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المقدمة

راجت يف القرن العشرين مفاهيم تنطوي على دالالت ترتبط بفلسفة مطلقيهاا .هاذا املفااهيم شاكلت ماادة لالساتعمال
يف إطار العالقات الدولية كمفهوم احلارب البااردة واحلارب الدبلوماساية وحارب النجاوم وغريهاا .وماع مطلاع القارن الواحاد
والعش ارين ساايتم الاامويج ملفهااوم جديااد هااو " احلاارب الناعمااة" امل اوازي للحاارب الصاالبة ال ا تقااوم علااى القتاال والتاادمري
واإلخضاع.
ه ااذا املفه ااوم ال زال موض ااع اه تم ااام الب اااحثني واملهتم ااني حبق ااول املعرف ااة واالس اماتيجيات السياس ااية والعس ااكرية .وحلداث ااة
استخدام هذا املفهوم ودخولا ماؤخراإ إىل السااحة العربياة واإلساالميةالكان ال باد مان تعمياق الدراساات حولا لالساتفادة
واإلحاطة مبا حيمل من ممكنات نظرية وأخرى عملية مفتوحة على ساحة التداول ضمن آليات ووسائل استعمالية قوامها
الكلمات الناعمة علاى غارار احلرياةال الدميقراطياةال الساالمال الرفااا...وغري ذلال بوساائل رعياة وبصارية وأدوات رقمياة مان
مبتكرات عصر احلداثة وما بعد احلداثة.
حتاول الدراسة ال بني أيدينا ت مقاربة احلرب الناعمة يف نشأهتا وآلياهتا ووسائلها والغايات املرتبطاة اااال إياذانا بطماطاة
اللثام عما يزال يكتنفها من غموض وأمالإ يف املزيد من تعميق الوعي الذي يضيف إىل القارئ العزيز ما يرنو إلي يف فهم
واقع جلهة أبعادا العالئقية مع اآلخرال واستشراف أفق هذا العالقات.

7

كااذلل تنطااوي هااذا الدراسااة بعااد حماولااة اإلحاطااة بنشااأة مفهااوم احلاارب الناعمااة علااى سلساالة ماان املقاربااات بينهااا وبااني
احلرب الصلبةال فضال عن احتوائهاا الكثاري مان األمثلاة الا تعاد مااذج عملياة مساتلهمة مان واقاع االساتخدامات اخلاصاة
اذا النوع من احلربال وهو ما يعرب عن حسن دراية الباحثني وقدرهتم علاى اإلحاطاة اصاائ هاذا الظااهرة وتنويعاهتاا.
فضالإ عن القدرة يف اخلروج مبحصلة تنطوي على جانب كبري من األمهية وهو ارتباط احلرب الناعمة بطشكاليات املمانعة
والدور املطلوب يف املواجهة جتاا ما حييق اذا األمة من استهدافات.
مركز قيم للدراسات
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المقال األول :ارب ناعمة وارب صلاة عل لانان

ة .محمد طع :أستاذ قانون عام فع الجامعتيح اللانانية واإلسالمية

9

10

ارب ناعمة وارب صلاة عل لانان(ة .محمد طع)
تتعاارض بالدنااا وأمتنااا حملاااوالت قدميااة جدياادة ماان أجاال صااياغتها وإدراجهااا يف مشاااريع القااوى االسااتكبارية ال ا تررهااا
للمنطقة وحىت للعامل وال تدخر هذا القوى وسيلة من الوسائل إال وتستخدمها من أجل حتقيق أهدافها.
ولبنان بالذاتال وبسبب من تكوين اخلاص وظرف املتميزال حيظى باالهتمام غري العادي من قبل تلل القوىال ال متارس
يف مواجهت كافة األساليب املمكنةال مستخدمة وسائلها املختلفة باألشكال ال تعتقد أهنا األكثر مالمءمة.
يعرفهاا جوزياف نااي بأهناا:
فهي تستخدم القوة مبعناها األمشلال وهي القدرة املوظفة لتحقيق األغراض اخلاصاة اااال والا ا
"القاادرة علااى احلصااول علااى النتااائج ال ا يرياادها امل ارمء( ..و) هااي القاادرة علااى التااأثري يف ساالوك اآلخارين للحصااول علااى
النتائج ال يتوخاها .1"...هذا التع ريف ينطبق على القوة الغالبة املوجهة إىل طرف معنيال وليس على جمرد القوةال وهي
ما يعنينا يف حبثنا هذا.
