناااي امل اوارد واملصااادر الااد تعاازز القااوة الناعمااة األمريكيااة علااى املسااتوى النظااري وأغفاال عاان قصااد امل اوارد
واملصادر الد يتم تصميمها لضرب املوارد الناعمة للخصم ألهنا تبقى على الدوام سرية وجارية التنفياذ مان قبال وكااالت
وأجهزة اإلدارة األمريكية ،أو قد تظهر بعد إ از هذط العمليات ،أو قد يقوم بتسريبها بعار الكتّااب والصاحافيني ساواء
عن قصد واستهداف استخبار وسياسي أو لدو واع صحافية حبتة ،كالوثاعق الد سبق أن أشرنا إليها يف هذا الباب ،كما
كش اافت أح ااداث فتن ااة اإلنتخاب ااات الرعاس ااية يف إي اران الع ااام يف  2009والتحقيق ااات واإلعرتاف ااات ال ااد أق اار هب ااا بع اار
املوقوفني جانبا من هذط احلرب الناعمة ،متاما كما كشافت الصاحافة جانباا مان احلارب الناعماة علاى حازب اهلل يف لبناان
من خالل تسريب نقاشات الكونغرس األمريكي حول نفقات مشروع جرى متويله ويصل اىل نصف مليار دوالر أمريكي
نفذط السفري األمريكاي الساابق يف لبناان واملسااعد احلاايل لاوزيرة اخلارجياة االمريكياة لشاؤون الشارق األدىن جيفاري فيلتماان
حتت عنوان إضعاف جاذبية حزب اهلل .1
 -1تقريا اار بعنا اوان حقا اااعق وفصا ااول ما اان احلا اارب االمريكيا ااة الناعما ااة علا ااى حا اازب اهلل منشا ااور علا ااى موق ا ا تلفزيا ااون املنا ااار علا ااى االنرتنا اات
www.almanartv.com.lb
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وقد حصر جوزيف ناي موارد القوة الناعمة األمريكية يف ثالثة حماور:
1ا تعزيز القيم واملؤسسات األمريكية وإضعاف موارد منافسيها وأعداعها.
 2ا توسي مساحة وجاذبية الرموز الثقافية والتجارية واإلعالمية والعلمية األمريكية وتقليص نفوذ منافسيها وأعداعها.
 3ا بس وحتسني وتلمي جاذبية أمريكا وصورهتا وتثبيت شرعية سياساهتا اخلارجية وصادقية تعامالهتاا وسالوكياهتا الدولياة
وضرب سياسات أعداعها .
كما حدد ناي مصادر وأدوات هذط القوة الناعمة بأهنا:2
1ا مصان هوليود وكل اإلنتاج اإلعالمي والسينماعي األمريكي.
 2ا اجلامعااات واملؤسسااات التعليميااة األمريكيااة الااد تعماال علااى جااذب الطااالب والباااحثني األجانااب الوافاادين للدراسااة،
فه ااؤالء سيش ااكلون جيوش ااا حيمل ااون معه اام آالف النواي ااا الطيب ااة والوداع ا احلس اانة عن اادما يع ااودون إىل بل ااداهنم وأوط اااهنم
ويتقلدون املراكز واملواق وسيصبحون سفراء خلدمة املشروع األمريكي.
3ا املهاجرون ورجال األعمال األجانب املرتبطني بقطاع األعمال األمريكي.
4ا شبكات اإلنرتنت واملواق األمريكية املنتشرة يف الفضاء اإللكرتوين.
5ا برامج التبادل الثقايف الدويل واملؤمترات الدولية الد ترعاها وتشارك يف تنظيمها أمريكا.
 -2القوة الناعمة .مصدر سابق .ص 33 – 20
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6ا الشركات االقتصادية العابرة للقارات.
 7ا الرموز والعالمات التجارية اإلستهالكية مثل كوكا كوال وماكدونالدز..أخل.
8ا وكاالت التنمية واملساعدات الدولية األمريكية أو الدولية التابعة أمريكا.
9ا برامج التدريب والتعاون العسكري لقادة وضباط اجليوا األجنبية.
وباالمجااال ترتكااز القااوة الناعمااة علااى كاال املااؤثرات والرمااوز البص ارية واإلعالميااة والثقافيااة واألكادمييااة والبحثيااة والتجاريااة
والعالقات العامة والدبلوماسية ،وكل مورد أو مفاردة أو أداة ال تادخل ضامن القادرات واإلمكاناات واألدوات العساكرية
املصنفة ضمن القوة الصلبة..
وبناااء عليااه فكاال مااورد للقااوة وكاال مصاادر للقااوة لاادى اخلصاام يصاابح هاادفا يف إطااار احلاارب الناعمااة ،و ااب علااى هااذا
األساااس إعتبااار الطااالب ورجااال األعمااال ورجااال اإلعااالم والكتاااب والشااباب والطااالب ورواد اإلنرتناات وعلماااء الاادين
وبالعموم كافة لب وفئات اجملتم والرأي العام أهدافا حمتملة للحرب الناعمة  ...هذا ما توصل إليه العميد حيي رحيم
صفوي مستشار قاعد الثورة للشؤون العسكرية.3

 -3تصريح للجنرال حيىي رحيم صفوي  /منشور يف وكالة الطاهرة لالنباء www.altahera.net
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حادي عشر :تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم حولت الحرب النفسية الى ناعمة
ال تشن احلرب الناعمة للتأثري والدعاية والتالعب بالرأي العام واإلقناع السياسي ولاو بادون تاوفّر أدلاة ذات صادقية كماا
كان يعرفها قسام احلارب النفساية والدعاياة يف وكالاة املخاابرات املركزياة االمريكياة  CIAأثنااء احلارب البااردة 1فهاذط مان
ولاعف الدعاية الكالسيكية الد انتهت صالحيتها ومل تعد جتدي نفعاا يف عصار العوملاة واملعلوماات كماا صارال جوزياف
ناي ،ألن توس وسااعل اإلعاالم وانتشاارها باني أيادي اجلميا ولهاور العباني مان غاري الادول عادل مفهاوم املصاداقية يف
اخلطاب السياسي للدول ،ومن احتكار الدول لسلطة املصداقية هذط ،ما أدى اىل القفز حنو اجتاهات وولاعف جديدة
أنتجت احلرب الناعمة حبييت أصبحت ولاعفها تقوم على تشاكيل التصاورات العاماة و بنااء البيئاة السياساية املالعماة
لرتساي قواعااد السياسااات املطلااوب تثبيتهااا ومتريرهااا والتسااويق هلااا و ناازع الشاارعية واملشااروعية والصاادقية عاان اخلصاام و
تغيااري شخصااية النظااام والقيااادة لاادى اخلصاام و قلااب احلقاااعق وحتوياال نقاااط القااوة اىل نقاااط ضااعف وماان فاارص اىل
هتديدات .
 -1ارث من الرماد .تاري  .CIAمصدر سابق .ص 792
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كاال هااذط الولاااعف مل تكاان معهااودة هبااذا الرتكيااز والتكثيااف كمااا هااي اليااوم ،وهنااا تفاارتق الدعايااة واحلاارب النفسااية عاان
احلرب الناعمة.
وقد ذكرنا يف حبيت سابق 2أن احلارب الناعماة ال تعاد منهجاا جديادا يف منااهج احلارب النفساية والدعاياة ،بال هاي تطاور
يف الولاااعف ناااجم عاان التطااور الكمااي والنااوعي اهلاعاال يف وساااعل ووساااع االتصااال واإلعااالم ،باال ميكاان إعتبااار احلاارب
الناعم ااة افا ا رازا طبيعي ااا وحتمي ااا مرتبط ااا بس ااعة إنتش ااار وتوسا ا اجلي اال الرابا ا م اان وس اااع تكنولوجي ااا االتص ااال واإلع ااالم
الفضاعيات  /أجهزة اإلتصال اخلليوية الرقمية  /مواق وصفحات اإلنرتنت  /شبكات التواصل االجتماعي .3
فاحلرب النفسية والدعاية تشرتك م احلرب الناعمة يف اهلادف جلهاة قصاد تطويا إرادة اخلصام أو العادو الادول والانظم
والرأي العام واملنظمات واجلماعات ولكنهما يتختلفان ويتعاكسان يف األساليب والوساعل.
يف األساليب تركز احلرب الناعمة على اإلستمالة واإلغواء واجلذب بدون أن تظهر للعيان وبدون أن ترتك أي بصمات،
يف حني ترتكز احلرب النفس ية والدعاية على إرغام العدو وتدمري إرادته ومعنوياته بصورة شبه مباشرة وعلنية.
 -2للتوس يراج حبيت احلرب الناعمة النشأة واملفهوم وسبل املواجهة .دراسة منشورة صادرة عن مركز قيم للدراسات .العام 2011
 -3بروس مبرب .الدميقراطية األمريكية وثورة املعلومات  /دار احلوار الثقايف 2006
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كما خيتلفان يف كمية ونوعية الوساعل املستخدمة ،حييت تعالمت وتوسعت األدوات اإلعالمية واإلتصاالية لادى الارأي
العااام يف الوقاات ال اراهن ،حبياايت إن الوساااع واألدوات املسااتخدمة يف احلاارب الناعمااة أصاابحت يف متناااول اجلمي ا بااال
إسااتثناء ودخلاات إىل كاال البيااوت  24 / 24ساااعة ماان خااالل شاشااات التلفزيااون واإلنرتناات واهلواتااف اخلليويااة حبياايت
أغرقاات الاادول باملقروعااات واملسااموعات والبص اريات واألخبااار واملنتجااات اإلعالميااة بااال أي قيااود رقابيااة يف لاال عوملااة
إعالمية وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة ومتفاعلاة ومرتابطاة بشاكل ال ساابق لاه وبأ اان وتكااليف مالياة جمانياة أو شابه
جمانيااة ،يف حااني كاناات احلاارب النفسااية والدعايااة توجااه بشااكل أساااس حنااو كتاال منظمااة ومرتاصااة ومتماسااكة وصاالبة مثاال
اجليااوا واحلكومااات واملنظمااات الااد كاناات تساايطر وهتاايمن بصااورة كليااة علااى وعااي وميااول الارأي العااام نظارا إلمتالكهااا
اإلحتكاااري والفكااري لوساااعل اإل تصااال واإلعااالم والدعايااة التقليديااة إذاعااات وتلفزيونااات حكوميااة حماادودة  /صااحف
حكومية وشبه حكومية  /قنوات حكومية م بعار أجهازة التلفزياون والشاشاات حمادودة العادد والاد كانات متاوفرة باني
الناس حبييت كان ميكن ألجهزة الدولة حصرها وإحصاؤها ومعرفة أصحاهبا باألسام ألساباب أمنياة سالطوية وإيديولوجياة
ونظرا لكلفتها اإلقتصادية وندرهتا يف السوق .

51

52

ثاني عشر :أبرز أركان الحرب الناعمة  /الخداع وتحين الفرص والحمالت المنظّمة
إن تنفيذ ولاعف احلرب الناعمة ذات الطبيعة احلساساة ووضاعها موضا التطبياق يتطلاب ماوارد وطاقاات وجهاودا بشارية
كب اارية ،واطيطا اا وحتل اايال سياس اايا لتوجي ااه األح ااداث ،ومراك ااز إحب اااث وأجه اازة ت ااوفر املعلوم ااات واملعطي ااات ،وإمكان ااات
تكنولوجيااة وإتصااالية وإعالميااة ضااخمة ،ومهااارات وخ اربات وص اربا إس ارتاتيجيا  -نفسااا طااويال  -وغرفااة عمليااات تتااوىل
التنسيق ألجل تظافر جمموعة من العناصر واألركان كي تكتمل وتتوفر شروط اال هذط احلرب نلخصها مبا يلي:
 مواد ورساعل وافكار وشعارات سياسية واعالمية وثقافية ودبلوماسية. بناااء عالقااات وتااوفري وسااطاء يقومااون بوليفااة تسااويق وتاارويج األفكااار واألخبااار والتحلاايالت والتوجيهااات السياساايةوالثقافية واإلعالمية...
 جتهيز واصيص منافذ وبوابات وقنوات اعالمية وتواصلية وسفارات. بناااء عالقااات م ا ك اوادر اعالميااة ومنظمااات وشاابكات انرتناات ولااب وقااوى ومؤسسااات عامااة وقااوى جمتم ا ماادينوشخصيات ذات تاثري عام.
 مجهور ولب تتلقى وتستجيب ملضمون هذط املواد والرساعل. -غرفة عمليات موحدة تنسق االنشطة واإلتصاالت وتوزع األدوار والشعارات وفقا لتخطي سياسي عايل املستوى.
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 لرف ومناسبة وبالعموم فرصة ضمن سياق مالعم.فااالقوة الناعمااة تعتمااد علااى املعااادالت اآلتيااة ماان يتواصاال م ا ماان وحتاات أي لاارف  1وماان هااي الروايااة الفاااعزة بنظاار
اجلمهااور وال ارأي العااام ،ألن املنتصاار يف احلاارب اليااوم هااو ماان تفااوز روايتااه لألحااداث  2وهااذا مااا ن اراط اليااوم بقااوة يف أيااام
الثورات العربية ،حييت يندر أن ياأ ياوم ال نسام فياه كالماا عان الشارعية ونازع الشارعية عان هاذا النظاام وذاك الارعيس،
والرواية الرةية الفالنية ورواية املعارضة املقابلة ،وهذا جانب من جوانب احلرب الناعمة.
وقضية الظرف الد حتدث عنها جوزياف نااي هاي جاوهر احلارب الناعماة ،الن اإلعاالم والثقافاة والدبلوماساية وهاي أهام
أدوات القااوة الناعمااة حتتاااج كااي تتحااول اىل عمليااة مااؤثرة يف البيئااة السياسااية للخصاام اىل سااياق ومناساابة خاصااة ولاارف
خاص.
كما ان نوعية الطرف الذي يتوىل عمليات احلرب الناعمة مهم جدا ،فإذا كان طرفا مباشرا امريكياا فحساساية اجلمهاور
جتاهه أكرب ،وبناء عليه فتمرير الرساعل بطريقة غري مباشرة أهم من الظهور املباشر الذي أصبحت تتحسس منه النخب
واجلماهري 3وهلذا نرى منظر احلرب الناعمة قد ركز كثريا على ضرورة العمل عرب الوكالء فهذا أهم وأفعل من
 -1القوة الناعمة .املصدر السابق .ص .40
 -2املصدر السابق .ص .149
 -3املصدر السابق .ص 159
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مباشاارة التااأثري العلااري ،وهااذا حاازء ماان الطبيعااة املخادعااة واملاااكرة للحاارب الناعمااة ألن أفضاال الناااطقني بإساام األفكااار
واألهاداف االمريكياة هام غاري االمريكياني أي الااوكالء احمللياون وهنااك مثاال اتااز علاى هااذا األمار هاو ماا حيصال باني لااوس
ا لااس وطه اران حياايت يااذي املهاااجرون االيرانيااون برناجمااا تلفزيونيااا برعايااة خاصااة موجهااا اىل ال ارأي العااام االي اراين الجاال
اإلصااالال ،وينبغااي علااى أمريكااا تفعياال عالقاهتااا ما حمطااد اجلزياارة والعربيااة  4فاااذا كااان باإلمكااان االسااتفادة ماان صااوت
معارض يلبس اللباس الوطري والقومي والديري يف ايران ويشتم النظام ويفند والية الفقيه وينكر إ ازات النظام االسالمي
فالرتويج له أفعل من قيام اي مسؤول امريكي هبذط املهمة ،واذا كانت القناة الد تبيت الدعاية املعادية هي قناة هلا غطااء
إيراين أو عر او إسال مي فهذا أهم بأضعاف مضاعفة من أن يقوم هبذا الدور قناة أمريكية ،وميكن ملان يرياد إكتشااف
خباايت هااذط السياسااة مراجعااة ومالحظااة الفاارق يف تااأثري القن اوات الااد تااروج للسياسااات األمريكيااة بصااورة مباشاارة ورةيااة
كقناة احلرة األمريكية والقنوات الد تعمل بغطاء عر وإسالمي كقنا اجلزيرة والعربية تت.
وحتتاج احلرب الناعمة اىل عملية تنظيمية معقدة ،إلدارة وتركيز وتنظيم احلمالت وألجل إختيار التوقيت وتنسيق اجلهود
وفق الظرف املالعم الذي حتدثنا عنه ،وهذا حيتاج اىل قيادة وغرفة عمليات موحدة تتوىل من