 -1جوزف س .نايال القوة الناعمةال ترمجة حممد توفيق البجريميال دار العبيكان 2007ال ص 20
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وهااذا القااوة ال تتخااذ شااكالإ واحااداإال باال تتعاادد أشااكاهلا يف مواجهااة اآلخارين بقصاد جعلهاام يسااتجيبون إلرادة مسااتعمل
الق ااوة .فق ااد يس ااتخدم ه ااذا الق ااوة املس االحة أو اإلغ ارامء بامل ااالال أو اإلقن اااع .إذاإ هن اااك ط اار "عدي اادة للت ااأثري عل ااى س االوك
اآلخارينال كااأن تسااتطيع إرغااامهم بالتهديااداتال أو تسااتطيع إغارامءهم باادفع املااالال أو تسااتطيع أن جتتااذام وتقاانعهم بااأن
يريدوا ما تريد".2
والقوة الصلبة هي ال تقوم على التهدياد أو اإلكاراا أو علاى الرشاوة للحصاول علاى ماا ياراد .فهاي "تمكاز علاى املغرياات
(العصي).3
(اجلزرات) أو على التهديدات
ا
لكن هذا ليست كل أشكال القدراتال فقد حيصل املرمء على النتائج ال يريدها دون أي هتديدات ملموساة أو رشااوى
مباشاارة .أمااا الطريقااة غااري املباشاارة للحصااول علااى مااا نريااد فتساامى أحيانااإ "الوجا الثاااين للقااوة .فقااد يااتمكن بلااد مااا ماان
احلصااول علااى النتااائج ال ا يرياادها يف السياسااة العامليااةال ألن هناااك بلااداناإ أخاارى معجبااة مبإثل ا وحتااذو حااذوا وتتطلااع إىل
مستوااال تريد أن تتبع  .واذا املعىنال فطن من املهم أيضاإ وضع جدول األعمال (أي وضع الربناامج لرخارين) واجتاذاب
اآلخ ارين يف السياسااة العامليااةال ولاايس فقااط إرغااامهم علااى التغيااري بتهدياادهم بااالقوة العسااكرية أو العقوبااات االقتصااادية.
جعل اآلخرين يريدون ما نريدال خنتار للناس بدالإ من ارغامهم".4
فهذا (هي) القوة الناعمة :إ
 -2املصدر نفس
 -3املصدر نفس ال ص24
 -4املصدر نفس ال ص 25
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أما ما تتوسل القوة الناعمة فهو اجلاذبية الشخصية واملثل السياسيةال ال تؤسس ملشروعية التصرفات يف نظر املستهدفني
ماان هااذا القااوةال ممااا يااؤدي إىل امااذاام إىل القاايم املطروحااةال وبالتااايل إىل مسااايرة األغ اراض املرجااوةال "دون حاادوث أي
هتديااد( ..فعناادما) يتقاارر ساالوكي ماان خااالل جاذبيااة ميكاان مالحظتهااا ولكنهااا غااري ملموسااةال فااطن القااوة الناعمااة تكااون
نعرف القوة الناعمة من الناحية العملياة" :بأهناا اماتالك القادرات أو املاوارد الا ميكنهاا أن
شغالة"5ال ومن هنا ميكننا أن ا
تؤثر على النتائج .وبنامء علاى ذلال (ميكان) اعتباار بلاد ماا قويااإال إذا كاان لديا عادد ساكان وإقلايم جغارايف كباريان نسابياإ
وموارد طبيعية واسعة وقوة اقتصادية وقوة عسكرية واستقرار اجتماعي".6
والقوة الناعمة هذا ضرورية للدول "الدميقراطية" املضطرة إىل اإلقناع بدالإ من القسر .فهي هلذا عنصر ثابت يف السياسة
الدميقراطية( ...ال تعتمد مثالإ) الشخصية اجلذابةال الثقافةال املؤسسات والقيم السياسيةال السياسات ال يراها اآلخرون
مشروعة أو ذات سلطة معنوية أو أخالقية( ..وهي) "أكثر من جمرد اإلقناع أو القدرة على استمالة الناس باحلجاةال هاي
أيضاإ القدرة على اجلذبال واجلذب كثرياإ ما يؤدي إىل اإلذعان".7
وحىت تستطيع القوة الناعمة حتقيق أغراضهاال ال بد هلا من قبول املتلقيال وقبول املتلقي يرتبط بأن يطرح ل ما يرغب ب ال
فعندها نقيس القوة مبعايري
 -5املصدر نفس ال ص 26
 -6املصدر نفس ال ص 21
 -7املصدر نفس ال ص25
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تغيري سلوك اآلخرينال فطن علينا أن نعرف أوالإ ما هي األشيامء ال يفضلوهناال وإال فسنكون خمطئني يف معرفة قوتنا.
لكن إذا تعارض ما يرغب ب املتلقي مع ما يريدا املرسل (صاحب القوة) فما احلل؟ إن احلل هو بالتأثري لتغيري القناعات
واملطالب وما يفضَّل .من هنا كانات ضارورة اساتخدام األدوات املاؤثرة .وهاذا األدوات ميكان أن تكاون وساائل اإلعاالمال
أو الشركات ال تقدم برامج معينةال أو إقامة العالقات الشخصية مع أفراد ومجاعات أساساينيال أو الوساائل املخابراتياةال
أو التمويل السري للحفاظ على السيطرة....
"فاملؤسسااات اإلذاعيااة والتلفزيونيااة ال ا يسااتخدمها األمريكيااون لنشاار األخبااار بلغااة املتلقاايال واملوساايقى الشااعبية احملببااةال
واسااتخدام الوسااائل اإلعالميااة ال ا ينشاائها اآلخاارون هااي خطااوة يف االجتاااا الصااحي " .8وكااذلل فااطن إنشااامء مكاتااب
الدعايةال ال سيما عندما يستطيع املرسلون إهلام أحالم اآلخرين ورغباهتم بفضل إتقاهنم للصور العامليةال عن طريق األفالم
والتلفزيون9ال فهذا من األشيامء األساسية.