 -4املصدر السابق .ص 180 .و181
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تضارب السياسات والتحركات والتنسيق بني خمتلف األنشطة واألذرع الد تتاوىل تنفياذ هاذط العملياات ،حيايت أن هنااك
عشارات اجلهااات تتااوىل احلاارب الناعمااة علااى إياران وحاادها ،وقااد أحصااى منهااا وزياار اإلسااتخبارات اإلياراين الشااي حياادر
مصلحي  80مؤسسة وقناة.5
كما أن احلرب الناعمة تعتمد على رف شعارات ومطالب الناس وإستغالهلا ،فال ميكن للحرب الناعمة أن تنحج إذا ما
رفعت شعارات وتبنت سياسات معادية بالظااهر للمصاا االيرانياة او اإلساالمية او اللبنانياة او الساورية ،فاالقوة الناعماة
ب ااالعمق تق ااوم عل ااى رفا ا ش ااعارات وقض ااايا مرغوب ااة وحمبوب ااة والبح اايت ع اان ق اايم مش اارتكة م ا الط اارف املس ااتهدف مث اال
الدميقراطية  /حقوق االنسان  /السالم  /احلريات  /الفرص  /اإلزدهار  /اإلساتقرار  /اخل وهاذا ماا أكادط جوزياف نااي
بقولااه اخلطااري ال ميكاان ألي ولااة تواصاال اس ارتاتيجي مهمااا كااربت وتوسااعت وال ألي قااوة ناعمااة ان تااؤثر وهااي تااروج
شعارات ومطالب غري مرغوب هبا شعبيا يف ساحة اخلصم .6
إذا ه ااذط ه ااي أه اام العناص اار واألرك ااان لنج اااال عملي ااات احل اارب الناعم ااة كم ااا ح ااددها ك اال م اان جوزي ااف ن اااي ومايك اال
آيزنشتات ،فتأدية الولاعف الد ذكرناها سابقا حيتاج اىل بناء والت قد تستغرق اعواما وسنوات ،وليس
 -5وكالة تابناك  Tabnakااليرانية على االنرتنت.www.tabnak.ir
 -6املصدر السابق .ص 164
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جمرد اياما أو أشهرا -فتكتيكات وأساليب االتصال االسرتاتيجي غري املباشر أي بواسطة الوساعل االعالمية وااللكرتونية
والدبلوماسااية واخلفيااة للتااأثري يف جاادول االعمااال السياسااي لبلااد آخاار حتتاااج اىل تطااوير جمموعااة ماان املواضااي والشااعارات
علااى طريقااة احلمااالت االعالنيااة واالنتخابيااة والسياسااية يف الغاارب ،ويسااتلزم ذل ا اطيطااا وأحااداثا رمزيااة ولرفيااة ومااد
اتصاالت وبناء عالقات على مدى سنوات – ال تقل عن سنة  -كي نتمكن من إبراز هذط الشعارات واملواضي املركزية
والدف بالسياسة املطلوبة – من قبل امريكا  -قدما اىل االمام .7
وبعد تشكيل التصورات العامة والبيئة السياسية لساحة اخلصم يتهيئ املسرال للكثري من االحداث واالعمال واالجراءات
الالحقااة ماان قباال الوكاااالت االمنيااة واالسااتخباراتية والعسااكرية والسياسااية وتباادأ النتاااعج بااالظهور عااادة خااالل املناساابات
واألحداث املؤثرة كاإلنتخابات مثال حييت نشهد إنعكاسات هذط التأثريات والعمليات ،ألن العدو لن د أفضال منهاا
فرصااة إلسااتغالهلا والنفااوذ ماان خالهلااا لتحريا عمالعااه وقواعاادط وسياساااته وأجهزتااه ،فالقاعاادة الااد تعماال عليهااا فلساافة
احلرب الناعمة هي القدرة على إجتذاب الناس حنو البيئة والسياق والف السياساي املساتهدف يف إطاار وغاالف ولارف
دميقراطي أو حتت شعار مطلني او إصالحي مالعم وهذا أسهل من ارغام
 -7القوة الناعمة .مصدر سابق 162
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الناااس علااى تنفيااذ التوجيهااات املباشاارة بصااورة فجااة وصاارحية وكخالصااة ادارة دفااة االحااداث بأساالوب ناااعم وباادون اي
بصمات .8
وقااد أفصااح ما ؤخرا عاان هااذط املنهجيااة وزياار الاادفاع االمريكااي اجلديااد واملاادير السااابق لوكالااة االسااتخبارات االمريكيااة ليااون
بانيتا يف مقابلة تلفزيونية خالله تعليقه على سؤال حول موضوع دعم امريكا للمعارضة والثورة املضادة يف ايران ينبغي ان
حناااول اااااذ كاال خطااوة اكنااة لاادعم تلا اجلهااود ،لكاان يف الوقاات نفسااه علينااا ان حنلاال كاال موقااف للتأكااد ماان اننااا ال
نفعل شيئا يثري ردود افعال سلبية او يقوض تل اجلهود .9
ومن هنا اشارة ةاحة السيد القاعد اعزط املوىل اىل حساسية هاذط النقطاة فقاال احلارب الناعماة ترفا شاعارات ودعاياات
حمقة بالظاهر ولكنها باطلة يف الباطن وال احلق بالباطل ،ولآلساف فاإن الابعر يكارر دعاياات وشااععات العادو عان
قصد أو عن جهل .10
كما شبّه ةاحته يف خطبة أخرى طريقة العدو يف إدارة اللعبة عن بعد عرب صاناعة كاريكااتور ثاورة إساالمية مضاادة مان
الداخل ،ترف شعارات مضادة ،ويقوموا بتحريكها مثال الظاالل الاد تتبا وتقلّاد حركاة البطال ،حيايت يقوماوا بتقلياد دور
األبطال ودور الثوار.11
 -8املصدر السابق .ص  40و 41
 -9خرب لوكالة رويرتز لالنباء منشور يف جريدة االخبار اللبنانية بتاري 2011/9/7
 -10خطاب لسماحة السيد القاعد امام حشد من الشباب والطالب االيراين يف مدينة قم بتاري 2011/10/26
 -11خطاب لسماحة القاعد م أهايل قم بتاري .2011/11/9
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ثالث عشر :استراتيجيات وتكتيكات الحرب الناعمة

1

كمااا عرضاانا سااابقا فااإن احلاارب الناعمااة كااأي حاارب هلااا إسارتاتيجياهتا وتكتيكاهتااا وأساالحتها ،مبعا أهنااا ليساات فكاارة أو
مذهبا أو خمططا جتريديا ،وقد حاولنا مج عها وتلخيصها من مصادرها الرةية وهي منقولة بصورة حرفية وشبه حرفياة عان
وثاعق ومستندات أمريكية:2
أ ا مناذج عن اسرتاتيجيات احلرب الناعمة:3
 1ا اإلستنزاف املتواصل لطاقات اخلصم وسلب حيويته واشعاعه وبالعموم ضرب وإضعاف مواردط الناعمة.
2ا الضغ والتشهري املتواصل على مرتكزات ورموز ومالمح وصورة ونفسية وعقل اخلصم بدون أي توقف هبدف حتقيق
اإلرهاق واإلرباك وخلخلة األركان.
3ا الدعم العلري لتيار على حساب تيار آخر والتقييم الفئوي لساحة
 -1اعتمدنا على دراستني ملعهد راند لالحباث الدفاعية واحدة بعنوان االسالم املدين صدرت العام  2004والثانية بعنوان بناء شبكات
اسالمية معتدلة صدرت عام  2007منشورة على موق راند على
االنرتنت وقد ترمجتها مواق اسالمية عدديدة منها اسالم اون ال ين  www.islamonline.netوغريها.
 -2مثل كتاب القوة الناعمة  /مقالة القوة الناعمة ضد ايران لغالةاتن ودوران  /دراسة ماياكل آيزنشتات  /كتاب ارث مان الرمااد الاذي
أر لتاري  / CIAوغريها من املصادر والوثاعق.
 -3اإلسرتاتيجية تعري إصطالحا البند األساسي يف اخلطة او احلملة وهو بند مؤثر على املدى الطويل والبعيد يف جممل اخلطة.
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اخلصم هبدف خلق بيئة من اإلهتا مات املتبادلة وا اد فرز واستقطاب يسمح بالدخول على اخل والتالعب.
 4ا اسااتغالل نقاااط الضااعف يف بعاار الشخصاايات القياديااة يف جبهااة اخلصاام خللااق تااوترات وحساساايات وعااداوات م ا
الشخص اايات املنافس ااة وتس ااعري و ااى الصا اراع عل ااى املواقا ا ع اارب تس ا اريب اإلش اااعات واألخب ااار وتض ااخيم ص ااورة بع اار
الشخصيات وخاصة املعارضة وصناعة وميتها اإلعالمية واجلماهريية.
 5ا خلق بيئة سياسية وشعبية واعالمية متوترة من خالل اجلدل واملناقشة يف قضايا وموضوعات فكرية وسياسية حساسة
تااؤدي اىل إحااداث تناقضااات وحساساايات بااني الفصاااعل املختلفااة يف إياران مااثال يااتم الرتكيااز علااى موضااوع واليااة الفقيااه
ومواصفات وصالحيات الويل ومصدر شرعيته ،ومدى أهلية الويل احلايل اإلمام اخلامنئي للقيادة .
 6ا استدراج التيارات االسالمية اىل امللفات السياسة العامة مبا يؤدي اىل توريطها بأزمات سياسية م غريها من التيارات
وإبعاده ااا ع اان ه اادفها املرك اازي يف مواجه ااة الغ اارب وإلثب ااات فش اال وقص ااور نظ اام احلك اام واإلدارة اإلس ااالمية ع اان تلبي ااة
اإلحتياجات واملتطلبات الدولية والسياسية املعاصرة.
 7ا ضاارب وتشاويه صااورة علمااء الاادين واملؤسساات الدينيااة هباادف تقلايص دورهاام وألجال العماال علاى ادخااال تعااديالت
على املناهج الدينية وإضعاف الفكر الديري .

60

 8ا تعااديل وليفااة املساااجد وحتويلهااا مان قواعااد دعاام للتشاادد اىل قواعااد لباايت التساامح واإلعتاادال ماان وجهااة نظاار أمريكااا
والغرب.
 9ا إبراز خمالفة النظم واحلركات االسالمية ملواثيق ومقررات اإلمم املتحدة ومنظومات األمن والسالم الدوليني ومقتضيات
حقوق االنسان وقيم التسامح الديري وتبنيها للعنف واإلرهاب كمنهج وإسرتاتيجية.
 10ا دعاام تيااار مااا يساامى باإلسااالم املاادين املعتاادل وإ اااد شاابكة إسااالمية دوليااة مرتبطااة بااالغرب تعماال وفااق الض اواب
وتصوف مزيف أةاط اإلمام اخلامنئي بالعرفانيات الكاذبة البديلاة
األمريكية والغربية وترويج إسالم أمريكي وغر وعرفان ّ
للعرفان احلقيقي.4
11ا تقليص الوجود العسكري وزيادة الوجود املدين واإلعالمي واإلستخبارا يف العامل االسالمي.
ب ا مناذج عن تكتيكات احلرب الناعمة:5
1ا تنوي مصادر البيت اإلعالمي وخلق ونشر قنوات ومؤسسات اعالمية شعبية وخاصة على شبكة اإلنرتنت حييت تقل
إمكانيات الرقابة احلكومية ،ويسهل إستدراج جيل الشباب ،وهذا ما اةاط جارد كوهني رعيس قسم
للتوسا حباايت حتات عناوان هاال يكاون التصا ّاوف هااو الق ّاوة الناعمااة الخارتاق االساالم لسااماحة الشااي علاي خااازم .منشااور علااى
اجا
ّ
 -4يُر َ
مدونته اخلاصة.
ّ
 -5نعري بكلمة تكتيكي طريقة تنظيم اجلهود او تقنيات تنفيذ اسرتاتيجيات اخلط واحلمالت وهي ذات أثار جزعية ومرحلية.
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التخطي السياسي يف وزارة اخلارجية االمريكية بسياسة الدميقراطية الرقمية حييت أن الشباب والنساء يف الشرق األوس
قااد أصاابحوا ناضااجني لتقباال تااأثريات السياسااات واألفك ااار االمريكيااة ماان خااالل بوابااات ومنافااذ تكنولوجيااا اإلتص ااال
واإلعالم .6
 2ا زيااادة مصااداقية احلمااالت اإلعالميااة ماان خااالل البحاايت عاان شخصاايات هلااا نااوع ماان التغطيااة واملصااداقية اجلماهرييااة
خاصة مان املعارضني واملنشقني عن النظم واحلركات اإلسالمية .
 3ا إنشاااء ودعاام مجعيااات ومؤسسااات مدنيااة وشاابابية ونساااعية وثقافيااة حتاات شااعار قااوى اجملتم ا املاادين إلضااعاف القااوة
املعادية وإ اد بداعل هلا على املدى البعيد ،وذل مبوجب قانون أمريكي يدعم املنظمات الدميقراطية والشبابية .
4ا فتح قنوات اإلتصال السياسي والدبلوماسي م احلركات اإلسالمية املركزياة هبادف إساتدراجها وباحلاد األدىن توريطهاا
وتلطي ةعتها ونزع مصداقيتها يف الشارع العار واإلساالمي عارب زياادة ورسام الشاكوك حوهلاا وتساعري احلساسايات ما
نظراعها متاما كما يدور احلدييت اآلن عن لقاءات بني اإلخوان املسلمني وأمريكا لعقد صفقة شاملة لتسليمها احلكم يف
العامل العر .
 -6مقالة حتت عنوان االنتخابات االيرانية وأمن الطاقة ،لسكوت ريرت منشورة يف موق شام برس www.champress.net
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5ا تركيز الضوء اإلعالمي على الشخصيات ذات األفكار املتطرفة هبدف بيت التفرقة وإشغال املذاهب والفرق اإلسالمية
ببعضها.
 6ا اسااتقطاب الشخصاايات اإلسااالمية الليرباليااة  -ذات األفكااار اإللتقاطيااة  -ودعمهااا هباادف إضااعاف تااأثري احلركااات
االسالمية املناهضة للقيم والسياسات الغربية.
 7ا تدريب أفراد وشبكات ومؤسسات للتحرك على شبكة اإلنرتنت هبدف رفد القنوات اإلعالمية العاملية باملادة املطلوبة
 للتشهري والتشويه – وقد صدر قانون لكونغرس األمريكي لتقدمي الدعم لضحايا الرقابة على شبكات اإلنرتنت .8ا توسي الفرص اإلقتصادية وإستقطاب املهاجرين وتقدمي املنح الدراسية إلجتذاب الشباب املسلم حناو املاال واألعماال
والتخصصات العلمية وصرفه عن اإللتحاق بالشبكات واجملموعات اجلهادية.
9ا زيادة برامج تدريب الضباط املسلمني وتفعيل العالقات م قادة اجليوا اإلسالمية.
 10ا تفعيل شبكة العالقات م أبناء اجلاليات املسلمة واملغرتبني املسلمني املقيميني يف الغرب هبدف إشراكهم يف برامج
لزيادة التأثري يف شعوهبم ودوهلم .
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رابع عشر :مؤشرات وعالمات تدل على وقوع الحرب الناعمة
وكي ال يق اخللا باني مفهاوم احلارب الناعماة وغريهاا مان العملياات الدعاعياة والنفساية والسياساية الشابيهة فانناا سنضا
مؤشرات وعالمات إذا ما توفرت فإننا نكون بصدد وقوع حالة نسميها احلرب الناعمة وهي ثالثة:
1ا وجود اصطفاف وحشد دويل واقليمي وداخلي ضد نظام او جهة ما
حب ييت يستحيل يف األحوال العادية الطبيعية احتشادهم واصطفافهم بدون تنسيق وتدبري .متاما كما نرى حالة اإلحتشاد
الدويل القاعمة حاليا ضد إيران وسوريا وحزب اهلل وقوى املقاومة.
2ا حترك القنوات االعالمية يف ولة يومية وإسبوعية متواصلة
هذط القنوات تولف كل إمكاناهتا وبراجمها وطاقاهتا وكوادرها االعالمية وااللكرتونية والصحفية دفعة واحدة وخالل فارتة
زمنية واحدة ،وبالذات القنوات الدولية واإلقليمية املعروفة بإرتباطاهتا املعادية ،لتحويل وخطف أنظار الرأي العام وحتفيزط
لتقبل التوجيه السياسي ،حبييت يشعر املراقب بسهولة انه أمام غرفة عمليات موحدة تنسق األدوار والشعارات
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واملواضي والفالشات والتوجيهات وح اخل واملانهج التحرياري وعنااوين نشارات األخباار تصابح موحادة لادى اجلميا ،
ويكفي أن نالحل مدى التشابه يف احلمالت الد تشن على إيران وحزب اهلل وسوريا وقوى املقاومة يف املنطقة.
3ا استغالل مناسبة وحتري األحداث بصورة فجاعية لصناعة دراما إعالمية
ونقصد بصناعة الدراما اإلعالمية قابلية األحداث للتوليف كوقوع عمليات إغتيال لشخصيات سياسية أو قتل ملواطنني
أثناء التظاهرات ألجال اراقاة الادماء وإشاعال احلماساة وخللاق احلساسايات والقصاص اإلنساانية واملثارية وكإرتكااب أعماال
شغب وحرق وتكسري اتلكات وبيت اإلضاطرابات واإلحتجاجاات لةحيااء مبظااهر اإلهنياار والفوضاى أو إطاالق مواقاف
طاعفياة أو سياساية أو فكريااة شااذة حتاادث عملياات تبااادل لةهتاماات وللتشاهري وتلطااي السامعة بااني جمماوعتني وفئتااني،
وغريها من األحداث القابلة للتوليف.
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الباب الثاني
معالم رؤية ومنهج اإلمام الخامنئي
لمواجهة الحرب الناعمة
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القسم األول :الحرب الناعمة في المشروع الفكري العام لإلمام الخامنئي دام ظله
أوال :الئحة أرشيفية لخطابات اإلمام الخامنئي حول الحرب الناعمة
حتدث السيد القاعد عن احلرب الناعمة يف مخس عشرة مناسبة على األقل هي على التوايل:
1ا بتاري
2ا بتاري
3ا بتاري
4ا بتاري
5ا بتاري

 2009/5/14لدى استقباله عواعل شهداء كردستان.
 2009/8/26أثناء لقاعه حشدا من طلبة اجلامعات.
 2009/8/30أثناء لقاعه أساتذة اجلامعات وأعضاء اهليئات التعليمية ورؤساء مراكز األحباث.
 2009/9/5أثناء لقاعه مجعا من األدباء والفناين والشعراء واملثقفني.
 2009 /9/24أثناء استقباله رعيس وأعضاء جملس خرباء القيادة.
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6ا بتاري  2010/7/3أثناء لقاء مسؤويل اإلذاعة والتلفزيون.
7ا بتاري  2010/7/11لدى استقباله مسؤويل ومساعدي مكاتب اثليات القاعد يف اجلامعات.
8ا بتاري  2010/10/24لدى استقباله حشودا من قوات التعبئة.
9ا بتاري  2010/10/26لدى استقباله حشودا من الشباب اإليراين.
10ا بتاري  2010/12/29لدى استقباله مجعا من شراعح أهايل حمافظة كيالن.
11ا بتاري  2011/2/8لدى استقباله قادة ومنتسني سالال اجلو والدفاع اجلوي.
12ا بتاري  2011/3/3لدى زيارته لوزارة االستخبارات واألمن اإليرانية.
13ا بتاري  2011/5/29يف تصريح لسماحته حفظه املوىل.
14ا بتاري  2011/6/22لدى توجيهه كلمة يف مراكز األحباث العلمية.
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ثانيا :الحرب الناعمة في كلمات وخطابات اإلمام الخامنئي دام ظله
جاءت نصوص وكلمات القاعد بكيفيات وصيغ وسياقات ومناسبات خمتلفة لكنها تصب يف خدماة رؤياة ومانهج واحاد
ملواجه ااة وكش ااف وفض ااح احل اارب الناعم ااة ،وباملقاب اال حف اال وتقوي ااة وتعزي ااز ودع اام جاذبي ااة ونق اااط ق ااوة نظ ااام اجلمهوري ااة
اإلسااالمية وبراجمااه وقدراتااه ومجهااورط علااى مواجهااة هااذا التحاادي املعقااد .وقااد حاولنااا ترتيبهااا وتاارميم أجزاعهااا علااى أساااس
موضااوعي لاادو واع منهجي ااة ااادم الصااورة واملش ااهد الفكااري البحث ااي العااام الااذي نرم ااي إليااه باادون مراع اااة الربجمااة الزمني ااة
للخطابات .قال ةاحة السيد القاعد دام لله:1
* نظرا هلزمية االستكبار يف املواجهة الصعبة م النظام اإلسالمي يف املرحلة األوىل من عمر الثورة ،فإن العدو وض اآلن
احلرب الناعمة على جدول أعماله.
* األولوية الرعيسة اليوم هي مواجهة احلرب الناعمة.
* إن الشعب اإليراين الذي أبدى حضورط وشجاعته وبسالته وتضحياته
 -1اخلطابات منقولة عن موق مكتب ةاحة السيد القاعد دام لله على االنرتنت .www.Leader.ir
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خالل السنوات الثمانية يف احلرب املفروضة من قبل النظام العراقي وداعمياه قاد أبادى خاالل األشاهر الثمانياة الاد تلات
االنتخابات الرعاسية بعناية اهلل مهارة ولة وبصرية عالية يضرب هبا املثل يف مواجهته للحرب الناعمة.
* إن العدو يف مواجهته للنظام االسالمي يشن حربا نفسية باسم احلرب الناعمة واهلدف الرعيس منها حتويل نقاط القوة
والفرص إىل نقاط ضعف وهتديدات.
* احلرب الناعمة عبارة عن تضاليل الشاعب  -الارأي العاام  -بشاعارات لاهرهاا حاق ولكان حمتواهاا باطال وفاساد وإثاارة
الغبار يف اجلو السياسي للبلد.
* على النخب واخلواص أن ال يتجاهلوا مدى سرور األعداء من بعر القضايا واألحداث.
* نظ ارا للتق اادم ال ااذي حقق ااه النظ ااام وزي ااادة إ ازات ااه ف ااان م اؤامرات وخمطط ااات املعارض ااني أيض ااا اص اابحت أكث اار تعقي اادا
وتستدعي معرفة خمتلفة االبعاد واجلوانب من أجل حتقيق الغلبة.
* إن العدو حياول املاس ببوادر األمل وحتويلهاا إىل حااالت إحبااط وياأس واإلحيااء باأن الطرياق مسادود وتضاخيم األماور
هبدف سلب حيوية اجملتم اإلسالمي.
* إن من نقاط القوة وبوادر األمل للنظام اإلسالمي -وهاي كثارية -وجاود بنياة حتتياة قوياة وطاقاات وماوارد لتحقياق قفازة
علمية وجتربة 30
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عاما للنظام ووجود جيل شاب وناش ومثقف وخط التطوير والتنمية املستقبلية املوضوعة لعشرين عاما قادمة.
* ينبغي لوساعل اإلعالم والنشطاء والسياسيني واملسؤولني االبتعاد عان اخلالفاات اهلامشاية غاري املبدعياة ،ألن األولوياة يف
البالد اليوم هي ملواجه احلرب الناعمة الد يشنها العدو والد تستهدف بيت الفرقة والتشاؤم بني أبناء الشعب ،ومن أهم
سابل مواجهااة هااذا اهلجااوم هااو حفاال وتقويااة البصاارية والااروال التعبويااة واملعنويااة واألماال يف املسااتقبل ،وهااذا ال يعااري إنكااار
وجود املشاكل واألزمات ،وال يلغي ضرورة القيام بواجب اإلصالال واملعاجلة.
* مان الواجبااات واالحتياجااات للمواجهاة الشااجاعة يف الفهاام إىل جانااب الشاجاعة يف العماال ،ألن االنفعااال أو اخلااوف
يؤديان إىل اخللل يف الفهم الصحيح للمواضي واألحداث.
* إن مثريي الفتنة ارتكبوا األخطاء ألهنم أعطوا وبثوا األمل يف نفوس األعداء.
* إن أحد أهم املخططات الرعيسة لألعداء تقوم على قلب حقاعق البالد.
* إن مؤش اار تش ااخيص احل ااق ال يعتم ااد عل ااى األش ااخاص ب اال عل ااى البص اارية لتميي ااز احل ااق م اان الباط اال ألن الكث ااري م اان
الشخصيات املعروفة اطىء.
* ال بااد ملواجهااة احلاارب الناعمااة ماان احملافظااة علااى احلماااس الثااوري واحلضااور يف الساااحة .و اب علااى النخااب واخلاواص
التحلي بالوعي والبصرية والشجاعة والعمل والوحدة.
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* إن معارض ااي نظ ااام اجلمهوري ااة اإلس ااالمية  -يف ال ااداخل واخل ااارج -يه ااامجون معتق اادات وعا ازاعم وأرك ااان وأس ااس إيا اران
باستخدام خمتلف وساعل اإلعالم واالتصال.
* إن العدو يستهدف بيت الفرقة بني قادة البالد وهي إحدى أهم أهداف احلرب الناعمة.
* أحااد االسااتثمارات الكباارية الااد يضااعها العاادو هااو حاارف أذهااان الشااعب وهااذا مااا أفشااله الشااعب حبضااورط اجلماااهريي
الواس يف املناسبات.
* إن على اجلمي االنتباط لكي ال تكون كلماهتم وخطبهم وتصرحياهتم تكملة خلط األعداء وأهداف معارضي النظام،
فرتكيز العدو على األزمات واملشاكل ينبغي أن يعزز البصرية لدى القادة ملنعه مان حتقياق أهدافاه وال ينبغاي التغافال عنهاا
وإنكارها.
* إن الفهم الصحيح لنظام اجلمهورية اإلسالمية هو أحد الضروريات حلفل النظام.
* ينبغااي احلفاااظ علااى منظومااة الواليااة كلهااا وعاادم جتزعتهااا ،فالشاريعة واملعنويااات والتعقاال والعدالااة والتضااامن واحلاازم هااي
منظومة واحدة ،فاإلساالم حيتاوي علاى هاذط العناصار املتالواة ،وكال احناراف عان هاذط املنظوماة ينادرج يف إطاار اإلساالم
غري األصيل أو اإلسالم األمريكي كما ةاط اإلمام اخلميري قدس سرط.
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* إن مؤامرة احلرب الناعمة فشلت وإن رصاصات العدو الد أطلقت على النظام اإلسالمي عادت واساتدارت وارتا ّدت
إىل صدرط بفضل اهلل تعاىل.
* إن حماوالت مثاريي الفتناة بايت االنفعاال والقلاق واخلاوف يف أوسااط النااس وخاصاة النخاب واخلاواص تساتهدف عازهلم
عن الساحة ،يف حني ينبغي هلؤالء تنوير الناس وتنبيههم ألن صمت النخب وانسحاهبا يساعد أهداف العدو يف بعار
األحيان.
* العاادو يسااتفيد يف حربااه الناعمااة ماان خمتلااف وساااعل اإلعااالم واالتصااال واملواق ا الثقافيااة لباايت الشاااععات واألكاذيااب
واالستفادة من بعر الذراع .
* إن العدو حياول إدخال عناصرط املغرضة واخلاعنة واملدربة يف هذط األجواء املشحونة والعكرة للقيام باألعمال التخريبية،
لكنهم مل يصلوا إىل أهدافهم بفضل بصرية الشعب.
* إن مواجهااة هااذط اهلجمااة تسااتلزم احلضااور ال اواعي يف الساااحات واحلااذر املقاارتن باحلنكااة والتاادبري ،وإن هااذا احلضااور
يستجلب العون اإلهلي.
* إن التبليغ الصحيح لةسالم بكل أبعادط وجتلياته يعترب عنصرا هاما جدا للتوعية يف زمن الفنت.
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* ال ينبغااي الركااون إىل وساااعل اإلعااالم األجنبيااة لفهاام جمريااات األح ااداث ،باال الصااحيح هااو خمالفااة مااا تااأ بااه ه ااذط
اإلذاعااات وفقااا ملقولااة اإلمااام اخلميااري قاادس ساارط إ ّن قمااة الرشااد والنضااوج الفكااري هااي يف خمالفااة اإلذاعااات األجنبيااة
املعادية .
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ثالثا :خطابات اإلمام الخامنئي في الحرب الناعمة جزء من كل وهي امتداد لمنهجه ورؤيته الشاملة
إن مراجعة خطابات اإلمام القاعد خاصة بعد توليه ملقاليد الوالية والقيادة على أثار وفااة اإلماام اخلمياري إل وبعاد ساقوط
اإلحتاد السوفيا سنة 1991ولغاية سنة  2009تاري حصول اإلنتخابات الرعاسية اإليرانية الد جرت يف الثاين عشر
من شهر حزيران تكشف لنا عن جمموعة من املالحظات وحتدد لنا دواف إطالق ةاحتاه ملصاطلح احلارب الناعماة علاى
الصراع الداعر ،كما أن الغشاوة وسوء البصرية الد غطت وطمست أعني بعر املساؤولني يف نظاام اجلمهورياة االساالمية
هو ما ول ةاحته على الرتكيز علاى ألياة معرفاة أبعااد هاذط احلارب ،رمباا ألهناا مل تكان واضاحة ومرعياة بالصاورة الاد قاد
يرصاادها الاابعر ،وقااد عاارب ةاحتااه عاان هااذا األماار بقولااه حا لااو ان الاابعر مل يراهااا فاااحلرب الناعمااة حاارب حقيقيااة
قاعمة يف عاملنا املعاصر وقد لهر لنا من خالل حتليل هذط اخلطابات وما تالها املعطيات اآلتية:
1ا لدى التدقيق يف خطابات ةاحته على مدى  18عاما  2009 – 1991مل نعثار علاى أي كلماة أو عباارة فيهاا
حدييت او إستعمال ملصطلح احلرب الناعمة ،وقد الحظنا أن هذا املصطلح لهر الول مرة يف خطاب لسماحته
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بتاااري  2009/5/14اي قباال االنتخابااات بشااهر تقريبااا خااالل إسااتقباله لعواعاال شااهداء كردسااتان ،وهااذا مااا دل علااى
حصااول تطااور أدى اىل هااذا اإلنتقااال يف توصاايف عمليااات احلاارب النفسااية والدعايااة الااد يشاانها اإلسااتكبار ضااد النظااام
اإلسالمي وتسميتها باحلرب الناعمة.
 2ا إن رواج كتاااب القااوة الناعمااة  SOFT POWERساانة  2005وانتشااارط بعااد ترمجتااه اىل عاادة لغااات عامليااة
ومنها اللغتان الفارسية والعربية ،هذا الكتاب الذي ذاع صيته ألفه جوزيف ناي  JOSEPH NYEوهو أحد اركان
االدارة االمريكية حييت كان يشغل منصب ناعب وزير الدفاع االمريكي ومنصب مدير االمن الوطري االمريكي وعميد كلية
جون كنادي للدراساات احلكومياة سااهم يف هاذا األمار ،ومان املؤكاد ان ةاحتاه املعاروف بساعة اطالعاه علاى أهام وآخار
األفكااار الصااادرة يف العااامل وخاصااة مااا يصاادر عاان رأس اإلسااتكبار قااد اطلا علااى هااذا الكتاااب ولفاات نظاارط كونااه وثيقااة
تكشف وتعكس أمناط تفكري واطي اإلدارة االمريكية اجتاط العامل واجتاط إيران خاصة.
3ا ا بعااد هااذا الكتاااب صاادرت العديااد ماان األحباااث والدراسااات واملقاااالت الصااحفية والتصاارحيات السياسااية ملسااؤولني
أمريكيني تتحدث عن احلرب الناعمة .
 4ا اقتناع ةاحة السيد القاعد بأن مؤشرات احلرب العسكرية على إيران وصلت اىل طريق مسدود ،ما يعري حتمياة جلاوء
العدو اىل احلرب النفسية – الناعمة.
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 5ا بروز أدلة ومستندات كافياة مجعتهاا األجهازة األمنياة يف اياران ووضاعت باني يادي ةاحاة القاعاد علاى اساتخدام العادو
لعمليااات وطاارق وأس اااليب مبتكاارة وجدي اادة مل تكاان معهااودة س ااابقا بقصااد إح ااداث الفتنااة وشااق ص ااف أركااان النظ ااام
االسالمي يف إيران ،وهذا ما كشفته أحداث اإلنتخابات الرعاسية يف حزيران من العام .2009
6ا يؤكد العارفون القريبون من ةاحة اإلمام القاعد أنه أمضى خاالل عقاد التساعينات فارتة طويلاة يف دراساة جترباة احلارب
الباردة وأسباب سقوط اإلحتاد السوفيا ودول الكتلة الشرقية ،وتوصل اىل خالصات حول فرص الغرب يف جتربتهاا ما
إيران ، 1ولعل حدييت السيد القاعد اخلامنئي يف أكثر من مناسبة ومنذ أكثر من عشر سنوات اي منذ العام  2000عن
جتربة سقوط االحتااد الساوفيا واعتباارط ان الغارب حااول وسيساتمر مبحاولاة تقلياد سايناريو إساقاط اإلحتااد الساوفيا يف
إيران عام  1999أي بعد انتخاب الرعيس السابق حممد خامتي ،وحديثه يف خطبة مفصلة عن الفوارق اهلاعلة بني إيران
بلد النظام الديري اإلسالمي وبني اإلحتاد السوفيا بلد النظام الشيوعي اإلحلاادي والفارق باني الشاعب اإلياراين والشاعب
السوفيا والفرق بني القيادة اإليرانياة والقياادة الساوفياتية 2ماا يؤكاد هاذا املنحاى ،وهاذا ماا يادل علاى اإلستشاراف املبكار
لألحداث لدى
 -1دراساة حتاات عناوان يف فهاام اإلماام اخلااامنئي  -رؤيااة قاعااد الثااورة االساالمية االيرانيااة للباحاايت األمريكااي ماان أصال إياراين كاارمي سااجاد بااور.
نشر عام  2008ص 21موق معهد كارنيغي www.carnegieendowment.org
 -2خطاب التحديات واالصالحات بتاري  10متوز 2000
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ةاحته ،ويدل على أنه مل يتفاجاأ بشان احلارب الناعماة علاى اياران ،وهاذا ماا أكادط ةاحتاه بصاراحة مل تفاجئناا الفتناة
ولكن فاجئنا حترك بعر األشخاص ويؤكد ذل أيضا خطاب ألقاط سنة  2008اي قبل سنة على موعد اإلنتخابات
الرعاسية الد جرت يف الثاين عشر من حزيران  2009حذر فيه من فتنة حيضر هلا اثناء هذط االنتخابات.
 -7من يقرأ خطاب ةاحاة القاعاد يف مجا مان الدبلوماسايني اإليارانيني العااملني يف السال اخلاارجي سانة  2001مناذ
أكثاار ماان عشاار ساانوات وحديثااه عاان جتربااة سااقوط اإلحتاااد السااوفيا وذكاارط بالتفصاايل كيفيااة حصااول هااذا االنقااالب
يكتشاف حجاام املعرفااة واملتابعاة العميقااة لسااماحته باإلسارتاتيجيات األمريكيااة والغربيااة فقاد صاافقوا لغورباتشاوف لساانوات
على أساس اناه رجال اإلصاالال والشافافية وكاالوا لاه املاداعح وشاجعوط واعتاربوط رجال العاام ،وحنان مل يثبات لادينا اناه كاان
عماايال للغاارب كمااا ياازعم الاابعر ،باال نعتقااد انااه شااخص إنطلاات عليااه اخلديعااة وهااذا مااا اعاارتف بااه الحقااا يف كتابااه
البرييسارتويكا الثاورة الثانيااة ومان أ اخرتعاوا اىل جانباه شخصااية موالياة هلاام هاي بااوريس يالتساني الااذي كاان يتناااغم يف
حركته ومواقفه السياسية م مواقف أمريكا والغرب مستغال ضعف شخصية وحنكة غورباتشاوف ،وأصابح يتصارف كأناه
الزعيم الفعلي وصاحب املشروع االصالحي ،هذا طبعا اىل جاناب ضا األماوال ودعاياات وسااعل وأجهازة اإلعاالم الاد
شاركت يف هذا االنقالب ،حييت كان هذا هو مشروع أمريكا الناجح يف اإلحتاد السوفيا  ،أي اهنم
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اسااتطاعوا عاان طريااق خطااة ذكيااة متامااا ،وبإنفاااق بعاار األماوال ،وجتنيااد بعاار العناصاار ،وبإسااتخدام وساااعل اإلعااالم أن
يسااقطوا قااوة كااربى ويقضاوا عليهااا هناعيااا يف خااالل ثااالث او اربا ساانوات تكللاات بالثمااار املرجااوة خااالل سااتة او ساابعة
أشهر.3
8ا إن حادييت ةاحاة اإلماام القاعاد مناذ سانة  2000عان احلارب النفساية والدعاياة قاد تكارر يف عشارات اخلطاب ،وقاد
أحصااينا ورود هااذا املصااطلح مبااا ال يقاال عاان  100ماارة يف خطاباتااه ،وأحيانااا كااان ةاحااة القاعااد يسااتعمل مصااطلحات
مشاهبة مثال احلارب اإلعالمياة و احلارب الثقافياة و احلارب املخملياة و حارب األفكاار حيايت ان هاذط املصاطلحات
واملسميات بقيت راعجة يف األوساط العاملية.
9ا ا ان حاادييت ةاحااة اإلمااام القاعااد عاان احلاارب الناعمااة يق ا يف إطااار رؤيتااه الشاااملة للص اراع احلضاااري واإلس ارتاتيجي
الشامل م الغرب اإلستكباري وهو لايس ولياد اللحظاة الراهناة ،فاالنظرة والرؤياة اإلسارتاتيجية لساماحته للمشاروع الغار
االمريكااي واضااحة وثابتااة جاادا ،يكفااي ان نتأماال وناادقق يف خطاااب لسااماحته ألقاااط ساانة  2000يقااول فيااه حرفيااا إن
املشروع االمريكي والغر أيا كان اإلسم مل يكن مشروعا عسكريا ،بل كان إعالميا بالدرجة
 -3خطاااب لسااماحة الساايد القاعااد يف حضااور اعضاااء الساال الدبلوماسااي منقااول ماان كتاااب دور وساااعل االعااالم يف الص اراع السياسااي
والثقايف .للشي علي ضاهر .دار اهلادي للطباعة والنشر.
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االوىل ،ومت تنفيااذط اساسااا ع اان طريااق الالفت ااات واليافطااات والص ااحف واألفااالم وس ااواها ،وماان ي اادقق يف هااذا املوض ااوع
سيالحل ان مخسني او ستني يف املاعة من املشروع قد نفذ عرب وساعل اإلعالم واألساليب الثقافية  4وبالتايل فاملسميات
واملصااطلحات وتس ااويق املنتج ااات اجلدي اادة يف ع ااامل االس ارتاتيجية حاارب ناعم ااة  /غ اازو ثق ااايف  /ح اارب ب اااردة  /ح اارب
نفسية...اخل أمر غري جوهري ،املهم جوهر املشروع ال إةه بنظر السيد القاعد.
 10ا يف الشااكل وجاادنا ماان خاالل دراسااة خطابااات الساايد القاعاد حااول احلاارب الناعمااة أهناا تتميااز ماان حياايت االساالوب
والاانم اخلطااا واملاانهج األد برتكيبااة فكريااة ومفاهيميااة وبالغيااة عميقااة ومتينااة ومتماسااكة وموحاادة ،حبياايت اتساامت
مبستوى رفي من التسلسل والرتاب املنهجي والفكري والعلمي ،م قدرة فاعقة على تفكيا ونقاد هاذط االطروحاة وهاذا
املشروع بصورة مضادة يف لل االلتزام بعناصر األصالة والدقة العلمية والشمولية يف عمل منظومي واحاد ،حبيايت أن كال
خطبة تدعم ما يليها ،وتكمل ما سبقها ،م أن اخلطابات تنتمي زمنيا لفرتات متباعدة ،وهذا ما ساهم يف حتقيق اال
فكري واسلو باهر ألمناط اخلطابات القيادية لسماحته جعلت منها خطاباات ذات طااب رؤياوي تاارخيي يكاون هلاا ماا
بعدها ،م متيزها بقدرة خطابية واضحة سهلة الفهم واالستيعاب من قبل النخب واجلماهري على السواء.
 -4نفس املصدر السابق.
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11ا ا يالحاال ماان خااالل ق اراءة خطابااات ةاحااة القاعااد وحتلياال بنيتهااا ومضااموهنا وجااود عمليااة تواصاال وت اراب تااارخيي
ومنهجااي وفااق خا زمااري مسااتقيم ومتطااابق ما خا الرؤيااة ،حبياايت أننااا لااو درساانا خطابااا لسااماحته مؤرخااا بعااد انتصااار
الثاورة سانة  1979وخطاباا مؤرخاا بعاد سانة  1991بعااد ساقوط اإلحتااد الساوفيا  ،وخطاباا مؤرخاا بعاد العااام 2001
أي بعااد أحااداث  11أيلااول ،وخطابااا مؤرخااا بعااد ساانة  2003أي بعااد غاازو الع اراق وافغانسااتان ،وخطابااا مؤرخااا بعااد
حرب متوز  ،2006وخطابا مؤرخا بعد العدوان على غزة عام  ،2009وخطابا مؤرخا يف العام احلايل  2011أي بعد
انطالق ما يسمى بالثورات العربية ،سنجد على طول هذا الشري الوثاعقي ثباتا ومتاساكا نوعياا الفتاا يف الرؤياة واملوقاف
والتحلياال والنظاارة وإستش اراف املسااتقبل لاادى ةاحتااه ،مل هتاازط ومل تثااري ماان عزميتااه وعنفوانااه غبااار احلااروب واألح ااداث
واملفاصل التارخيية ،وهذا يدل على وجود خ رؤية واحد يتميز بالثبات والتماس الكامل ،وهو ما يكشف عن منهج
ورؤية ويكشف بالضرورة عن قاعد ثوري وتارخيي إستثناعي وليس عان قاعاد أو زعايم مرحلاي يتحادث وفاق أمنااط اخلطاباة