علاى أنا ال ميكان اساتبعاد نشار األخباار الكاذباة ودفااع اآلخارين إىل نشارهاال كماا كاان يفعال مكتاب التاأثري االساماتيجي
مزورة إىل منظمات إعالمية أجنبية يف حماولة للتأثري
التابع للبنتاغونال الذي كان يقدم مواد إخبارية قد تشمل أخباراإ ا
 -8املصدر نفس ال ص 180
 -9املصدر نفس ال ص 151
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على البلدان الصديقة وغري الصديقة على حد سوامء .وكذلل فطن الشركات ميكن أن تؤدي دوراإ قيادياإ يف رعاية مشاريع
حمااددة للدبلوماسااية العامااةال كشااركة تكنولوجيااا تعماال مااع ورشااات عماال (مثاال) افاات يااا رساام ...أو يف إنتاااج مشاامك
لربامج األطفال....
كمااا تلعااب البعثااات الدراسااية يف االجتاااهني بااني املتلقااي واملرساالال وكااذلل تاادريب الضااباط والعالقااات طويلااة األمااد مااع
شخصيات .وهو أسلوب استخدمت أمريكا بعد احلرب العاملية الثانيةال حيث "اشمك سبعماية ألف شخ يف املبادالت
الثقافية وا ألكادميية األمريكيةال وهي مباادالت سااعدت علاى تثقياف قاادة عاامليني مثال أناور الساادات وهيلماوت مشيادت
ومارغرياات تاتشاار( ...لقااد) شااارك يف املبااادالت املااذكورة أكثاار ماان مااائتني ماان رلسااامء الاادول احلاااليني والسااابقنيال وإن
نصف زعمامء االئتالف ضد اإلرهاب اليوم كانوا ذات مرة (أعضامء) يف تلل املبادالت".10
كما أن "تبادل معلومات املخابرات مصدر مهم من مصادر القوة الناعمة ...إن تقاسم املعلومات السرية قاد يكاون لا
تأثري مباشار وقاوي علاى السياساةال فاملعلوماات ...ميكنهاا يف بعان األحياان أن تغاري سياساة حكوماة ماا" .11واىل هاذا
"فطن التمويلال عندما يتخاذ طابعااإ سارياإال ميكنا أن يتالعاب باملثال وباملادافعني عنهااال كماا فعلات املخاابرات األمريكياة يف
إ
املرحلة األوىل بعد احلرب العاملية
 -10املصدر نفس الص 174
 -11املصدر نفس ال ص 163و 164
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الثانيااة" .12عل ااى أن ا إذا خلق اات الوسااائل املختلف ااة أشخاص ااإ حيملوهن ااا ويروجااون ل ه ااداف املبتغاااةال فس اايكون الت ااأثري
أمضىال ذلل "أن أكثار النااطقني باسام أمريكاا فاعلياة وتاأثرياإ ليساوا هام األمريكيانيال بال وكاللهام احمللياني مان أهال الابالد
األصلينيال الذين يفهمون فضائل أمريكا وعيواا.13"...
إال أن ما يعيق القوة الناعمة هو اكتشااف كاذب ماا تطرحا مان مثال أو قايمال وهاذا ماا تعااين منا أمريكاا يف توجههاا إىل
شرائ واسعة جداإ يف العامل العريب واإلسالمي .فقد روى أ .كروكرال الذي عمال سافرياإ للوالياات املتحادة يف عادة بلادان
إسالميةال أن ":بينما كنا نتحدث عن حقو اإلنسان والتنمية االقتصادية والدميقراطية وحكم القانونال مل تكن سياساتنا
وال توزيعنا للموارد يتماشيان مع خطبنا الرنانةال فلم نقم بتحدي احلكومات يف املنطقة من أجل التغيريال وال قدمنا حوافز
هلذا الغرض .بل على العكسال وكما تقول دانييل بليكا من "معهد املشروع األمريكي" :إننا نظهر للعيان باعتبارنا نادعم
هذا احلكومات (حكومات االعتدال العريب) احلقرية اخلسيسة".14
على أن النتائج املتوخاة من استخدام القوة الناعمة جيب أال تكون بالضرورة نتائج عاجلةال بل رمباا يستحسان أن تعطاي
مثارها على املدى البعيد.
وإذا كانت تلل هي القوة الناعمةال فما هي احلرب الناعمة؟.
 -12املصدر نفس ال ص 172
 -13املصدر نفس ال ص171
 -14املصدر نفس ال ص 180
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الحرب الناعمة
احلاارب الناعمااة هااي اسااتخدام القااوة الناعمااة لتحقيااق األغاراض اخلاصااة باملرساال .فهااي أساااليب خبيثااة تسااتخدم لتحقيااق
أهااداف ميكاان اسااتخدام القااوة الصاالبة لتحقيقهاااال لكاان بتكاااليف أضااخم .ماان هنااا ميكاان تعريفهااا " :بأهنااا جمموعااة ماان
األفعال العدائية املدبارة اهلادفة إىل حتويل القيم الثقافية األساسية كما اهلوية جملتمع ما .إن هذا النموذج من احلرب ميكان
أن يؤثر يف كل املظاهر السيكولوجية"ال إهنا باختصار:
أ  -نشاط متعمد ومخطط له:
إن أكثر ميادين أمهية هو الثقايف والسياساي واالجتمااعي .1إال أن أسااليب احلارب الناعماة ال تبقاى دائمااإ هاي نفساهاال
باال هااي تتباادل حسااب الظااروف واملعطيااات وتطااور القناعااات واألذوا ال فااالنفط مل يكاان مااورد قااوة مااؤثراإ قباال العصاار
الصناعيال كما مل يكن اليورانيوم ذا أمهية قبل العصر النووي.2
ب  -المزاوجة بيح القوة الناعمة والقوة الصلاة :القوة الذكية
إن حتقيق األهدافال ال ميكن دائماإ بالقوة الناعمةال لذلل تعمد القوى االستكبارية إىل املزاوجة بني القوة الناعمة والقاوة
الصلبةال فمن "أجل كسب السالم"ال يتعني على الواليات املتحدة أن تظهر براعة كبرية يف ممارسة القوة
http://www.persia-house.com/mode/1135 -1
 -2املصدر نفس ال ص 22
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الناعمة كما أظهرت براعتها يف ممارسة القوة الصلبةال لكسب احلرب "ضد اإلرهاب".3
وهذا املزج يشكل ما يسمى "القوة الذكية" .4على أن املزج ال يعطي حاصالإ حساابياإ بسايطاإال ألن هنااك عالقاة جدلياة
باني القاوتنيال خاصاة وأن القاوة الصالبة "هلاا جاناب جاذاب أو نااعمال ألن النااس متيال إىل القاوي وإن كانات تشافق علاى
الضااعيف .كمااا أن القااوة الصاالبة قااد تإسااتخدم إلحااداث نتااائج حمببااة وجذابااة .ففااي حاارب الع ارا كاناات هناااك جمموعااة
أخرى من الدوافع هلا عالقة بالقوة الناعمةال فقد اعتقد احملاافظون اجلادد أن القاوة األمريكياة ميكان اساتخدامها يف تصادير
الدميقراطية إىل العرا ويف حتويل سياسة الشر األوسط.5
على أن األمريكيني ما زالوا منذ زمن احلرب الباردة يزاوجون بني القوتني جبرعات متباينةال ففيما كانوا يعدون ترسانة نووية
هائلااة ضااد املعسااكر االشاماكيال كااانوا يبثااون املوساايقى األمريكيااة واألخبااار للشااباب "خلااف السااتار احلديادي"6ال وذلاال
بواسطة "إذاعة أوروبا احلرة".
واليااوم مي ااارس األمريكي ااون أس االوب املزاوج ااة جت اااا اجلمهوري ااة اإلس ااالمية اإليراني ااة وس ااائر دول املمانع ااة وحرك ااات املقاوم ااة.
فاحلوادث احلاصلة يف الشر األوسط متثل يف الوقت نفس حرباإ ناعمة (إىل جانب احلرب الصلبة) بني
 -3املصدر نفس ال ص 14.
 -4املرجع نفس ال ص 16.
 -5املصدر نفس ال ص 53
 -6الذي كان يفصل املعسكر االشماكي عن املعسكر الغريب.

18

املقاومااة ال ا تقودهااا إي ارانال ماان جهااةال ونظاام الغطرسااة (الغاارب) ال ا تقودهااا الواليااات املتحاادةال ماان جهااة أخاارى .وإن
كانت جبهة املقاومة انتصرت يف بعن البلدانال وهي تربل املشاريع الغربية يف بلدان أخرى.
كمااا ضاااض حاارب ناعمااةال إىل جانااب مظاااهر احلاارب الصاالبة (التهديااد املاابطان أو املعلاان) بااني روساايا وأمريكااا حااول دول
أوروبااا اجلنوبيااة الشاارقية ومنطقااة حباار قاازوينال حيااث تسااعى أمريكااا إىل ضاام الاادول املااذكورة :ألبانياااال كرواتياااال مقاادونياال
جورجيااال أوكرانيااا ....إىل مؤسسااات أوروباا األطلساايةال واىل كساار حت اكاام روسايا بطاار المانزياات اخلاصاة بالطاقااة ماان حباار
ق اازوين إىل األس ا اوا األوروبي ااةال واىل نش اار الدميقراطيا ااة يف أوس اااط الش ااعوب املعني ااة .فيما ااا تتص اادى روس اايا لك اال ها ااذا
املشاريع".7
 -7راجعPolicy Review.no 137 by Bruce p. Jackson :ال Russia and the West square off
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لانان بيح الحرب الناعمة والحرب الصلاة
كاان الطاامعون باملنطقاة وأعاادالها مناذ أماد بعيااد يلجاأون إىل احلارب الصاالبة .ولاو بادأنا باااحلرب الصاليبيةال فطنناا مااد أن
الغارب يشاان احلااروب وجيتاااح كلماا اسااتطاع ذلاال .فبعااد تلاال احلاروب الا اساتمرت قارنني مان الاازمنال منااذ أواخاار القاارن
اتمر يف منطقاة باالد
احلادي عشر إىل الثلاث األخاري مان القارن الثالاث عشارال رضاخت املنطقاة حلكام املسالمني الاذي اس ا
الشام حىت هناية احلرب العاملية األوىل .مث كان االحتالل الفرنسي االنكليزيال الذي مل جتل جيوش حاىت منتصاف العقاد
الرابع من القرن العشرين.