السياسااية املألوفااة يف عااامل القااادة والزعماااء ،وقااد دفا هااذا الواقا أحااد الباااحثني يف معهااد كااارنيغي لألحباااث والدراسااات
لةع ارتاف بااأن الساايد اخلااامنئي أعاازط املااوىل قاعااد حااازم لااه نظاارة اىل العااامل تتساام بالثبااات والتماس ا  ،ونصااح االدارة
االمريكية باليأس من تغيري وتبديل سياسات
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وشعارات النظام اإلسالمي يف ايران يف لل وجود هذا القاعد النه ليس من النوع الذي يقبل بأي تنازل او مساومة على
األصول والثوابت ..5
هااذا الثبااات وهااذط االسااتقامة هااي القضااية الااد شاارحها وفصاالها بدقااة ةاحااة الساايد القاعااد يف خطبااة أمااام حشااد ماان
األساتذة والطالب اجلامعيني حتت عنوان الثورات بني الثباات والتحاول  6ولكان باالنظر اىل تواضا ورفعاة وةاو أخالقاه
نسبها اىل الث ورة وليس اىل نفسه ،م ان القاصي والداين يعلم أن لسماحته الدور االساسي واملركزي يف هذا الثبات ويف
هاذط االسااتقامة ،حياايت حتادث عاان تارخييااة احناراف الثاورات العامليااة عاان شااعاراهتا ومواقفهاا كااالثورات الفرنسااية واالمريكيااة
والروسااية حتاات ضااغ الص اراعات بااني االجيااال واالط اراف واجملموعااات املتنازعااة علااى الساالطة وبااني قااادة هااذط الثااورات
أنفسهم ،ومباشرة بعد سنوات قليلة على إهناعها وإ ازها ملهمة اساقاط الانظم الساابقة ،يف حاني أن الثاورة االساالمية يف
إيران مل تنحرف قيد امنلة عن شعاراهتا ومواقفها بالرغم من توايل األحداث وصعوبة ومشقة الطريق ،ومل تنهار هذط الثورة
حتت ضغ املصا احلزبية والشخصية.
وهذا ما ب أن يدركه ويدرسه ويعرفه جيدا أتباع هذا القاعد العظيم أعزط اهلل وأطال بعمرط ومد يف واليته الشريفة..
 -5دراسااة للباحاايت االمريكااي اإلي اراين األصاال كاارمي سااجاد بااور حتاات عن اوان يف فهاام االمااام اخلااامنئي -رؤي اة قاعااد الثااورة اإلسااالمية اإليرانيااة
ص 5.وص  31منشورة يف موق معهد كارنيغي www.carnegieendowment.org
 -6خطاب لسماحة القاعد أمام حشد من الطلبة اجلامعيني يف جامعة طهران بتاري 2011/8/10
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القسم الثاني :بنود رؤية ومنهج اإلمام الخامنئي لمواجهة الحرب الناعمة
سن حاول يف هذا القسم إجراء دراسة خلطابات ةاحته على ضوء نظرية القوة الناعمة م دعم كل خطاب مبا تيسر من
مستندات ووثاعق أمريكية وغربية املصدر تثبت دقته وإصابته للحقاعق وتطابقها م ما كشفته األحداث واملعطيات.
ميكاان علااى ضااوء حتلياال وفاارز وتصاانيف خطابااات الساايد القاعااد الااد حتاادث فيهااا عاان احلاارب الناعمااة ،واخلطابااات ذات
الصلة باحلرب النفسية والثقافية واإلعالمية إستخالص اثري عشر عنوانا وحمورا تشكل مبجموعها الرؤية اإلسرتاتيجية الد
شيدها ةاحته ملواجهاة احلارب الناعماة .كماا تصالح أيضاا كعناوان عاام لرؤياة ومانهج ةاحتاه يف مواجهاة احلارب النفساية
والثقافية والفكرية واإلعالمية ،نظرا للرتاب الوثيق بني هذط املفردات والعناوين يف اخلطابات وفق األساس املنهجي الذي
بيناط سابقا..
وساانحاول يف هااذط الدراسااة التفصاايلية دعاام كاال خطاااب مبااا تيساار ماان نصااوص وتصاارحيات ومسااتندات ووثاااعق أمريكيااة
وغربية على قاعدة من فم أدين وهي تثبت إصابتها للحقاعق وتطابقها م ما كشفته األحداث واملعطيات.
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وقد حاولنا فيها تلخيص وإمجال ما حتدث به ةاحته فجاءت وفق العناوين اآلتية:
1ا االقتناع واإلميان احلقيقي بأصل وقوع احلرب الناعمة ودميومتها
2ا الفهم الصحيح لطبيعة احلرب الناعمة وآليات عملها
3ا الوحدة واالنسجام
4ا البصرية يف تشخيص القضايا واالحداث
5ا احلضور يف الساحة ومواصلة الربامج وحسم املواقف
6ا معرفة أهداف احلرب الناعمة وإحباطها
7ا رصد مواقف وحركة العدو وسد مواطن الضعف يف جبهتنا
8ا تنمية اإلعالم اإلسالمي وصناعة النموذج البديل للنموذج األمريكي والغر
9ا دور أساتذة وطالب اجلامعات كقادة وضباط يف مواجهة احلرب الناعمة
10ا هندسة وتأصيل وعصرنة مناهج العلوم اجلامعية واحلوزوية
11ا اجلهاد االقتصادي بأبعادط الثالثة التنمية والعدالة وترشيد االستهالك
12ا اإلعتقاد أن الشيطان هو أول من استعمل أسلوب احلرب الناعمة.
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المحور األول :االقتناع واإليمان بأصل وجود الحرب الناعمة وديمومتها
ال بد يف البداية من االقتناع احلقيقي والصحيح بأصل وجاود وقياام احلارب الناعماة ضاد النظاام اإلساالمي يف إياران علاى
وجااه اخلصااوص ومبواجهااة الصااحوة اإلسااالمية يف العااامل علااى وجاه العمااوم .وال بااد ماان اإلقتناااع باادميومتها أيضااا ،و ااب
الفهاام العميااق لطبيعتهااا وآلليااات واس ارتاتيجيات وتكتيكااات عملهااا ،حياايت يتبااني ماان خااالل حتلياال مضاامون خطابااات
ةاحته حجم تركيزط على هذط النقطة املفصلية واحملورية .فاحلرب الناعمة منظومة متكاملاة ،وماا مل يقتنا ويلتفات صاان
الق ارار اإلسااالمي وكاال متصا واد للمسااؤولية إىل أصاال وجااود هااذط احلاارب الناعمااة وإىل دميوهتااا واسااتمراريتها فلاان يسااتطي
اكتشاف وتلمس املخططات ورؤية عمل العدو ،ولن يستطي معرفة وحتديد األدوار املطلوبة من األشخاص واملؤسسات
والاادول واملنظمااات ووساااعل اإلعااالم املعاديااة ،وبالتااايل لان يسااتطي متييااز ومعرفااة ماادى خدمااة حتركاتااه وخطواتااه ألهااداف
العدو ،وسيبقى أعمى البصرية عاجزا عن الرؤية يتخب بدون سبيل واضح.
فالساايد القاعااد حتاادث عاان نقطتااني وةتااني مرتابطتااني يف هااذا املضاامار لااا احلاارب الناعمااة حاارب معقاادة و احلاارب
الناعمة حرب سرية تعتمد على اخلداع فهاتان الصفتان من أهم صفات وميزات احلرب الناعمة.
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قال ةاحته مشريا اىل ةة التعقياد يف هاذط احلارب إن ماؤامرات وخمططاات املعارضاني أصابحت أكثار تعقيادا وتساتدعي
معرفة خمتلفة األبعاد واجلوانب .1
وأضاااف يف جمااال متطااابق لااو كااان بامكااان األمريكيااني والربيطااانيني والصااهاينة إنازال عناصاارهم اىل الشاوارع بغيااة حتقيااق
مآرهبم لفعلوا ذل حتما ولكانهم يعرفاون أن ذلا يلحاق الضارر هبام ولاذل خاضاوا احلارب السياساية واإلعالمياة لكاي
يتمكنوا من حرف أذهان الرأي العام على الصعيدين الداخلي واخلارجي .2
ويف خطبة ثانية قال ةاحته مؤكدا على اجلانب املعقد هلذط احلرب العدو ومن خالل خمط معقد أعدط مبساعدة خرباء
حمليني كان يستهدف إ اد بلبلة واضطرابات يف مدينة قام املقدساة  -مباا هلاا مان رمزياة دينياة وسياساية -هبادف حتويلهاا
من مركز وقاعدة للثورة والنظام اإلسالمي إىل بؤرة مناهضة للثورة والنظام .3
وقال مشريا إىل خا صية السرية واملكر احلرب الناعمة حرب حقيقية يف عاملنا املعاصر ،رغم أن بعر األشخاص رمبا ال
يروهنا  4ألن العدو تارة يظهر بلباس الذعاب وتارة بلباس الثعالب وتارة مبظهر عداعي عدواين
 -1خطبة لسماحته اثناء استقبال اعضاء جملس خرباء القيادة بتاري 2009/9/24
 -2خطاب للسيد القاعد بتاري 2010/3/22
 -3خطبة لسماحته أمام الطلبة بتاري .2010/10/26
 -4خطبة لسماحته أثناء احتفال والدة اإلمام احلسن  ‰بتاري 2009/9/5
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وتارة مبظهر خمادع . 5وقال يف خطبة ثالثة :احلرب الناعمة مثال على احلرب اخلفية .6
ويف خطبة أخرى قال ةاحته يتعني تشخيص احلقيقة يف هذط األجواء امللبدة أوال وإضفاء حالة من البصرية على البيئة
احمليطة ثانيا .7
وأضاف يف إشارة ذات مغزى إىل أن الشباب اجلامعيني هم ضباط احلرب الناعمة امام مؤامرات الغرب املعقدة .8
ويتطابق هذا الكالم م نصوص نظرية القوة الناعمة ،فهذا جوزيف ناي بنفسه يتحدث عن التعقيد والسرية فنراط يقول
إن القوة الناعمة هي أكثر من القدرة على اإلقناع أو االستمالة .هي القدرة على اجلذب بدون أن تظهر هذط اجلاذبياة
للعيااان بصااورة ملموسااة .وينبغااي علااى احلكومااة األمريكيااة أن تسااتعمل كاال الوساااعل مبااا فيهااا اإلمكانااات اخلاصااة غااري
احلكومية كي ال تظهر يف خلفية الصورة  .9ونصح جيمس غلسمان أحد أركان اإلدارة األمريكية بإساناد احلارب الناعماة
على إيران إىل أطراف ثالثة ألجل التمويه واخلداع.
إذا ،احلرب الناعمة ليست من املقوالت املشخصة البديهية كي يراها ويؤمن هبا املراقب بسرعة جملرد تصاورها أو احلادييت
عنها ،بل هي من النوع
 -5خطاب للسيد القاعد بتاري 2010/3/22
 -6خطاب لسماحة السيد القاعد لدى استقباله قوات التعبئة بتاري 2010/10/24
 -7خطاب لسماحة القاعد أمام حشود الطلبة بتاري 2010/10/26
 -8خطاب لسماحته أمام الطلبة بتاري 2010/10/26
 -9القوة الناعمة .مصدر سابق ص  27وص .169
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الذي حيتاج إىل الرصد واملتابعة الدقيقة واحلثيثة حلركة العدو كي تتضح وتتشخص أمامه املخططات ،وإال لو كانت هذط
احلرب من النوع الكالسيكي التقليدي ألصبحت حربا عسكرية حسية وصلبة يراها ويشعر هبا اجلميا بساهولة ووضاوال
تام .ومن هنا خطورة احلرب الناعمة ،حييت ال يتفق اجلميا يف خضام املعركاة علاى تشاخيص خمططاات وأهاداف العادو
وحتديد بوصلة املعركة فالعدو ينتظر غفلة الناس واملسؤولني لينفذ خمططاته كما قال ةاحة القاعد.10
من هنا ألية اإلميان بأصل وجود هاذط احلارب وأهناا بادأت فعاال ،وأهناا ستساتمر إىل أماد بعياد حا حيسام أحاد الطارفني
فااوزط ونصاارط علااى الطاارف اآلخاار .وحسااب تعبااري الساايد القاعااد ال حا يصاال العاادو إىل اليااأس وتصاابح أحالمااه بااالفوز
وإحلاق الضرر بإيران مبستوى يعادل الصفر .11
وقد دأب قادة احلرس الثوري اإلساالمي وقاادة القاوات املسالحة اإليرانياة علاى التحاذير مان احلارب الناعماة وتأكياد مبادأ
دميومتهاا يف املرحلااة املنظااورة ،فقاال العميااد مسااعود جزاعااري مسااعد الشااؤون الثقافيااة واإلعاالم الاادفاعي يف قيااادة األركااان
العامة للقوات املسلحة علينا القبول بأن احلرب الناعمة مستمرة وعليناا معرفاة هاذط احلارب جيادا ،ألن التنااقر موجاود
م اهويااا وجااذريا بااني نظااام اجلمهوريااة االسااالمية االيرانيااة وبااني نظاام اهليمنااة الدوليااة وهااذط احلاارب ستتواصاال حلااني يؤسااس
النظام االسالمي معايري قوته يف ذاته
 -10خطاب لسماحتة القاعد بتاري 2011/5/29
 -11خطاب لسماحة القاعد امام حشود من الشباب والطالب بتاري 2010/10/26
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وتصل انظمة اهليمنة اىل األضمحالل واألفول ،وينبغي اإلهتمام مبعرفة هذط احلرب وهي مساألة ضارورية ومان األولوياات
للنخب والشباب ،ومعرفة هذط احلرب تتحقق عرب ثالثة أساليب هي الرصد واملطالعة والتحرك واملطالبة .12
وقد كشفت األحداث الد أعقبت االنتخابات الرعاسية يف إيران وجود احلارب الناعماة وأن التخرياب الاذي حصال كاان
معدا وخمططا له وجرى ترتيبه منذ سنوات للوصول به إىل هذط الغاية .وهذا ما دف ةاحة السيد القاعد ألن يطلق عليها
اخلطة العشرية أي إن اخلطة حضر وأعد هلا منذ عشر سنوات على األقل 13وهي ليست وليدة اللحظة والساعة كما
يقال.
وهذا ما أكدته وكشفته املعطيات الد أقر هبا من أعتقال مان املشااركني يف صاناعة أحاداث الفتناة ،وقاد أعارتاف بعضاهم
بعقد لقاءات م اثلني عن مؤسسات أمريكية تابعة لرجل األعمال اليهودي جورج سوروس ولقااءات ما مؤسساات
إعالمية بريطانية خاصة قنااة  BBCالفارساية للتنسايق مسابقا حاول فربكاة أخباار كاذباة عان عملياات تزويار واساعة يف
حال خسر املرشح اإلصالحي وهذط اخلطوات مت تدبريها قبل موعد االنتخابات بفرتة طويلة.14
 -12تصريح للعميد مسعود جزاعري .وكالة تابناك االيرانية  3 /كانون االول .www.tabnak.ir 2011
 -13خطاب لسماحة القاعد يف ذكرى وفاة االمام اخلميري إل بتاري 2011/6/4
 -14يراجا حااول هااذط النقطااة مااا نشارته مواقا القناوات االيرانيااة ،ومقالااة حممااد صااادق احلساايري حتاات عن اوان اهنيااار خطااة سااوروس لفااتح
طهران بتاري  2009/8/27املنشورة على موق WWW.kasion.org
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المحور الثاني :الفهم الصحيح والتفصيلي آلليات عمل الحرب الناعمة
وهااذا مااا دعااا إليااه كث اريا الساايد القاعااد أعاازط املااوىل ،فقااال ةاحتااه نظ ارا للتقاادم الااذي حققااه النظااام وزيااادة إ ازاتااه فااإن
ماؤامرات وخمططاات املعارضاني أيضاا أصاابحت أكثار تعقيادا وتساتدعي معرفاة متعااددة األبعااد واجلواناب مان أجال حتقيااق
الغلبة .1
وكما شرحنا سابقا يف بند أمريكا تكلف خارباء لوضا آلياات وتصااميم احلارب الناعماة اجلااهزة فهاذط احلارب حتتااج اىل
حتضريات وتدريبات واىل دعم ومتويل وتوجيه وهي ليست جمرد دعايات أو حتركات عفوية.
وهلذا نالحل أن ةاحة القاعد قد ركز كثريا على ألية املعرفة الدقيقة بآليات عمل هذط احلرب واسرتاتيجياهتا وتكتيكاهتا
ألن املعرفااة حتاادد اج اراءات الاارد املناسااب للتعاماال م ا املوقااف أمااال يف حتقيااق النصاار وهزميااة العاادو وإدخااال اليااأس إىل
قلبااه.....قال ةاحتااه إن معرفااة خمططااات األعااداء والكشااف عنهااا واااااذ الق ارارات الصااحيحة يف الزمااان املقتض اي يف
مواجهة حتركات وخمططات األعداء هو ما نعري به اليقظة والتدبري .2
 -1خطبة لسماحته اثناء استقبال اعضاء جملس خرباء القيادة بتاري 2009/9/24
 -2خطاب لسماحة القاعد بتاري 2010/3/22
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وهذا ماا أكادط أيضاا اجلنارال حياىي رحايم صافوي مستشاار قاعاد الثاورة اإلساالمية والقاعاد الساابق للحارس الثاوري احلارب
تنصال الارأي العاام مان هويتاه
الناعمة حرب أعمق من احلروب الكالسيكية ألهنا جتري على مساتوى الفكار وهتادف إىل ّ
وذاته بطريقة تدر ية وهي تعتمد على تلقني بعر الناس يوميا داخال الدولاة املعادياة  -املساتهدف نظامهاا  -شاعارات
ودعايات وتصاميم جاهزة .3
وهنا ألية التعمق يف دراسة اآلليات التفصيلية اجلزعية هلذط احلرب وعدم اإلكتفاء بالعناوين واملفاهيم الكلية ،ألن احلرب
الناعمااة حاارب تنااتج أثارهااا علااى املاادى الاازمري البعيااد وهااي حاارب لبويااة بطيبعتهااا ،أي حتتاااج اىل التخصااص والدراسااة
والبحيت وهي ليست أمر بسيطا أ و سهال ،ومن هنا إطالق السيد القاعد صفة التعقيد عليها.
وقد حتدث ةاحته عن آليات كثرية هلذط احلرب ،فمثال آلياة التلقاني الياومي هبادف إساقاط ثقاة النااس بالنظاام فلاو جئناا
اىل شخص عادي وصحيح اجلسم وقلنا له يوميا أن مرير وصحت متدهورة وما شابه فانه بعد  100مرة سيمرض
فعال ح ولو أنه مل يكن يف الواق حبالة مرضية...
كما حتدث السيد القاعد يف عدة خطابات عن آلية مستحدثة جديدة يعتمدها العدو فقال إن اهلدف املركزي للحرب
الناعمة هو
 -3تصريح للجنرال حيىي رحيم صفوي  /منشور يف وكالة الطاهرة لألنباء www.altahera.net
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حتويل نقاط القوة والفرص إىل نقاط ضعف وهتديدات ،وقلب حقاعق البالد  4من خاالل تضاخيم املشااكل اإلقتصاادية
والتقنية والسياساية يف إياران واإلحيااء باأن النظاام اإلساالمي علاى وشا الساقوط وأن املشااكل واألزماات تعصاف باه مان
كاال جانااب وأن الشااعب اإلي اراين حمااب ومقمااوع وجاااع وغريهااا ماان األكاذيااب وباملقاباال ااري التعتاايم الكاماال علااى
اإل ازات واإلبداعات واإلنتاجات الد تقوم هباا اجلمهورياة اإلساالمية ،ويف الواقا لاو درسانا هاذط احلقااعق وقاربناهاا وفاق
املا اوازين الص ااحيحة واحملاي اادة لوج اادنا أن هن اااك عملي ااة حتوي اال وقل ااب للحق اااعق  %100والع اادو لدي ااه ك اال اإلمكان ااات
واألسا ليب وهو قادر على أداء هذط املهمة بصورة فاعقة من خالل أمرين:
 1ا خااربة يف العمليااات واألساااليب الدعاعيااة واإلعالميااة املبتكاارة الااد تتخفااى خلااف معااايري الشاافافية واملصااداقية واملهنيااة
وعش ارات الش ااعارات الفارغ ااة م اان احملت ااوى األخالق ااي واملزدوج ااة والزاعف ااة ال ااد ترتك ااز عل ااى ث ااالوث اإلع ااالم الغ اار وه ااي
اإلكتساال والفورية  -التجزعة  -تأطري وتغليف القضايا واألحداث وترويج املصطلحات اخلاصة  ،وهي أساليب يعرفها
أهل املهنة واإلختصاص ولكنها تنطلي على اجلمهور والرأي العام ،ومن حسن احلل أن هناك باحثني منصفني
 -4خطبة لسماحة السيد القاعد خالل لقاعه اعضاء جملس خرباء القيادة 2009/9/25
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حتدثوا عنها بإسهاب كاملفكر هريبرت شايللر صااحب كتااب املتالعباون باالعقول 5وفيلياب تيلاور صااحب كتااب قصاف
العقول 6وكل ذل على قاعدة املثل األمريكي الاراعج ان الكذباة تقطا نصاف العاامل قبال أن تانهر احلقيقاة مان ساباهتا
وتتحضر وتستعد للظهور  7وهو يف الواق مثل سد عصارة الفكر واملنهج اإلعالمي الساعد يف الغرب.
2ا السيطرة على األغلبية الساحقة من مصادر ووساعل اإلعالم مبا يفاوق  %90مان اإلعاالم الادويل والعااملي واإلقليماي
وكاالت األنباء والقنوات التلفزيونية والصحف العاملية واألفالم ومواق اإلنرتنت ودور النشر الكربى .
حبييت أن أي خرب مهما كاان ضاخما وعظيماا ولكناه حادث يف إياران كتخصايب اليورانياوم أو صاناعة أي ساالال جدياد
يااتم حتويلااه بطريقااة إعالميااة إىل هتديااد لألماان والساالم العاااملي واألقليمااي باادل أن يكااون نقطااة قااوة وفرصااة إلثبااات تطااور
القدرات العلمية والتقنية إليران ومصدر إرتياال للجريان.
وباملقاباال يااتم حتوياال أي خااالف يف ال ارأي أو أي خطااأ يصاادر عاان أي مسااؤول أو جهااة إيرانيااة اىل قضااية ضااخمة يااتم
تناوهلا إعالميا على مدى شهر كامل.
 -5املتالعبون بالعقول .هربرت شيللر .جملة عامل املعرفة.
 -6قصف العقول .من العصور القدمية اىل العصر النووي .فيليب تيلور .جملة عامل املعرفة.
 -7افكار وجدت لتبقى .شيب هييت ودان هييت .الدار العربية للعلوم ناشرون  2008طبعة اوىل .ترمجة شادي يونس ،املثال علاى صافحة
التعريف بالكتاب.
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وهناك عشرات اآلليات والربامج يف احلرب الناعمة منهاا القادمي الاذي مساتعمال ساابقا يف احلاروب النفساية كآلياات بايت
اإلشااعات وبايت اخلالفاات والفرقاة الطاعفياة والقومياة ومنهاا املساتحدث كتأسايس وحتريا الشابكات اإلفرتاضاية ومتويلهاا
وتدريبها على أساليب التواصل اإللكرتوين واإلعالمي اآلمن على شبكات اإلنرتنت بعيدا عن أعني الرقابة األمنية ،وآلية
إختيار ا للون املوحد للمعارضة لةحياء بالقوة يف مواجهة النظام وإلبراز التمايز ،هذط اآللية الد اعتمدت من قبل جمموعة
من املعارضات على الطريقة األمريكية كتجربة املعارضة األوكرانية الد اعتمدت اللون الربتقاايل ،كماا اعتمادهتا قاوى 14
آذار يف لبنااان ،واعتماادهتا املعارضااة اإليرانيااة عناادما اختااارت اللااون األخضاار ،فأصاابحت تعاارف ب ا الثااورة اخلض اراء ويف
الواقا كااان هااذا فخااا وقعاات بااه املعارضااة اإليرانيااة والتيااار اإلصااالحي ،ألن اهلاادف كااان إسااتفزاز املشاااعر وتعميااق حاادة
اإلسااتقطاب ألجاال شااق الصااف وإحااداث اإلضااطرابات والصاادامات يف الش اوارع متهياادا إلسااقاط هيبااة النظااام وإسااالة
الدماء إلنتاج رموز وشهداء للحرية يف جمتم ديري يقدس الدماء والشهداء 8كما عرب مايكل آيزنشتات حرفيا.
 -8مقالة حول دور القوة الناعمة يف احلرب النفسية ضد إيران ملايكل آيزنشتات .مصدر سابق.
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وقد أكد علاى خطاورة معرفاة الطارف املساتهدف مبخططاات وآلياات هاذط احلارب صااحب نظرياة القاوة الناعماة جوزياف
ناااي نفسااه عناادما حااذر ماان أن مالحظااة النفاااق واإلزدواجيااة والفجاوات يف اخلطاااب والسياسااات والتصاارفات األمريكيااة
يسبب التآكل والفشل يف كل إجراءات وسياسات القوة الناعمة.9
كماا دعاات دراسااة راناد لألحباااث الدفاعيااة إىل تااوخي احلاذر وعاادم كشااف حقيقااة اإلتصااالت وحقيقااة اآلليااات والاربامج
املعتماادة م ا القااوى والشخصاايات واجلهااات الااد تتلقااى الاادعم والتاادريب والتوجيااه األمريكااي ألن ذل ا ساايعرض اخلطااة
األمريكية للخطر وسيضر مبصا هذط األطراف املتعاونة م املشروع األمريكي والغر ويفشل املخططات املقررة.10
 -9القوة الناعمة .جوزيف ناي .مصدر سابق .ص .92
 -10دراسة معهد راند حول إنشاء شبكات إسالمية معتدلة منشورة على عدة مواق منها صفحات موق
www.islamonline.net
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المحور الثالث :الوحدة واإلنسجام ضروة إلفشال مخططات الحرب الناعمة
ب اإلميان بأن الوحدة واالنسجام بني أركان القيادة وبني القيادة والشعب وبني املذاهب والتيارات االسالمية من أهم
عوامل القوة ملواجهة احلرب الناعمة .وينبغي عدم إعطااء أي ذريعاة قاد يساتغلها العادو ساواء عارب اخلالفاات اهلامشاية أو
عرب سوء األداء أو سوء التصرحيات من قبل لبة النظام أو القادة واملسؤولني يف اجلهة املستهدفة.
فأحد أهم أهداف وخمططات احلرب الناعمة تفكي قوة اخلصام وضارب ماواردط الناعماة .وياأ هادف تفكيا القياادة
وتغيااري أولويااات وسياسااات النظااام اإلسااالمي يف إياران علااى رأس أهااداف احلاارب الناعمااة .كمااا أن ضاارب موقا وزعامااة
وصورة وشرعية قاعد الثورة والويل الفقيه السيد اخلامنئي دام للاه مان أهام األولوياات األمريكياة والغربياة والصاهيونية علاى
اإلطالق 1بالنظر إىل معرفتهم الدقيقة بألية قاعد الثورة ومواصفاته القيادية الرفيعة ودورط يف حفل كامل منظومة القياادة
يف إيران وتأثريط يف
 -1يراج ا ا ا  :للتوس ا ا ا دراس ا ااة للباحا ا اايت مايكا ا اال آيزنشا ا ااتات املتخصا ا ااص بالشا ا ااؤون اإليراني ا ااة واخلليجي ا ااة ،منش ا ااورة يف ع ا اادة مواقا ا ا منه ا ااا
.www.annabaa.org
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الارأي العاام علاى امتاداد العاامل اإلساالمي . 2ومان أ فاإن تفكيا اللحماة والثقاة باني القياادة والشاعب ،وضارب التياارات
الدينية والسياسية الد تشكل روافد للنظام يأ يف هذا اإلطار...
ك ما تق خمططات إشعال وتسعري احلرب الطاعفية واملذهبية يف إيران ويف املنطقة على نفس خارطة األهداف.
وهلذا يندر أن نسم خطبة لسماحة السايد القاعاد أعازط املاوىل مان دون أن يشادد علاى ألياة وأد أي خاالف باني السانة
والشاايعة ،وقااد دعاام ةاحتااه مبااادرات كثاارية منهااا اللقاااء الساانوي الااذي معااه م ا الشخصاايات اإلسااالمية املشاااركة يف
مؤمترات التقريب ،وتعزيز املسابقات القرآنية الدولية الد يشارك فيها أبناء املذاهب اإلسالمية 3كافة والاد يعتربهاا السايد
القاعااد م اان املباااردات اهلام ااة يف ترسااي الوح اادة اإلسااالمية والفت ااوى الشااهرية والتارخيي ااة الااد أص اادرها بتحاارمي أي إس اااءة
للصحابة أو ألي رمز من رموز أهل السنة وغريها.
ويف نفس اإلطار تأ اخلالفات والصراعات داخل التيار والنظام الواحد..
 -2يُراج ا دراسااة معهااد رانااد لالحباااث حااول الااويل الفقيااه يف النظااام االسااالمي يف اي اران والساايناريوهات البديلااة والعواماال الااد تساااهم يف
تشكيل مؤسسة والية الفقيه .نشرها موق اجلزيرة للدراسات
بعنوان املرشد املقبل اليران  .www.aljazeera.netجتدر اإلشارة اىل ان مؤسسة راند افتتحت فرعا جديدا هلا يف دولة قطر تت
 -3خطاب لسماحة السيد القاعد خالل لقاعه املشاركني يف املسابقات الدولة القرآنية بتاري 2011/7/5
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وقد يسأل ساعل :ما الذي تستفيدط هذط القوى الكربى من هذط الصراعات وما عالقتها هبا؟ ولقاعل أن يزعم أنه اب
علينا أن ال نرمي مبشاكلنا وأزماتنا على اخلارج وينبغي عدم االستناد اىل نظريات املؤامرة.
واجلواب يتضح لنا م عرفنا حجم الطاقات الفكرية والسياسية والتنظيمية واإلعالمية اهلاعلة الاد تساتنزف وتصارف مان
رصيد وقوة األمة يف املعارك الداخلية والصراعات والتنافسات غري املشروعة على مواق النفوذ والسلطة ،ويتكشف ذلا
م عرفنا حجم األماوال واجلهاود األجنبياة املبذولاة الاد تضا إلحاداث هاذا الشاقاق وهاذط الصاراعات ،ألن مان يادرس
وثاعق وأرشيف أجهزة االستخبارات يعرف قدر تعويلها على هذط اإلسرتاتيجيات ،ويقتن ولاو متاأخرا أهناا ليسات قضاية
ماؤامرات وقصااص ماان نسااج اخليااال ،باال هااي يف صاالب عماال وولاااعف واطااي أجهاازة االسااتخبارات األجنبيااة وخاصااة
 CIAالد تورطت بأكثر من  80انقالب خالل العقود املاضية..4
فالصراعات تؤثر على األداء العاام يف اجملااالت السياساية واالقتصاادية واإلدارياة ،وتاؤدي إىل تعطيال الكثاري مان الطاقاات
واملشاري وإىل سوء يف إنتاجية وفعالية املؤسسات ،وإىل أخطاء واحنرافات كربى يف األداء.
 -4يراجا للتوسا التفصاايلي كتاااب إرث ماان الرماااد للصااحايف االمريكااي تاايم وايناار الااذي صاادر حااديثا ساانة  2010وأر لتاااري CIA
ليتضح له حجم اخلط املوضوعة يف هذا االجتاط.
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من هنا وجه ةاحته عناية اجلمي إىل التوجيه والتكليف الشرعي املناسب ينبغي لوساعل اإلعالم والنشطاء والسياسيني
واملسااؤولني اإلبتعاااد عاان اخلالفااات اهلامشااية غااري املبدعيااة ،ألن األولويااة يف الاابالد اليااوم هااي ملواجهااة احلاارب الناعمااة الااد
يشاانها العاادو والااد تسااتهدف باايت الفرقااة والتشاااؤم بااني أبناااء الشااعب ،وماان أهاام ساابل مواجهااة هااذا اهلجااوم هااو حفاال
وتقويااة البصاارية والااروال التعبويااة واملعنويااة واألماال يف املسااتقبل.وهذا ال يعااري إنكااار وجااود املشاااكل واألزمااات ،وال يلغااي
ضرورة القيام بواجب اإلصالال واملعاجلة .5
وأضاااف ةاحتااه البلااد يتقاادم باالحتاااد وال يتقاادم بالتفرقااة واالنقسااامات .وكمااا تالحظااون فااإن شاايئا بساايطا حياادث بااني
املسؤولني وإذا باإلذاعات األجنبية حتلل وتضج وتفرال ،واحلال أن أساس القضية لايس بااألمر املهام ،ولنفارتض أن هنااك
اختالفا يف األذواق واآلراء والتصورات بني مسؤولني اثنني أو بني جمموعتني من املسوؤلني فهال ينبغاي أن ياؤثر هاذا علاى
سري العمل باملشاري .6
وأكااد يف خطاااب آخاار علااى أليااة إخفاااء مظاااهر اخلااالف والضااعف لااو وجاادت ال ينبغااي أن نظهاار أمااام العاادو مبظهاار
الضعف ألنه ينتظر ذل  .ح لو كانت هناك نقاط ضعف فيجب التسرت عليها أمام األعداء فما بالنا إذا
 -5خطاب لسماحة القاعد لدى استقباله أعضاء جملس خرباء القيادة بتاري 2009/9/24
 -6خطاب لسماحة القاعد بتاري .2008/4/23
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مل يكاان هناااك نقاااط ضااعف أصااال  .7وهااذا ال يلغااي القيااام بواجااب التبيّااني أي إبانااة اخلطااأ والتصااحيح بصااورة مناساابة
وبدون التشهري الذي يستفيد منه العدو.8
ويف معرض تقادير حجام األضارار املرتتباة علاى هاذط اخلالفاات أشاار ةاحتاه إىل حجام االمكانياات املادياة واملعنوياة الاد
بددت يف خضم الصراعات واالنقسامات الداخلية والذاتية يف إيران ،قال ةاحته لاوال هتااون بعار النااس يف منتصاف
الطريق لشهدت البالد تطورا أكثر يف اجملاالت املادية واملعنوية ...9
وسنربز نصا يطابق ويؤكد ما ذهب إليه ةاحة القاعد ،قال صاحب كتاب القاوة الناعماة جوزياف نااي لقاد سادد قاادة
االحتاد السوفيا أهم وأقسى الضربات حبق نظامهم جراء سوء أداعهم ،وقد أسدوا للسياسة األمريكية خدمات ال تقادر
بثمن .10
 -7خطاب لسماحة السيد القاعد بتاري 2007/2/17
 -8خطاب لسماحة القاعد خالل لقاعه قادة احلرس الثوري بتاري 2011/7/4
 -9لقاء لسماحة السيد القاعد م رؤساء احتادات الطلبة اإليرانيني يف اخلارج بتاري كانون األول .2010
 -10القوة الناعمة .مصدر سابق .ص83 .
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المحور الرابع :البصـيرة والتشخيـص الدقيق للقضايا واألحداث
ينبغااي أخااذ املوقااف احلاساام جتاااط القضااايا واألحااداث وعاادم الوقااوع يف تشويشااات العاادو املانعااة للرؤيااة الصااحيحة ،ألن
خلق الش والريبة والرتدد وسوء التشخيص من أهم ولاعف وغايات احلرب الناعمة املرتكازة علاى زعزعاة اإلمياان والثقاة
باألفكااار واملواقااف والشخصاايات والرمااوز ،وإرباااك اخلصاام يف ص اراعات وإنشااغاالت جانبيااة تااؤدي إىل اريااب منظومااة
العالقات بني أركانه ،وتعطل الطاقات والربامج وتوقف أي حترك مبواجهة العدو ،ما ياؤدي يف هناياة املطااف إىل مساتوى
ماان التشااتت والتآكاال واإلهنيااار والسااقوط التاادر ي، ،هااذا مااا حتاادث عنااه ةاحااة القاعااد أعا ّازط املااوىل عناادما شاابّه احلاارب
بأهنا إثارة الغبار يف اجلو السياسي للبلد .ورف الصوت عاليا لتشتيت تركيز القيادة يف إيران .والغرب أصبح يتقن
الناعمة ّ
هااذط اللعب ااة باااحرتاف ب ااالغ ،ولع اال هااذا س ا ّار قوتااه ،أي الق ااوة اإلعالمي ااة ولاايس القناب اال النوويّااة أو الث ااروات املك ّدس ااة يف
املصارف.1
 -1خطاب لسماحة القاعد خالل استقباله الطلبة يف قم بتاري .2010/10/26
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وكما شرحنا يف الباب األول فإن خل األوراق وإثارة األحداث من ولاعف احلرب الناعمة ،أي أهنا ال احلق بالباطل
وترفا شااعارات إصااالحية وعقالنيااة وتصاال اىل قيااام العاادو بإدعاااء مااد يااد التعاااون ،وهااذا مااا يضااي البوصاالة الصااحيحة
لألحااداث والقضااايا لاادى بعاار ماان مل يسااتوعب الاادرس بعااد ومل يفهاام أن لعبااة احلاارب الناعمااة والسياسااات الدولياة يف
عااامل تكنولوجيااا اإلتصااال واإلعااالم وعصاار االنفجااار املعلومااا أصاابحت تقااوم علااى معادلااة اإلقناااع اإلعالمااي وهااو غااري
اإلقناااع الربهاااين والشاارعي فاملنتصاار والقااوي هااو ماان تفااوز روايتااه لألحااداث بصاارف النظاار عاان حقيقااة األحااداث  2أي
الط اارف األق اادر عل ااى إقن اااع الع ااامل مبص ااداقية روايت ااه وتوص اايفه لألح ااداث والوق اااع بص اارف النظ اار ع اان احلق اااعق واملع ااايري
األخالقية .وميكن أن نضرب من باب املثاال حجام التضاليل واخلاداع الاذي واكاب أحاداث ساوريا؟ وهاذا كلاه مان طارق
وأساليب احلرب الناعمة.
ومن هناا نفهام إشاارة السايد القاعاد ،قاال ةاحتاه يف األحاداث املثارية يصاعب معرفاة مالبساات هاذط األحاداث وحتدياد
املهاااجم ماان املااداف والصااديق ماان العاادو ألن احلاارب الناعمااة بنظاار الساايد القاعااد عبااارة عاان تضااليل الشااعب  -الارأي
العام  -بشعارات لاهرها حق ولكن حمتواها باطل .
وقد أكد ةاحة السيد القاعد على ألية البصرية يف مواجهة هذا املوقف
 -2القوة الناعمة ،املصدر السابق .ص81 .
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وكرر ذكر هذط العبارة عشرات املرات يف خطاباته وكلماته ،وشرال ملضمون هذط البصرية بأهنا مبثابة سراج يضيء الطريق
يف جنح الليل وبوصالة تقاود اىل املساار الصاحيح للتحارك باجتااط اهلادف يف صاحاري احلارية وقاال يف جماال آخار ينبغاي
علينااا أن نفااتح أعيننااا وأال مناار علااى األحااداث ماارور الكارام كااي حنقااق البصاارية يف ضااوء التأماال والتاادبر والتقياايم الصااحيح
لألحداث والقضايا .3
وأضاف ةاحته إن البصرية هي الشرط الالزم واألساسي للنجاال يف كل شيء للتوصل اىل حتقيق االهداف ،ألن احلياة
يف لاال النظاارة التوحيديااة تعااري بااذل اجلهااود بصااورة متواصاالة وهادفااة ومدروسااة ووفااق هااذط النظاارة حتظااى كاال حركااة مبعا
ومغاازى ،كمااا أن كاال حركااة أو سااعي يقابلااه األجاار واملكافااأة اإلهليااة وال جمااال وال مكااان يف لاال هااذط النظاارة التوحيديااة
للخيبة والصدمة واالكتئاب .4
وأك ااد ةاحت ااه يف جم ااال ميا ازان تقي اايم الشخص اايات العام ااة يف النظ ااام عل ااى أن مؤش اار تش ااخيص احل ااق ال يعتم ااد عل ااى
األشخاص بل على البصرية لتمييز احلق من الباطل ألن الكثري من الشخصيات املعروفة اطىء .
وماان هنااا وجاادنا ةاحتااه يتساااءل يف خضاام معركااة وفتنااة االنتخابااات الرعاسااية العااام  :2009هاال ساارور العاادو أمااام
حصول هذط الفتنة من
 -3خطاب ل سماحة القاعد أمام حشد من الطالب والشباب يف مدينة قم بتاري 2010/10/26
 -4املصدر نفسه  /اخلطبة السابقة.
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قبيل الصدفة؟ أال ينبغي أن يالحل هؤالء مدى فرال العدو وسرورط من تصارفاهتم وأخطااعهم 5ويف خطباة ثانياة قاال إن
القاعمني على هذط الفتنة سواء علم قادهتا أم ال...فان حتركاهتم بعثت األمل يف نفوس االعداء .6
وينبغي على القادة والعلماء واملسؤولني اإلنتباط إىل أن رصد جمريات األماور اب أن ياتم عارب املصاادر والطارق الشارعية،
وأن يك ااون رص اادا يقظ ااا ومتبص ارا يس ااتهدف متح اايص األخب ااار وتش ااخيص الوق اااع توخي ااا ملعرف ااة احلك اام الص ااحيح عل ااى
األشااخا ص واألفكااار وأخااذ املواقااف علااى ضااوء املعااايري واملاوازين اإلسااالمية ،وال ينبغااي التااأثر واألخااذ بأخبااار وحتلاايالت
وساعل اإلعالم املعادية ،بل ينبغي إجاراء قاعادة اإلهتاام وساوء الظان بأخباار وحتلايالت وتصارحيات وسااعل إعاالم العادو،
بل ينبغي ترتيب األثر املعاكس هلا داعما.
وقد أ كاد ةاحتاه جماددا علاى هاذط املعادلاة خاالل لقاعاه قاادة ومنتساني احلارس الثاوري وأعتربهاا مبثاباة مبادأ ينبغاي مراعاتاه
وتلمسااه أال ياارى الااذين يثااريون القضااايا واخلالفااات ساارور وساااعل اإلعااالم األجنبيااة وحتلاايالهتم؟ إن ساارور العاادو مؤشاار
على أن هذط القضية تشكل نقطة ضعف ينبغي وأدها .7
ولسماحة السيد القاعد أعزط املوىل توصيات ثابتة وتارخيية يف هذا املضمار ال جتعلوا قول تل الصحيفة أو وكالة األنباء
أو احملطة التلفزيونية
 -5املصدر نفسه  /اخلطبة السابقة.
 -6خطبة لسماحة القاعد يف حشد من الطلبة بتاري 2009/8/26
 -7خطاب لسماحة القاعد بذكرى والدة االمام احلسني  ‰خالل لقاءط قادة احلرس الثوري بتاري 2011/7/4
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معيارا ملواقفكم ،فم ملساتم أشاتدادا يف ضاراوة اهلجاوم الاذي تشانه الصاحف ووسااعل اإلعاالم وإثاارة األجاواء وماا شاابه
ضااد أي أماار خيااص النظااام أو احلكومااة أو الشااعب أو الشخصااية الفالنيااة فينبغااي التأكااد حينهااا أن هناااك مكماان قااوة
وحصنا منيعا أجربهم على تشديد والهتم .8
وأخريا ب األخاذ مباا يؤكاد علياه ةاحاة السايد القاعاد اخلاامنئي داعماا وهاو مبثاباة شاعار وخا وأصال ثابات رةاه اإلماام
اخلميري إل وهو أن غاية النضوج الفكري والسياسي يقوم على خمالفة أخبار وحتليالت وساعل اإلعالم األجنبية املعادياة
.9
 -8خطاب لسماحة القاعد يف حضور أعضاء السل الدبوامسي االيراين يف  16مجادي االول من العام  1421املوافق للعام 2001
 -9خطاب لسماحة القاعد يف مج من كبار مسوؤيل النظام االسالمي يف  7ربي الثاين  1421هجرية املوافق للعام  2001ميالدية
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المحور الخامس :الحضور في الساحة ومواصلة التقدم والحسم
قال ةاحته إن مناهضي النظام يف هذط احلرب الناعمة يهامجون معتقدات وعزاعم وأسس البلد والنظام باستخدام أنواع
األدوات اإلعالمية واالتصالية حبييت إن مواجهة ذل تساتدعي احلضاور الاواعي واحلاذر يف السااحة واملصاحوب بالتادبري
واحلنكة إذ إن مثل هذا احلضور بالطب سيجلب العون اإلهلي .1
حي اايت ااب تفعي اال احلض ااور يف الس اااحات واملش اااركة يف الفعالي ااات السياس ااية والثقافي ااة والديني ااة والعس ااكرية والتدريبي ااة
والعلمية ومواصلة العمل على تقدمي الصورة املشرقة للنظاام اإلساالمي وتلبياة اإلحتياجاات املادياة واملعنوياة املتوازناة الاد
حتقق كرامة الشعب ،ومواصلة تطوير جاذبية الربامج واخلط واملناهج وفق رؤياة إبداعياة إجتهادياة منفتحاة تلتازم املاوازين
واملعايري اإلسالمية  2والعمل جبدية وثبات ألجال التقادم يف اجملااالت العلمياة واالقتصاادية والثقافياة وضارب باوادر الياأس
واإلحباط الد يشيعها العدو.
 -1خطاب لسماحة السيد القاعد يف حضور أعضاء جملس خرباء القيادة بتاري 2009/9/24
 -2خطاب لسماحة السيد القاعد ملناسبة ذكرى وفاة اإلمام اخلميري إل بتاري 2007/6/4
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واحلضااور يف الساااحة ماان القضااايا الااد يركااز عليهااا القاعااد كث اريا ألن العاادو يسااتهدف ماان خااالل وااالت باايت التشاااؤم
والش واالنفعاال والتاوتر تعطيال ألهاداف والاربامج واملؤسساات اإلساالمية وعازل التياار املخلاص وإشاغاله برتتياب أوراقاه
والادفاع عان نفساه باادل التفارد لقياادة الساااحة ألن العادو يساعى إلسااتبعاد هاذا التياار املخلااص للثاورة وإدخاال عناصاارط
املدربة واخلاعنة واملضللة إىل الساحة يف لل هذط االجواء .3
وقد أكد ةاحة القاعد على ضرورة التحرك احلاسم وأخذ املواقف احلاةة ،ألن إنسحاب العلماء وأهل اخلربة واملسؤولني
وس ااكوهتم ق ااد يس اااعد الع اادو يف خمططات ااه ،ق ااال ةاح ااة القاع ااد عل ااى النخ ااب واخل اواص أن ينتبه اوا كث ااريا ألن ص اامتهم
وانسحاهبم يف بعر االحيان يساعد الفتنة .4
وأوصى ةاحة القاعد بوجوب اتباع بعر التوجيهات والشروط منها عدم اخلل بني املتورط املعادي والغافال  .فيجاب
التدقيق والفرز بني نوع غافل التبست عليه احلقاعق ،وغفل عن املخططات ،وهؤالء ب كسبهم وتوعيتهم ،وبني مع و
ااد
ومتااآمر وخاااعن تعمااد حاارف احلقاااعق عاان قصااد ألن قلبااه توجااه لغااري اهلل وأصاابح يفتقاار إىل العزميااة وهااو علااى علاام ودرايااة
بسوء
 -3خطاب لسماحة القاعد خالل استقباله حشد من قوات التعبئة بتاري 2010/10/24
 -4نفس اخلطاب امام أعضاء جملس خرباء القيادة.