وبعد االستقالل توىل احلرب الصلبة العدو الصهيوينال وما زال حىت اليوم .طيلة هذا األزمنةال كانت احلرب الناعمة تشن
إىل جانب احلروب الصلبة .فطبان احلروب الصليبية أغرى ملل فرنسا لويس الثامن القيادات املارونية بأن يكونوا فرنسيني
وحتت احلماية الفرنسية.
جامء ذلل يف رسالة أرسلها من عكا بتااري  20أياار 1250مال تقاول" :نان موقناون أن هاذا األماةال الا قامات حتات
اساام القااديس مااارونال هااي قساام ماان األمااة الفرنسااية ....أمااا ناان ومجيااع الااذين ساايخلفوننا علااى عاارش فرنسااا فنعااد بأننااا
نوليكم أنتم (البطريرك) ومجيع شعبكم محايتنا اخلاصةال كماا نوليهاا للفرنسايني بعيانهم ونساعى يف كال وقات يف ماا يكاون
آيالإ إىل سعادتكم".1
وجتاددت هاذا احلماياة علاى يادي لاويس الراباع عشار بتااري  28نيساان -ابريال 1649مال باطرادة ملكياة تقاول" :لايكن
معلوماإ أننا بتوجي من امللكة الوصيةال سيدتنا
 -1البطريرك اسطفان الدويهيال تاري األزمنةال دار حلد خاطرال ص 609
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وأمنااا ذات الشاارف الرفيااعال قااد أخااذنا ووضااعنا حتاات محايتنااا ورعايتنااا اخلاصااةال مبقتضااى توقيعنااا بيمينناااال صاااحب النيافااة
البطريرك واألكلريوس املوارنة املسيحيني .من رجال دين أو علمانينيال الذين يقطنون جبل لبنان خاصة".2
وعندما بدأ النشاط السياسي الغاريب يشاتد يف أواخار عمار السالطنة العثمانياةال أعطات احلاروب الناعماة أكلهاا عناد فرياق
من قيادات منطقة بالد الشام .فراح كتااب يطالبون مبا يريدا الغربيونال االحتالل الغريبال وخاصة الفرنساي .ومانهم نادرة
املطران وجورج رنة وفارس مر وشكري غامنال وذلل من أجل " ترقية األمة بالعلوم واملعارف" .على أساس أن ال خطار
ماان االحااتاللال حيااث يصا اارح فااارس ماار يف املقتطااف بقولا " :أنااا احااتاليل علااى رلوس األشااهاد"ال فاا":إذا حاسااناا احملتلااني
واستعنا ام على إصالح أحوالنا واكتسبنا ثقتهم فال خاوف مانهم"3ال وعناد هناياة احلارب بارزت شارائ أصابحت تطارح
لتجم ااع
نفسااها ج اازمء م اان الثقاف ااة الفرنساايةال ال ب اال وم اان العنص اار الفرنسااي .فف ااي رس ااالة م اان "اللجنااة التنفيذي ااة الدائم ااة ا
مسيحيي باريوت"ال يارد" :هاذا اجملماوع (مان ساكان ساوريا)ال الاذي يشاكل األوسااط األكثار اساتنارة واألكثار تاأثرياإال ألنا
مشبع بالثقافة الغربية ...وإن الشعب اللبناين املتحد مع فرنسا بصالت الصداقة التارخييةال يريد أن تكون فرنسا مساعدة
ل  ...إن أسباباإ قوية تدفع إىل هذا اخليار.
هااذا األسااباب تسااتند إىل التاااري والتقاليااد والتقااارب العرقااي ...وكااذلل إىل ش اراكة الثقافااة وإىل املوقااع اجلغ ارايف وعلااى
مسألة لغة وتشريع وفكر ونفسية
 -2د .عبد العزيز نوارال وثائق أساسية من تاري لبنان احلديثال جامعة بريوت العربية 1974ال ص 84
 -3جملة املقتطفال جملد 26ال ص  260وما بعدها
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مشاامكة"4ال إىل غااري ذلاال ماان األوهااام .وملااا تراجااع النفااوذ الفرنسااي والربيطاااين نساابياإ يف أواسااط األربعينااات إىل أواسااط
اخلمسينات ليربز بقوة النفوذ األ مريكيال مل تلبث الواليات املتحادة أن جلاأت إىل احلارب الناعماةال ناشارة ثقافتهااال الا ال
ضتلف جذرياإ عن الثقافة األوروبية الغربيةال لتكسب عقول وقلوب فئات واسعة من اللبنانيني.
وملا كانت أمريكا راعيةال مث داعمة مث متحالفة أساساإ مع الكيان الصهيوين يف منطقتناال راح الفريقان يتكامالن جتاا لبنان
وسائر املنطقةال فمن العدو القوة الصلبة أساساإال ومن أمريكا القوة الناعمة.
أ  -ارب العدو الصهيونع الصلاة ضد لانان
منااذ مااا قباال وجااود الكيااان الصااهيوين علااى أرض فلسااطنيال وحااىت قباال إنشااامء دولتا يف أيااار ساانة 1948ال كااان جنااوب
لبنااانال حااىت الليطاااينال حمااط أطماااع احلركااة الصااهيونية .كااذلل كااان لبنااان يتعاارض للعاادوان باسااتمرارال وكااان ماان أشااهر
حمطات ال جمزرة حوال سنة 1948ال قبل إنشامء الكيانال ال ذهب ضحيتها عشرات الشهدامء بطريقة غادرة.
مث كاناات حاارب اغتصاااب فلسااطني يف أيااار 1948ال الا انتهاات باسااتيالمء العاادو علااى ثالثااة أرباااع أرضااهاال ومنااذ ذلاال
وخاصااة ساانة
احلااني توالاات االعتاادامءات الصااهيونيةال وتفاقماات مااع باادايات حتاارك املقاومااة الفلسااطينية انطالقااإ ماان لبنااانال
ا
 1968ال عندما هامجت طائرات العدو مطار بريوت الدويلال ودمرت أسطول الطريان املدين اللبناين.
Archives diplomatiques (françaises) -4ال Série E-Levantال docال .313. P.112
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واستمرت العمليات العدوانية ضد اللبنانيني والفلسطينينيال إىل أن اقتطعت بعن فصائل من اجليش اللبناين بقيادة رائاد
يدعى سعد حدادال مبساندة العدوال شريطاإ من اجلنوبال ومنع اجليش اللبناين من دخول ذلل الشريط.
ويف ساانة  1978شا اان اجلاايش الصااهيوين عاادواناإ واسااعاإ علااى لبنااان أدى إىل استصاادار الق ارار  425ماان جملااس األماان
الدويلال الذي قضى بانسحاب اجليش "اإلسرائيلي" من لبنان.
ويف حزيران  1982اجتاح اجليش اإلسرائيلي لبنان واحتل حىت بريوتال إال أن املقاومة اللبنانية اضطرت إىل االنسحاب
مان معظاام املناااطق اللبنانياةال ليتوقاااف ماان جديااد يف اجلازمء اجلناويب ماان جنااوب لبنااان .ونتيجااة ضاربات املقاومااة اإلسااالمية
اضطر العدو إىل االنسحاب يف أيار سنة .2000
إال أن يف متوز سنة  2006عاود عدوان على لبنان متاذرعاإ بأسار جناديني إسارائيليني علاى ياد املقاوماة اإلساالميةال فلام
يااتمكن ماان حتقيااق أهداف ا ومااخب اسااائر جساايمة يف األف اراد واملعااداتال وخاصااة يف روح جنااودا املعنويااة .ومااا زال العاادو
يهدد ويتوعد حىت اليوم.
ب  -الحرب الناعمة ألميركا والغرب عل لانان
بدأت حرب أمريكا الناعمة على لبنان بعد إنزال بعن قواهتا على الساحل اللبناين يف منطقة األوزاعيال بطلب من رئيس
اجلمهوريااة كمياال مشعااون املؤيااد للنفااوذ الغااريب ضااد الفريااق اللبناااين اآلخاارال مث راحاات تقاادم شاايئاإ ماان املساااعدات الغذائيااة
للبنانيني بعد سحب قواهتاال إىل جانب بعن أنواع املساعدات األخرى.
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كما وقع لبنان حتت تأثري احلرب الناعمة العامة ال كانت تطلقها الواليات املتحدة إباان احلارب البااردة باني املعساكرين
تروج ألسلوب احلياة األمريكيال كما كان يتعرض لغري ذلل من احلروبال ال كانت تطلقها
الغريب والشرقيال وال كانت ِّ
يسهل ذلل كون بلداإ مفتوحاإ على وسائل اإلعالم والثقافات.
القوى املختلفةال ا
غري أن النشاط األمريكي راح يتكثف يف مواجهة املقاومةال مستخدماإ أساليب التهديد ضادهاال وأسااليب احلارب الناعماة
جتاااا اللبن ااانيني بش ااكل ع ااامال م ااع اسااتخدام األم اام املتح اادةال وخاص ااة جمل ااس األماانال غط ااامء لتل اال احل اارب .ف ااطىل جان ااب
األساااليب التقليديااةال كااان أهاام مااا اسااتخدم يف املرحلااة األخااريةال الق اراران  1559و  1701واحملكمااة الدوليااة اخلاصااة
بلبنان.

كااان هااذا القارار صااناعة أمريكيااة  -ا فرنسااية مشاامكةال فقضااى بسااحب اجلاايش السااوري ماان لبنااانال حتاات ذريعااة اسااتكمال
السيادةال ودعا اىل إجرامء عملية انتخابية حرة ونزيهة يف االنتخابات الرئاسية املقبلة.
كما دعاال من جهة أخرى إىل "حل مجيع امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها".
جيرد املقاومة مان ساالحهاال
كان هذا القرار يف مصلحة الواليات املتحدة األمريكية ومن ورائها "إسرائيل"ال ألن قصد أن ا
ما مين الدولة الصهيونية حرية احلركة العسكرية يف لبنانال كما مين أمريكا حرية التصرف مبقدرات هذا البلد من الناحياة
السياسية والدبلوماسية.