112

عمله .5كما ب عدم التاورط باأي أعماال خاطئاة وغاري مفيادة 6وعلاى ضاوء حسام املواقاف وبياان احلقااعق للنااس تفارز
الساحة نوعني من الفئات فئة املخلصني وفئة املناهضني بصورة واضحة ال لبس فيها وعندها تنفذ اإلجراءات القانونية
والعقابية املناسبة.

 -5خطاب لسماحة السيد القاعد خالل لقاء حشد من الطلبة اجلامعيني بتاري 2009/8/26
 -6خطاب لسماحة القاعد خالل لقاعه قادة قوات احلرس الثوري بتاري 2011/7/4
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المحور السادس :معرفة أهداف الحرب الناعمة وإحباطها
إن معرفااة أهااداف احلاارب الناعمااة وحتدياادها وكشاافها ماان العواماال املهمااة إلحباطهااا ،ألن معرفااة أصاال وس ابب املشااكلة
والتعرف على جذورها احلقيقية واحلدييت عنها بأمانة ومصداقية تعد مدخال أساسيا للعالج والشفاء ،بل ان جمرد املعرفة
لوحدها تنتج مفاعيلها ح قبل تنااول الادواء وأخاذ اإلجاراء ،وهاذا شابيه اىل حاد كباري بطريقاة العاالج املعتمادة يف علام
النفس العيادي ،وقد حدد ةاحة القاعد هذط األهداف وكشف عنها يف عشرات املناسبات ،وهي وفق ماا أمجلاه خاالل
لقاعه م أعضاء جملس خرباء القيادة:
أ ا بيت الفرقة وخرق االنسجام وإثارة وحتري اخلالفات والسياسية والطاعفية.
ب ا بيت الش والتشاؤم واإلحباط واليأس يف نفوس الشعب واملسؤولني.
ت ا قلب حقاعق البالد وحتويلها من إ ازات ونقاط قوة إىل أزمات ونقاط ضعف.
ث ا وقف عجلة تقدم البالد علميا وتقنيا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا.
ج ا إدخال العناصر املخربة واخلاعنة إىل الساحة الفتعال املشاكل والتخريب.
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ال ا إستبدال قادة النظام وشعاراته وسياساته مبا يناسب شروط العدو.
وقد سبق لسماحة السيد القاعد أن حدد أهداف احلرب النفسية والدعاعية ضاد النظاام اإلساالمي يف إياران يف خطباة لاه
تعود للعام 2007 1وهي تنسجم باإلمجال م نفس أهداف احلرب الناعمة م فروقات سنذكرها الحقا:
أهداف احلرب النفسية والدعاية كما حددها القاعد:
أ ا إرعاب واستنزاف وإتعاب املسؤولني والنخبة.
ب ا إضعاف اإلرادة الوطنية وإثارة مشاعر القلق والش حول املستقبل.
ت ا تلقني الناس املتواصل أمورا غري واقعية من أجل تغيري إدراكهم للوقاع .
ث ا إضعاف الثقة بالنفس لدى اجلمهور.
ج ا إضعاف التالحم بني الشعب واملسؤولني.
ال ا إثارة اخلالفات القومية والطاعفية والسياسية واحلزبية.
ا قلب حقاعق البالد.
وقد حدد ةاحة السيد القاعد الوليفة الشرعية يف هذا احملور بثالثة قضايا:
 1ا ينبغي توعية وتثقيف الناس وكشف هذط األهداف أماامهم :ألن احلارب الناعماة أكثار ماا تساتهدف ساواد النااس مان
الشباب والطالب والنساء

 -1خطاب لسماحة القاعد أمام عشرات اآلالف يف احلرم الرضوي املطهر بتاري 2007/3/21
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والفئ ااات القليل ااة التجرب ااة واحلنك ااة ،املع اارب ع اانهم بلغ ااة اإلع ااالم ب اااجلمهور وال ارأي الع ااام ،هب اادف ح اارف أذه اااهنم وبلبل ااة
نفوسااهم ،وكلمااا إرتف ا مقاادار الااوعي والثقافااة واإلميااان واملناعااة األخالقيااة لاادى هااؤالء الناااس كلمااا فشاالت خمططااات
االعداء ،وهذا منظر احلرب الناعمة جوزيف ناي يعرتف بوقوف املصايف الثقافية لدى اجلمهور اآلخر عاعقا أمام متدد
القوة الناعمة األمريكية ويوصي اإلدارة األمريكية بوجوب تأسيس جهاز يتكفل بتقدمي التقارير اإلسبوعية عن ردود فعل
العااامل االسااالمي علااى الرساااعل األمريكيااة لتفااادي االخطاااء وجتنااب ايصااال الرساااعل اىل األماااكن غااري اجملديااة ،واىل الفهاام
العميق للطريقة الد تبدوا فيها السياسات االمريكياة مان اجلاناب اآلخار ودراساة الكيفياة املناساية لتجناب املارور باملصاايف
واملوان الثقافية الد ميتلكها اجلمهور اآلخر .2
وهااذا ال يعااري ان احلاارب الناعمااة ال تسااتهدف النخااب ولكنهااا تصاابح أصااعب وأعقااد بكثااري كلمااا كااان اجلمهااور واعيااا
ومثقفا وحمصنا...ولكن األحداث كشفت أن الناس البسطاء نتيجاة صافاء ذهانهم وارتفااع وعايهم وبعادهم عان املصاا
الذاتية هم أكثر التفاتا والتقاطا ملؤشرات وخمططات العدو من بعر النخب واخلواص ،وهذا ما أشار اليه ةاحة القاعد
أعزط املوىل يف أكثر من مناسبة.