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كما حي اقق القرار لفرنسا إمكانية االنتقام من النظام السوريال بعاد أن ظهار رئيسا بشاار األساد غاري طيااع أماام إماالمءات
السياسية الفرنسية.
هوى لدى الفئات اللبنانية املرتبطة تارخيياإ بالغربال ال كان منها من سابق أن كاان يطالاب بقارار
ومع ذلل القى القرار إ
أمريكي أو دويل من هذا القبيلال كما دغدغ أحالم فئات جديدة.
غري أن الفئات اللبنانية األخرى رأت يف القرار مؤامرة على لبنان ومقاومت ال ال تشكل قوة الردع يف وج أطماع العدوال
كما تشكل القاوة الرئيساية يف مواجهاة املشااريع االساتكبارية الا ماا فتئات هتادد املنطقاةال مناذ بازوغ العصار االساتعماري
حىت اليوم.
 - 2القرار )2006( 1701
أتاى هاذا القارار لوضاع حاد للمواجهاات الا دارت إثاار العادوان "اإلسارائيلي" علاى لبناان باني املقاوماة اإلساالمية وجاايش
العدوال وقد حاولت أمريكا والغرب عموماإ أن جتعل املقاومة يف موضع املهزوم سياسياإ بعد صمودها العسكري الكبري.
محال القرار املقاومة اإلسالمية مساؤولية القتاالال رغام أن العادو هاو الاذي شان احلارب علاى لبناانال متاذرعاإ بأسار املقاوماة
جنديني مان جيشا (البناد )1ال وطلاب تطبياق القارار 1559ال حبياث ال يبقاى ساالح يف لبناان إال الساالح الاذي توافاق
احلكومة اللبنانية على وجودا (البندان  3و2 -8و )3كما طالاب الادول األخارى بعادم إماداد املقاوماة بالساالح (البناد
.)5-8
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أتاى هااذا القارار بعاد أن حاولاات اجلهااات اللبنانياة املرتبطااة بااالغرب املساتحيل إلقناااع العاادو الصاهيوين بواسااطة أمريكاااال أن
يفعاال كاال مااا يسااتطيع لتاادمري املقاومااةال وملااا عجااز العاادوال استعاضاات اجلهاات املؤياادة لا عاان أساالوب احلاارب العسااكرية
بأسلوب احلرب الدبلوماسية.
وملااا كااان تاادمري املقاومااةال بناازع سااالحهاال هااو املطلااب األمريكااي "اإلسارائيلي" األساساايال فااطن جهااات لبنانيااة كاناات ومااا
زالاات تطالااب ب ا ال دون أن يكااون لااديها أي بااديل آخاار يااؤمن احلمايااة للبنااان يف مواجهااة العدوانيااة الصااهيونية الطامعااة
باألرض واملياا .ومرة أخرى هناك حرب صلبة مبواجهة فريق لبناين وحرب ناعمة مبواجهة فريق آخر.
 - 3المحكمة الدولية الخاصة بلانان ،أو المحكمة "ذات الطابن الدولع".
بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري يف  14شباط 2005ال طالبت السلطات اللبنانية حتت تأثري الضغوط املختلفةال األمم
املتحاادة أن توفااد جلنااة لتقصااي احلقااائقال فأرساالت جلنااة برئاسااة ضااابط شاارطة إيرلنااديال فقاماات مبهمتهااا وخلصاات إىل
التوصية بتشكيل جلنة حتقيق دوليةال فشكلت اللجنة برئاسة القاضي األملاين ديتليف ميليسال الذي خلف ٍ
قاض بلجيكي
هو سريج برامريتزال الذي أعقب أخرياإ القاضي الكندي دانيال بلمار.
وأخرياإ شكلتال بقرار جملس األمن الدويل رقم  1757بتاري 2007-5-30ال حمكمة التبست تسميتها بني احملكمة
الدوليااة اخلاصااة بلبنااان أو احملكمااة ذات الطااابع الاادويلال حملاكمااة قتلااة ال ارئيس احلريااري ورفاق ا ال ورمبااا املتااورطني يف ج ارائم
أخرى ارتكبت قبل اغتيال احلريري وبعدا.
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أإقاار إنشااامء احملكمااة ماان قباال جملااس األماانال بعااد أن فشاالت احلكومااة التابعااة للجهااات املؤياادة للسياسااة األمريكيااةال وال ا
جتمع اات حت اات راي ااة  14آذارال يف اتب اااع الط اار الدس ااتوريةال ال ا تقض ااي ب ااأن يب ااادر رئ اايس اجلمهوري ااة إىل املفاوض ااة (أو
التكليف باملفاوضة) يف املعاهدات الدولية (م  52من الدستور).
وقد اضذ القرار  1757حتت الفصل الساابع جلعلا إلزاماي التنفياذ مان قبال لبناانال حتات طائلاة التعارض للعقوبااتال الا
ميكن أن تبدأ باالقتصادية والدبلوماسية وتنتهي بالتدخل العسكري .وقد اعتمد هذا األمار لقطاع الطرياق علاى معارضاي
الصيغة ال أعطيت للمحكمة.