 -2القوة الناعمة .مصدر سابق ..ص208 .
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2ا ب العمل بصورة عكسية ألهداف العدو :أي أخذ الربامج واإلجراءات والتدابري بصورة معاكسة .فإذا كاان هادف
العاادو باايت التشاااؤم فينبغااي باايت األماال والتفاااؤل باملسااتقبل ،وإذا كااان هاادف العاادو متزيااق اللحمااة الوطنيااة فيجااب أخااذ
اإلجراءات الكفيلة بتعزيز هذط الوحدة ،وإذا كان العدو يستهدف إثبات فشل النظام اإلسالمي إقتصاديا وتقنيا وعلمياا
وسياسيا فينبغي مواصلة التقدم م عرض وتأكيد هذط اإل ازات ونقاط القوة وترو ها عرب وساعل اإلعالم.
 3ا ب مراعاة املصا العليا يف أخاذ املواقاف والتحركاات والتادابري :علاى املساؤولني التحارك وأخاذ التادبري املقتضاي بعاد
دراسااة املصااا العليااا ،فقااد تقتضااي املصاالحة كااتم بعاار األمااور لفاارتة ،وقااد تقتضااي املصاالحة إج اراء املصاااحلة م ا هااذا
الطرف أو غر النظر عن هفوة تلا الشخصاية العاماة ،وكال هاذا لايس حلساابات داخال منظوماة املاوازين الشارعية ،بال
ألن العدو يرتبر الدواعر وينتظر تفجر الصراعات ويرسم خططه على ضوعها.
يبقى أن نشاري إىل أنناا الحظناا تقارباا كباريا باني أهاداف احلارب النفساية واحلارب الناعماة كماا صااغها السايد القاعاد أعازط
املوىل ،ح انه قرن احلرب النفسية باحلرب الناعماة عنادما قاال إن العادو يشان حرباا نفساية بإسام احلارب الناعماة أي
أنه شخص هذا الفاارق يف اللبااس والشاكل واألسالوب الاذي تكتسايه احلارب الناعماة وهاو لبااس وأسالوب نااعم وخماادع
جدا كما بينا.
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المحور السابع :الرصد المبكر لحركة العدو وسد مواطن الضعف في جبهتنا
إن الرصد املبكر ملواقف وإشارات العدو وحتركاته ضروري ألجل تشخيص توجهاتنا وحتركاتنا كي ال تق أي خطوة وأي
تصريح وأي عمل نقوم به يف خدمة أهداف العدو من حييت ال حنتسب .ألن العادو حيادد خطواتاه وحتركاتاه علاى ضاوء
حتركاتنا ومواقفنا ،وعلى ضوء رصدط لنقاط الضعف والثغرات يف جبهتنا ،وهذا ما يستدعي اإلنتباط ،ويف هذا اجملاال قاال
ةاحة القاعد علاى اجلميا وخاصاة اخلاواص اإلنتبااط كاي ال تكاون تصارحياهتم وإجاراءاهتم تكملاة خلطا وأهاداف أعاداء
النظام .1
ولنأخذ منوذجا من خطاباات ةاحاة القاعاد حاول الرصاد املبكار واملتبصار ،فقاد حتادث ةاحتاه يف سانة  2008أي قبال
ساانة ونصااف ماان أحااداث اإلنتخابااات الرعاسااية الااد وقعاات يف حزياران  2009عاان ضاارورة الااتمعن والااتفحص يف كااالم
الرعيس األمريكي يف شهر كانون الثاين من سنة  2008عن تأييدط لفئة وتيار يف إيران .وقد طالب حينها ةاحاة القاعاد
زعماء هذا التيار املسمى باإلصالحي بضرورة التأمل جيدا يف هذط اإلشارة والتفكري يف سبب إبداء
 -1خطاب لسماحة القاعد خالل لقاء أعضاء جملس خرباء القيادة بتاري 2009/9/25
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هااذا التأييااد  .2ولااو أن زعماااء هااذا التيااار انتبه اوا وتيقظ اوا وتبصااروا وااااذوا املوقااف الصاالب والقااوي ملااا كااان جت ارأ العاادو
وأصبح يذكرهم باإلسم كما قال ةاحة القاعد ،ورمبا ملا كانت وقعت أحداث فتنة العام  ،2009الد كاادت أن تطايح
بالنظام اإلسالمي وتسببت بإراقة ماء وجه النظام كما عرب مبرارة ةاحته.
كما أن ةاحته طالب هؤالء قبل وقوع االحداث بفرتة قصرية جدا وأبلغهم ضرورة التحلي باليقظة واحلذر لقد وجهت
رساعل خصوصية هلؤالء خالل الساعات األوىل مفادها أنكم على عتبة القيام ببعر األمور ولكن اآلخرين سيستغلوهنا
ولن تتمكنوا من إحتواعها وحدث ما توقعنا ،يف حني ينبغي على الذين يدخلون املعرتك السياسي أن يدققوا يف حركاهتم
وأن يتكهنوا بالتغيريات املستقبلية الد ستطرأ على الساحة كالعني الشطرنج احملرتفني .3
إذا الرصد املتبصر يقتضي أمرين :األمر األول أن يكون الرصد شامال لكل الساحة ولكل املؤشرات واملتغيريات ،وأن يتم
الااتكهن واإلستشاراف لفاارص وساايناريوهات واحتماااالت قيااام العاادو والالعبااني الاادوليني بتوليااف أي خطااوة أو ثغاارة يف
حتركاتنا ومواقفنا ،األمر الثاين أن يتم ذل يف وقت مبكر
 -2خطاب لسماحة القاعد بتاري .2008/1/9
 -3خطاب لسماحة القاعد أثناء لقاعه م النخب العلمية بتاري .2009/10/30
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مبا يسبق حترك العدو ويقط عليه طريق اإلستفادة والتوليف ...وليس بعد فوات األوان.
فالرصد املتبصر لتصرفات وتصارحيات أركاان اإلدارة األمريكياة يعطاي بعار اإلشاارات ،كماا أن رصاد اخلطااب السياساي
ألجهزة اإلعالم والصحافة األمريكية وتل الداعرة يف فلكها يعطي مؤشرات تكشف مبكرا عن النويا واملخططات ،متاما
كما فعل حزب اهلل يف مواجهة احلارب الناعماة الاد شانت علياه عنادما أفشال بفضال القياادة الواعياة واحلكيماة واملتبصارة
وعلى رأسها ةاحة السيد حسن نصر اهلل أعزط املوىل خمططات احملكمة الدولية ومتكان مان التقااط املؤشارات واإلشاارات
بصورة مبكرة ،وبفضل جمموعة من اخلطابات واملؤمترات الصحفية لسماحة السيد نصار اهلل حفظاه اهلل إساتطاع حازب
اهلل أن يفشل هذط املخططات وحيكم سد الثغرات يف جبهته.
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المحور الثامن :تنمية اإلعالم اإلسالمي وصناعة النموذج البديل
أكااد ةاحااة الساايد القاعااد يف عش ارات اخلطااب واملناساابات علااى أليااة اإلعااالم اإلسااالمي يف تبليااغ اإلسااالم ،معت اربا أن
التبليغ هو أحد ولاعف النظام اإلسالمي ومسؤولية ملقاة على عاتق العلماء واملثقفني واملؤسسات اإلعالمية واإلتصاالية
اإلسالمية ،داعيا اىل ضرورة تقدمي وإبتكار وصناعة النموذج اإلسالمي للحياة الطيبة والعيش الكرمي املتوازن بني املاديات
واملعنويات كبديل عان مناوذج التحلال واإلساتهالك واإلباحياة العقاعدياة والعملياة الاذي تروجاه أمريكاا والغارب ،وحماذرا مان
البقاء يف موق اخلطاب التنظريي والتكتيكي والدفاعي.
وأطروحة اإلمام القاعد يف اإلعالم مزدوجة األبعاد ،تبدأ من إدراكه لأللية كفرصة ،ومعرفته باخلطورة كتهديد ،وهلذا د
ةاحتااه يشاادد ماان جهااة علااى علااى خطااورة دور وساااعل اإلتصااال واإلعااالم لدرجااة القااول إن وساااعل اإلعااالم ال تقاال
خطورة عن القنبلة الذرية من حييت قدرهتا التدمريية وهذا الكالم دقيق وصحيح  %100ألن اإلنسان يف هاذا العصار
الرقماي أصاابح مساتهلكا للمنتجااات اإلعالمياة واإلتصااالية بصاورة ساايئة ال ميكان اياال تاداعياهتا ،يكفااي أن نشااري اىل أن
متوس مشاهدة وةاع الفرد للتلفزيون
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واإلذاعة واإلنرتنت وساعر أجهزة اإلتصال واملعلومات هو مبعدل  5ساعات يوميا ،يف حني أن متوس ومعدل ما يتلقاط
من التعليم والتوجيه والتثقيف والقراءة ال يتجاوز  3ساعات يوميا أو  800ساعة سنويا ،هذا م األخذ بعاني اإلعتباار
طلالب املدارس واجلامعات ،وإال فإن النسبة ترتاج إىل أقل من نصف ساعة للفرد يوميا يف حال حذفنا نسبة الطالب
واملتعلماني 1واخلطاورة تكمان أن هاذط األجهاازة اإلعالمياة واإلتصاالية تقادم للفاارد أنسااقا ودورات معرفياة وثقافياة وإخباريااة
وتربوية تتسم با 3خصاعص وةات هي التشتت  /التشوا  /الاليقني كما عرب أحاد أهام خارباء اإلتصاال واملعلوماات
للداللة على خطورة هذط الثقافة 2يف حني وصل تفاخر أحد الباحثني الليرباليني هباذط الثقافاة اإلتصاالية باأن نساب اليهاا
الفضاال يف بناااء الفاارد الرقمااي الثااوري املتماارد علااى كاال األيااديولوجيات الثقافيااة والدينيااة والسياسااية والااذي متكاان ماان
أسااقاط طغمااة الااديكتاتوريات العربيااة 3ما أن هااذط الطغمااة كاناات حمميااة ماان أمريكااا نفسااها زعيمااة الثقافااة الليرباليااة الااد
يتفاااخر هبااا ،وبصاارف النظاار عاان التقياايم األخالقااي والفكااري هلااذط األجهاازة والوساااعل فإهنااا بااال ش ا أصاابحت تااتحكم
بالفرد بصورة فاعقة ،ومن يتحكم

 -1مقالااة بعناوان الرتبيااة واالعااالم .مواجهااة مرشااحة للتزايااد للاادكتورة هنونااد القااادري عيسااى  /اذاعااات عربيااة  /اجمللااة الدوريااة الصااادرة عاان
احتاد اذاعات الدول العربية عدد .2005
 -2العقل العر وجمتم املعرفة .د .نبيل علي .جملة عامل املعرفة.2009 .
 -3يراج كتاب الباحيت اللبناين علي حرب .ثورات القوة الناعمة يف العامل العر  .الدار العربية للعلوم.
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هبذط األجهزة يستطي أن يوجه عقول وميول وأفكار وإجتاهات الناس ،وهلذا قال ةاحته ان وساعل اإلعالم اخلربية إمنا
تعاارب عاان امليااول والسياسااات والنوايااا العداعيااة لزعماااء السياسااة يف العااامل وهااي تركااز علااى تاارويج ثقافااة التحلاال واإلباحيااة
العقاعدية والعملية وسالب املعتقادات واألعاراف وماواطن اإلرتكااز الاد الاق العزمياة واإلصارار لادى املارء يف حركتاه بإجتااط
هدفه املرسوم ،وترتكه ضاال معوجا .4
والتفصيل الذي ذكرط السيد القاعد يتطابق متاما م ما أشار إليه جوزيف ناي كبري منظاري القاوة الناعماة عنادما قاال يف
كلمة خطرية تعكس هاذط اإلسارتاتيجية إن مصاان هولياود وبغار النظار عان فساادها وعادم نظافتهاا فهاي أكثار ترو اا
للرموز البصرية للقوة األمريكياة الناعماة مان جامعاة عريقاة كجامعاة هاارفرد ،ذلا أن اإلمتااع الشاعني لألفاالم األمريكياة -
اجلاانس والعنااف واالبتااذال  -كثاريا مااا حيتااوي علااى صااور ورساااعل ال شااعورية عاان الفرديااة وحريااة اخليااار للمسااتهل وقاايم
أخارى هلااا رساااعل سياسااية مهمااة ومااؤثرة .وهااذط الساالبيات  -العناف واجلاانس واالبتااذال -هااي مااا يااأ بالناااس إىل شااباك
التذاكر ودور السينما حلضور ومشاهدة األفالم األمريكية وهي ما يسرق انتباط املشاهدين حنو القنوات والربامج التلفزيونية
5
األمريكية
 -4دور وساعل االعالم يف الصراع السياسي والثقايف .الشي علي ضاهر .دار اهلادي .ص 77 - 60
 -5القوة الناعمة .مصدر سابق 81.و 82
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وهذا ما كشفته تسريبات موق ويكيليكس جلهة إنشاء جهات أمريكية مواق إنرتنت إباحية مدبلجة إىل اللغة الفارسية
هبدف إفساد الشباب اإليراين.6
وم اان جه ااة ثاني ااة يعت اارب ةاح ااة اإلم ااام القاع ااد أن اإلع ااالم ي ااوفر ف اارص كث اارية ميك اان اس ااتثمارها وإغتنامه ااا لتبلي ااغ الرس ااالة
اإلسالمية والقيم اإلسالمية ،وملواجهة الغزو الثقايف وأمواج احلرب الناعمة..7
وقااد أكااد ةاحتااه علااى واجااب وساااعل اإلعااالم اإلسااالمية واإلعالميااني والفنااانني اإلسااالميني العماال علااى رف ا كفاااءة
وجاذبية الفن واإلعالم اإلسالمي األصيل كي يضاهي ما تقدماه وسااعل اإلعاالم اإلمريكياة والغربياة ،وموجهاا حناو تقادمي
منوذج إسالمي للحياة الطيبة املتوازنة معنويا وماديا مبواجهة منوذج اإلستهالك واإلباحية الذي تقدمه أمريكا والاذي ياروج
عرب املسلسالت التلفزيونية واإلنت ارنت ،كما أوجب العمال علاى تأسايس وتصاميم منااذج وإسارتاتيجيات إعالمياة ،وأن ال
يبقا ااى العما اال بعقليا ااة رد الفعا اال والتكتي ا ا  ،أي عقليا ااة الا اادفاع ورف ا ا الظلا اام فحسا ااب كما ااا عا اارب ةاحتا ااه 8وما اان ها ااذط
اإلسرتاتيجيات اإلعالمية ضرب أهداف وخطا العادو وتثبيات أساس اإلرتكااز املعناوي والنفساي لادى النااس واحلفااظ
على الكيان الفكري واهلوية
 -6مقالااة للكاتااب ةااري ف اؤاد نش ارهتا صااحيفة الااوطن الكويتيااة حتاات عن اوان مواق ا اباحيااة امريكيااة باللغااة الفارسااية لاادعم الثااورة املخمليااة
www.alwatan.kuwait.tt
 -7لقاء لسماحة السيد القاعد مدراء ومولفي اإلذاعة والتلفزيون بتاري 2010/7/3
 -8دور وساعل االعالم يف الصراع السياسي والثقايف .مصدر سابق .ص.78
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اإلسالمية ولسماحته أطروحة مفصلة وكاملة حول دور الفن الثوري والفن الديري واإلعالم الثوري واإلعالم الاديري يف
التصدي ملخططات العدو..
ولسماحته توجيهات دقيقة ملديري التلفزيونات واإلذاعات اإلسالمية يشخص هبا دور اإلذاعة والتلفزيون بأهنا ب أن
تتحول إىل جامعات لنشر الدين والعلم واألخالق والفضاعل والوعي وأسالوب العايش األفضال ،وتقادمي اجلدياد يف جماال
العلاام والسياسااة واألفكااار بلغااة بليغااة ومفهومااة ،حا يسااتطي اجلميا ساواء ماان عامااة الناااس ،أم ماان أصااحاب العقااول
املفكرة ،اإلرتواء من هذا املعني الفياض كل حسب استعدادته وقابلياته .
كمااا أوصااى ةاحااة الساايد القاعااد بااأن يكااون املسااار العااام ل اربامج اإلذاعااة والتلفزيااون مصاامما مبجموعااه ملواجهااة احلاارب
الناعمااة واحلاارب الثقافيااة ،ولاايس يف جمااال نش ارات األخبااار وال اربامج السياسااية فحسااب ،وقااد حاادد بشااكل عااام ال اربامج
اليوميااة وباااألخص الاربامج الثقافيااة وبارامج التساالية ،ألن العاادو يركااز علااى بارامج الرتفيااه والتساالية جلااذب الناااس حنااو قيمااه
وأفكارط وشعاراته.9
وموض ااوع التس االية يف وس اااعل االع ااالم م اان النق اااط الفاعق ااة األلي ااة ،ألن الع اادو يس ااتهدف م اان خ ااالل أس االوب ع اارض
املسلسالت وبرامج التسلية صناعة
 -9املصدر السابق .ص 159
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جيل يفكر ويعيش وفق من الثقافة األمريكية ،وهذا االمر ليس من قبيل التحليل ونظريات املؤامرة ،فقد كشفت وثيقة
ملوق ويكيليكس عن عشرات اللقاءات واإلجتماعات التنسيقية السرية الاد عقادت هلاذط الغاياة باني مساؤولني أماريكيني
وساعوديني لةتفااق علاى بايت املسلسال االمريكاي املعاروف  Friendsومسلسال رباات بياوت ياعساات Desprate
 housewivesالااذي تعرضااه قناااة  MBCالتابعااة الحااد األماراء السااعوديني ،وحتاادثت عاان لقاااءات ما ماادراء قناااة
ميلودي  Melodyوأوربيت  ORBITوروتانا  Rotanaوغريها من القنوات اخلليجية للغاياة نفساها ،وقاد أدت
هااذط املسلسااالت اىل جااذب العاااعال ت واألساار احملافظااة نظ ارا لغناهااا بعناصاار التشااويق والتساالية ،وهااي متااارس التوجيااه
واإلحالل والغرس اخلفي للرساعل والقيم عرب تقنيات التغذية التدر ية للمحفزات الالشعورية 10وعرب تكسريها للحاواجز
الثقافي ااة والقيمي ااة خط ااوة بع ااد خط ااوة ع اارب تسلس اال تراكم ااي طوي اال ك اال مسلس اال يع اارض مئ ااات احللق ااات عل ااى م اادى
سانوات  ،وقااد أدى كال ذلا اىل صااناعة مجهاور عارير وواسا يف الساعودية ودول اخللاايج ومناااطق عديادة ماان العاااملني
العر واالسالمي متأثر جدا هبذا النم من الثقافة االمريكية املناهضة لكل القيم الثقافية االسالمية.11
 -10يراج حول احملفزات الالشعورية كتاب خوارق الالشعور للدكتور علي الوردي دار الوراق ط 2008 .2
 -11تقرير بعنوان الدراما االمريكية وتغيري اجملتم السعودي منشور على موق قناة اجلزيرة على االنرتنتwww.aljazeera.net...
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ويف جمااال م ارتب ااب اإللتفااات إىل خطااورة الغاازو اإلعالمااي الااذي متكاان ماان إخ ارتاق جمتمعنااا العاار واإلسااالمي عاارب
شاابكات اإلنرتناات ،وقااد جاااء يف دراسااة جمللااة اإلكسااربس الفرنسااية أن النساابة الكااربى املقاادرة  %90ماان املتصاافحني
واملستهلكني البالغ عددهم حوايل  75مليون مستخدم لشابكة اإلنرتنات يف منطقاة الشارق األوسا واملنطقاة العربياة هام
ماان الشااباب واالطفااال وامل اراهقني ماان الااذين ت ارتاوال أعمااارهم بااني  14و 34عامااا 12وح ا عاارب ألعاااب فياادو األطفااال
واملاراهقني  playstationأصاابحت تصاامم لاارتويج موجهااات تربويااة وأخالقيااة وفكريااة خطاارة علااى األطفااال واألجيااال
القادمة.13
وقااد كش اافت دراس ااة رص ااينة ملؤسسااة الفك اار الع اار ح ااول التص اافح العاار عل ااى االنرتن اات 14أن هن اااك  42000موق ا
وصاافحة الكرتونيااة عربيااة علااى شاابكة اإلنرتناات حسااب إحصاااءات اإلحتاااد الاادويل لالتصاااالت أغلبيتهااا مواق ا ترفيهيااة
وسااياحية وشااعرية ونساااعية وغناعيااة وسااينماعية وماادونات شخصااية ،وأن ماان بااني  320مليااون عمليااة حباايت جتااري شااهريا
ويقوم هبا املتصفحون العرب على شبكة اإلنرتنت وخاصة على حمركات البحيت العاملية  Googleو Yahooوغريها
يذهب أكثر من  %60منها حنو عناوين وموضوعات
 -12حتقيق بعنوان جيل االنرتنت العر وكسر تابو السلطة السياسية.جريدة السفري.العدد  11810يف 2001/2/9
 -13حبيت منشور بعنوان ولت ديزين وصناعة العقول – قوة ناعمة أشد فتكا /www.quran-radio.com
 -14التقرير العر الثاليت للتنمية الثقافية .اصدار مؤسسة الفكر العر  .طبعة اوىل  2010ص.199 .
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سطحية وترفيهية وفنية وغناعية وسينماعية..؟..هذا بالنسبة اىل املواق الد ميكن حصرها ،أما بالنسبة اىل املواق االجنبية
وامل واق الغري أخالقية واإلباحية واجلنسية ،فيتعذر إحصاعها ح من قبل القاعمني على شبكة االنرتنت أنفسهم؟ م اننا
مل نأخذ باحلسبان آالف غرف الدردشة املليئة باللغو وهدر الوقت واإلبتعاد عن سبيل اهلل ،فضال عن خطورة الشبكات
اإلجتماعية  Facebookو  Twitterذات األبعاد املؤثرة تربويا وثقافيا ونفسيا إذا ما تركت بدون ضواب وقيود
حتفال الشااباب مان شاارورها ،وسنحصاد جاايال أمريكياا بعياادا كال البعااد عان قاايم اإلساالم والعلاام واألخاالق إذا مااا تركاات
أجالينا حتت سلطاهنا وسحرها بدون الرعاية والتوجيه.
وإذا دققنا يف كالم جوزيف ناي حول دور اإلنرتنت يف ترويج القيم والثقافة الشعبية األمريكية وبناء الرواب والشبكات
الشاابابية ودعوتااه احلكومااة األمريكيااة لصاارف امليزانيااات علااى هااذا العناوان نعاارف خطااورة اإلنرتناات يف خمططااات احلاارب
الناعمة.15
وهااذا يتطااابق م ا مااا عرضااناط يف وثيقااة سااابقة ملشااروع أعاادط جااارد كااوهني ماادير قس ام التخطااي السياسااي يف اخلارجيااة
األمريكية وحبكم منصبه السابق يف إدارة قسم األفكار يف موق حمرك البحيت  Googleideaمتكن
 -15القوة الناعمة .مصدر سابق .ص 166

130

عرب حتليل املعطيات الواردة عرب شكبة اإلنرتنت العاملية مان قاراءة ومشااهدة حجام التحاول اهلاعال الاذي طارأ علاى نوعياة
وأمناااط تفكااري أبناااء اجلياال العاار واإلسااالمي يف بلاادان الشاارق األوسا وذلا بفضاال إنتشااار أدوات اإلتصااال واإلعااالم
السهلة والرخصية بني أيديهم ،وتوصل إىل أن هاذا اجليال باات خيتلاف عان اجليال الساابق ألناه أنفاتح علاى العاامل ويرياد
التحاارر السياسااي والسااالم والعاايش املشاارتك  16وقااد عاارب عاان مشااروعه يف كتابااه أطفااال اجلهاااد Children Of
 Jihadوحاايت اإلدارة األمريكيااة علااى رصااد امليزانيااات لاادعم التواصاال م ا جياال اإلنرتناات وتأساايس املنظمااات الشاابابية
املوالية ألمريكا.

 -16مقالا ا ا ا ااة زكريا ا ا ا ااا سا ا ا ا ااحنون حتا ا ا ا اات عن ا ا ا ا اوان الدبلوماسا ا ا ا ااية الرقميا ا ا ا ااة يف خدما ا ا ا ااة السياسا ا ا ااة األمريكيا ا ا اة منشا ا ا ااورة يف موق ا ا ا ا التجديا ا ا ااد
 www.attajdid.infoومقالة بعنوان نيو ميديا  /سالال يف خدمة أمريكا وإسراعيل خلضر عواركة نشرها موق قناة اجلزيرة للدراسات
2009
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المحور التاسع :األساتذة والطالب هم قادة وضباط مواجهة الحرب الناعمة
حدد ةاحة القاعد مسؤولية ودور كل من أساتذة اجلامعات والطلبة بأهنا أساسية وجسيمة ،وقاال إن أسااتذة اجلامعاات
هم قادة جبهات احلرب الناعمة ،يف حني يشكل الطلبة ضباط امليدان يف هذط املواجهة..
وقال إن أساتذة اجلامعات من خالل اشارافهم الكامال علاى القضاايا العاماة ومعرفاة العادو يتعاني علايهم كشاف أهدافاه
وخم ططاتااه ووض ا خط ا ش اااملة والتحاارك وفق ااا هل ااا ،وإن األس ااتاذ الااذي ي ااتمكن م اان تأدي ااة هااذا ال اادور ج اادير بالنظ ااام
اإلسالمي وأضاف ب على األساتذة زيادة القدرة التحليلية للطاالب وإ ااد أجاواء مفعماة باألمال والنشااط العلماي
وتأسيس كراسي الفكر والبحيت احلر وتاب يقاول ينبغاي التحارك عكاس خطا العادو الاذي حيااول إثاارة أجاواء الياأس
واإلحباط واخلمول والالمباالة .1
ويف جم ااال حتدي ااد دور ومس ااؤولية الط ااالب والش ااباب ق ااال إن الطلب ااة اجل ااامعيني األعا ازاء ه اام الض ااباط الش ااباب إليا اران
واجلمهورية اإلسالمية يف جبهة املواجهة م احلرب الناعمة والتيار الشيطاين وأضاف إن

 -1خطاب لسماحة القاعد لدى استقاله اساتذة ومدراء اجلامعات بتاري 2009/8/30
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املؤامرات تنتهي عندما تصل إيران هبمة شباهبا الطالب من النواحي العلمياة واالقتصاادية واألمنياة إىل النقطاة الاد يكاون
فيها إحلااق األذى هباا قريباا مان الصافر .وينبغاي للجامعاات إنتااج العلام والنهضاة الربجمياة ،ألين أعتارب أن التفاوق العلماي
أحد أركان األمن على املدى الطويل للبالد  .كما حذر ةاحته الطلبة اجلامعيني من خمططات العدو الرامية إىل احداث
اخللل يف العمل العلمي والبحثي والدراسي للجامعات عن طريق زج الطالب يف القضاايا السياساية واهلامشاية والصاغرية،
معتربا انه اب تعزياز النظارة التفاؤلياة املفعماة باألمال باملساتقبل واحلكماة يف التصارف واالبتعااد عان اإلفاراط والتفاري يف
التعامل م األمور من شأنه ان يؤدي إىل تعزيز مناعة الشعب اإليراين أمام احلرب الناعمة.2
كما أوصى ةاحته الطالب واألحداث والشباب واألساتذة بضرورة ترويج ثقافة مطالعة الكتب ،وإنتاج الكتب ،وثقافة
زيااارة املكتبااات العامااة ،وحساان عاارض الكتااب املفياادة خاصااة ألبناااء اجلياال اجلديااد نظ ارا لاادورها يف ترسااي وبناااء الااوعي
األصيل ،ألنه كلما تقدمنا أزدادت احلاجة اىل الكتاب ومن يتصور أنه بظهور وساعل اإلتصاال سايعزل الكتااب ويلغاى
فإنه خمطئ .3
 -2خطاب لسماحة القاعد يف حشد من الطالب بتاري 2009/8/26
 -3خطاب لسماحة القاعد عند لقاء مسؤويل وأمناء املكتبات بتاري 2011/7/20
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ويوصي ةاحة اإلمام القاعد الشباب والطالب واإلساتذة أشد اإليصاء بضارورة اإلهتماام بالكتااب األقادس وهاو القارآن
وبالثقافااة القرآنيااة ألن حياااة األماام والشااعوب إمنااا تكااون يف لاال التعاارف علااى املعااارف القرآنيااة والعماال مبقتضااى هااذط
املعارف ،وان ضعفنا حنن األمة اإلسالمية والفنا وضالالتنا واضطراباتنا يف القضايا األخالقية واحلياتية نااجم عان البعاد
عن القرآن .4
 -4خطاب لسماحة السيد القاعد خالل استقباله قراء وحفظة وأساتذة القرآن بتاري 2011/8/2
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المحور العاشر :هندسة وأسلمة وعصرنة التعليم الجامعي والحــوزوي
لساماحة اإلمااام القاعاد يف هااذا احملاور رؤيااة كاملاة يف هااذا اجملااال ،وينادر أن نسااتم خلطااب لسااماحته ال يكارر فيااه أليااة
اجلامعات والت قدم العلمي والتقري يف مواجهة احلرب الناعمة جلبهة االستكبار ،بل وصل األمر باأن أعتارب التقادم العلماي
والتقري أحد أركان األمن على املدى البعيد ،وقد اقتطفنا بعر التوجيهات من خطاب ألقاط خاالل اساتقباله حلشاد مان
مدراء وأساتذة اجلامعات ،قال ةاحته على اجمللس األعلى للثاورة الثقافياة إعاداد اخلارطاة التنفيذياة للهندساة الثقافياة يف
الابالد وينبغاي التساري فيهاا ،وعلاى احلكوماة إعاادة تعرياف الصالة القاعماة باني اجلامعاات واملراكاز الصاناعية .و اب علاى
اجلامعااات رصااد اعتمااادات ملراكااز البحاايت واالهتمااام بالباااحثني واملباادعني ماديااا ومعنويااا .و ااب إ اااد الت اوازن يف توزي ا
االختصاصات حسب حاجات قطاعات الابالد الدقيقاة .وينبغاي علاى الادوام إعاادة النظار يف املنااهج اجلامعياة مباا حيقاق
أعلى درجات التقدم والنهوض العلمي والتقري .1
ويف جمااال أساالمة العلااوم اإلنسااانية واإلجتماعيااة قااال ةاحتااه إن الكثااري ماان العلااوم اإلنسااانية مباري علااى أسااس فلساافية
ومباين فكرية نابعة من
 -1خطاب لسماحة القاعد لدى استقاله أساتذة ومدراء اجلامعات بتاري 2009/8/30
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النزعات املادية الد تنباذ التعااليم اإلهلياة واإلساالمية ولاذل فاان تعليمهاا سايؤدي إىل إنكاار التعااليم اإلليهاة واإلساالمية
والتشكي يف املبادئ الدينية والعقاعدية ،وينبغي ملراكز صن القرار مبا فيها احلكومة وجملس الشاورى اإلساالمي واجمللاس
األعلى للثورة الثقافية الرتكيز على هذط املسألة .2
وهذط القضية مركزية يف موضاوع احلارب الناعماة ،ألن العادو مان خاالل تارويج نظرياتاه وطروحاتاه وتغليفهاا بطااب العلاوم
اإلنساااني ة واإلجتماعيااة وإعطاعهااا الصاافة اإلنسااانية والعلميااة احملاياادة فكريااا ينفااذ إىل عقااول الشااباب والطااالب و تااذهبم
بعيدا عن الفكر اإلسالمي .فعندما تكون قواعد ومبااين التفكاري ومنااهج ومصاادر التفكاري غاري إساالمية تكاون النتيجياة
املنطقيااة أن يتخاارج لاادينا جياال كاماال ال يعاارف ماان اإلسااالم إال الرساام واإلساام ،ماان دون أن يعااري هااذا اإلنغااالق علااى
مص ااادر املعرف ااة األجنبي ااة ،فه ااذط دع ااوى ال يقوهل ااا أي عاق اال يف ه ااذا العص اار ،ولك اان املطل ااوب ه ااو اإلجته اااد يف العل ااوم
اإلنسانية وعدم التقليد 3كما عرب ةاحاة القاعاد ،واملطلاوب هاو التادقيق والتنقايح والتأصايل يف أساس ومبااين هاذط العلاوم
واملعارف الوافدة ونقدها على ضوء املعايري واملوازين الفلسفية والفكرية اإلسالمية ،وهذا ما أشار إليه ةاحة السيد القاعد
اخلامنئي عندما دعا إىل تأسيس كراسي الفكر والبحيت احلر يف
 -2خطاب لسماحة القاعد لدى استقاله أساتذة ومدراء اجلامعات بتاري 2009/8/30
 -3خطاب لسماحته خالل لقاء جمموعة من اجلامعيني بتاري 2011/8/10
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أجواء ناضجة وأطر سليمة ،ألن العدو يستغل الثغرات يف مناهج التعليم من أجل مترير املناهج واألفكار الغربية .وبنيغي
أيضااا اجتااذاب الشااباب والطااالب حنااو اجلامعااات الوطنيااة واحملليااة واإلسااالمية .وينبغااي اإللتفااات إىل الطااالب العاعاادين
واملتخرجني من اجلامعات الغربية مبا يضمن إعادة توجيههم إسالميا.
ويف مقل ااب آخ اار دع ااا ةاح ااة القاع ااد إىل تفعي اال عم اال احل ااوزات ووس اااعل ج ااذهبا للش ااباب والطلب ااة واس ااتكمال مش اااري
إصالحها وفق خطني :خ إصالال مناهج وطارق وأسااليب التادريس والتعلايم ،وخا تطاوير احملتاوى مان خاالل تعاديل
املواد واملقررات الدراسية واجلم بني األصالة واملعاصرة وإضافة علوم جديدة.4
وال داعاي للتأكيااد علاى مقاادار تعوياال أمريكاا والغاارب علاى كسااب جياال الشاباب وطااالب اجلامعاات يف اياران ،فجوزيااف
ناي منظر احلرب الناعمة كرر كلمة الشباب والفتيان يف إيران عدة مرات يف كتابه القوة الناعمة وخصص ابوابا عدة
للحاادييت عاان تااأثري أساالوب التبااادل اجلااامعي والعلمااي والثقااايف علااى تفكيا قاايم اخلصاام وخااص فئااة الطااالب والشااباب
الوافدين اىل أمريكا للدراسة ،فهؤالء هلم دور كبري يف إحداث التغيري املنشود يف ب
 -4مشاري التجديد وا الصالال يف احلوزة العلمية .خطاب االمام اخلامنئي منوذجا .إعداد اف علاي مريزاعاي .اصادار مركاز احلضاارة لتنمياة
الفكر االسالمي ص.9 .

139

التفكااري السياسااية والتأساايس للمسااتقبل ،ألن هااؤالء ساايعودون اىل بالدهاام ومعهاام الوداع ا والنوايااا احلساانة عاان القاايم
والسا االوكيات األمريكيا ااة ،واألها اام أهنا اام عنا اادما يص ا االون اىل املراكا ااز احلساسا ااة سا اايخدمون السياسا ااات األمريكيا ااة بق ا ااوة
وسيصبحون مبثابة سفراء ألمريكا .5
 -5جوزيف ناي .مصدر سابق .ص 15 - 11
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المحور الحادي عشر :الجهاد االقتصادي ركن مهم لمواجهة الحرب الناعمة
لاايس ماان قبياال الصاادفة أن يرفا ةاحااة الساايد القاعااد شااعار هااذا العااام  2011حتاات عناوان اجلهاااد االقتصااادي  .فقااد
أوضح السبب بقوله جبهة االستكبار ترمي إىل إركاع الشاعب اإلياراين املقااوم والنظاام اإلساالمي عارب االقتصااد .و اب
التعرف إىل األهداف واألدوات وسالال العدو وضرورة التصدي عرب اجلهاد االقتصادي .1
وكااالم ةاحااة القاعااد لاايس ماان قبياال الكااالم اخلطااا السياسااي ،فالعاادو هااد بكاال الوساااعل اإلعالميااة إلثبااات فشاال
املشروع االقتصادي للنظام اإلسالمي هبادف إبعااد الشاعب عناه .فقاد جااء يف الوثيقاة الاد عرضاناها ساابقا حتات عناوان
حل القاوة الناعماة ضاد إياران الاد نشارهتا صاحيفة وول سارتيت جورناال وكتبهاا كال مان جايمس غالمساان ومايكال
دوران ول ااا م اان أرك ااان اإلدارة األمريكي ااة نص اااعح لتص ااميم ول ااة دعاعي ااة هب اادف إقن اااع الش ااعب االيا اراين ب ااأن املش اااكل
االقتص ااادية واملعيش ااية مرتبط ااة بسياس ااات النظ ااام اخلاطئ ااة يف دع اام اإلره اااب والربن ااامج الن ااووي  ...كم ااا أوص ااى مايك اال
أيزنشتات بضرورة شن ولة مركزة لرب علل االقتصاد اإليراين بشعارات الثورة

 -1خطاب لسماحة السيد القاعد لدى استقباله وفد الفعاليات االقتصادية واملصرفية والصناعية بتاري 2011/8/18
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والنظااام  ..ما أن هااذا يف الواقا يعتاارب قمااة اخلااداع والظلاام ،ذلا أن أمريكااا نفسااها هااي ماان يضاارب احلصاار ويشاادد
العقوبااات علااى إي اران منااذ ثالثااني ساانة .ولألسااف فهناااك ماان قااد يشااك هبااذط احلقيقااة حتاات وطااأة الضاااعقة املعيشااية
والضغوطات وقد يصدق هذط احلمالت الزاعفة.
ويف وثيقة دراسة مؤسسة راناد لألحبااث الدفاعياة التابعاة للبنتااغون حتات عناوان بنااء شابكات إساالمية معتدلاة نصااعح
بكسااب ود طبقااة الشااباب ورجااال األعمااال املساالمني عاان طريااق تااوفري فاارص العماال هلاام ،وهااذا مااا يضاامن إبعااادهم عاان
األنظمة واحلركات اإلسالمية وحتويلهم عنها.
كما أن جوزيف ناي منظر القوة الناعمة ركز كثريا على قضية اإلقتصاد كقوة جذب ناعمة .ففي فصال املاوارد ومصاادر
القوة الناعمة األمريكية اعترب أن املؤسسات والشركات التجارية واملهاجرين ورجال األعمال األجانب العاملني يف السوق
األمريكي وقطاع األعمال والشركات االقتصادية العابرة للقارات والرموز والعالمات التجارية مثل كوكا كوال وماكدونالدز
وغريها تأ على رأس املوارد واملصادر الد تعزز القوة الناعمة األمريكية.
وبنااء علياه فرتكيااز القاعاد علااى هاذط القضاية حيااوي ويقا ضاامن رؤيتاه الثاقباة ملواجهااة احلارب الناعمااة ،قاال ةاحتااه إن
إحادى احليال يف احلارب النفساية الاد يشانها األعاداء يف لال الظاروف الراهناة تتمثال يف سالب األمال مان النااس وخاصااة
الشاباب  .وهلااذا ااب حت قياق املزيااد ماان اإل ااازات واساتغالل الطاقااات اهلاعلااة وكشاافها للنااس .ووجااه ةاحتااه إىل ضاارورة
الوصول إىل
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التفوق يف هذا اجملال ب حتقيق آفاق وثيقة التنمية العشرينية وعلينا تقدمي منوذج أكثر احا يف االقتصاد للعامل ونيل
إيران مراتب متقدمة يف هذط اجملاالت .2
ويااأ هااذا اإلهتمااام بصااورة غااري عرضااية ،فقااد رف ا ةاحتااه منااذ ساانوات شااعارات مرتبطااة باجلهاااد االقتصااادي كشااعار
التنمية والعدالة وشعار ترشيد االستهالك وشدد داعما على أنه ب العمل وفق قاعدتني جاوهريتني :إحادى هااتني
القاعدتني تتمثل بزيادة الثاروة الوطنياة ألن البلادان اإلساالمية اب أن تكاون غنياة ال فقارية وعليهاا أن تساتغل ثرواهتاا يف
ساابيل أهاادافها السااامية علااى الصااعيد الاادويل ،أمااا القاعاادة الثانيااة فهااي عدالااة التوزي ا ومكافحااة احلرمااان داخاال اجملتم ا
اإلسالمي ،كما وجه نداءات عديدة إىل املفكرين اإلقتصاديني املسلمني وامللتازمني باإلساالم إلياالء هااتني القاعادتني ماا
تستحقان من اإلهتمام.3

 -2خطاب ةاحة القاعد يف لقاء الفعاليات االقتصادية .مصدر سابق.
 -3خطاب لسماحة السيد القاعد حول تعديل املادة  44املتعلقة مبلكية الشعب للمؤسسات بتاري 2007/2/19
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