حل جملس األمن بقرارا هذا حمل السلطات الدستورية اللبنانية :رئيس اجلمهورية وجملس النوابال دون أي مربر .وما
لقد ا
التااذرع بااأن هاااتني اجلهتااني ال ترغبااان بطقامااة احملكمااة إال خمالفااة أخاارى تضاااف إىل املخالفااات .فااطذا كاناات الساالطات
املخولة صاالحية مااال ت تصارف مان ضامن هاذا الصاالحيةال فاملساألة قانونياة وال تشاواا شاائبة .وقاد حاولات احلكوماة أن
هتارب مان هاذاال مدعيااة أن السالطة املكلفاة بالباات النهاائي باالتفاا ال جملاس الناوابال معطلاة .إال أن الصاحي أن رئاايس
اجمللس مل يعطل ال بل هو رفن السري يف عملية غري دستوريةال ألهنا بدأت يف املكان اخلطأال بدأت عند احلكومة بدالإ من
أن تبدأ عند رئيس اجلمهورية.
أما جلهة موضوع القرارال فهو اعتدامء على السيادة اللبنانيةال وبالتايل هو خر مليثا األمم املتحدة يف مادت 7-2ال ال
متنع تدخل األمم املتحدة يف كل ما يعد من صميم السلطان الداخلي للدول .واالعتدامء املذكور على السيادة
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متثاال بااانتزاع صااالحية هامااة ماان صااالحيات ساالطة ماان الساالطات اللبنانيااةال هااي الساالطة القضااائيةال وإيالئهااا إىل جهااة
خارجيةال خالفاإ للمادة  20من الدستورال ال حتصر السلطة القضائية اللبنانية باحملاكم اللبنانية.
كال هاذا كاان مطلبااإ جلهاة لبنانياة باإلضاافة إىل كونا مطلبااإ ألمريكاا والغارب مي اكنا مان احلصاول علاى سايف يسالاط فااو
رأس أي فريق لبناين يعارض سياسات  .وهذا ما يؤمن مبدئياإ النظاام األسااس للمحكماةال ذلال النظاام الاذي طباق باأكثر
الطر انيازاإ للسياسة األمريكية و "اإلسرائيلية"ال ومن خلفها الغربية بنحو عام.
أعطيت احملكمة صالحيات واسعة جداإ تسم هلا بتجاهل السيادة اللبنانيةال إذ توضع السلطات اللبنانياة حتات تصارفها
لتلبيااة طلباهتاااال كمااا قضااى الربوتوكااول املعقااود بااني مكتااب املاادعي العااام واحلكومااة اللبنانيااة ممثلااة بااوزير العاادل بالساايطرة
املطلقة للقضاة األجاناب (م  8مان النظاام األساساي للمحكماة)ال وكاذلل أعطيات احملكماة صاالحيات التشاريعال إذ هلاا
أن تضااع قواعااد لءج ارامءات واإلثباااتال مااا يعااخب أهنااا تسا اان قانون ااإ ل صااول اجلزائيااة وتطبق ا ال يف خاار واض ا ملباادأ فصاال
السلطات (م )28ال وإن كان هلا أن تسمشد بقانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناينال وباملواد املرجعية األخرى ال تنم
عن أعلى معايري اإلجرامءات اجلنائية الدوليةال بغية ضمان حماكمة عادلة وسريعة .إال أن هذا اإلمكانية يعود تقديرها إىل
احملكمة نفسها.
يقررهاا القضااة بكال اساتقالليةال وال جياوز
مث إن احلكومة اللبنانية ملزمة بالتمويال بنسابة  %49مان موازناة احملكماةال الا ا
للبنان أن ميارس أي قدر من املراقبة عليها (م  5من اتفا احلكومة مع األمم املتحدة).
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أما الصالحيات اخلارقة يف احملاكمة فتتمثل باآليت:
 -1ج اواز أن تعيااد احملكم ااة حماكمااة أي شااخ ح ااوكم أمااام حمكمااة لبناني ااةال وعاادم ج اواز العك ااس (م  5ماان النظ ااام
األساس) .هذا مع العلم أن احلكم الذي يصدر عن حمكمة لبنانية ويتخذ الصافة القطعياة يرتاب للمحكاوم عليا حقوقااإ
مكتسبة بأال تعاد حماكمت ال كما يؤكدا الدكتور حممد احلموري الوزير األردين السابق5ال لكن احلكومة اللبنانية حترم من
هذا احلق باتفاقها مع األمم املتحدة.
 -2عاادم ج اواز إصاادار أي عفااوال علم ااإ بااأن العفااو س اوامء كااان عف اواإ خاص ااإ يصاادرا رئاايس اجلمهوريااة (م  9-53ماان
الدستور) أم عفواإ عاماإ يصدرا جملس النوابال إما يعرب يف احلالتني عن صالحية دستورية سيادية متارسها أعلى السلطات
تفرط اا يف أي حال من األحوال.6
يف الدولةال وال جيوز للحكومة أن ا
 -3وهكذا مرة أخرى إخير الدستور اللبناينال ناهيل عن السيادةال استجابة للحرب الناعمةال ال تشن على لبنان.
 -4كمااا أعطااى النظااام احملكمااة صااالحية احملاكمااات الغيابيااةال األماار غااري املعااروف يف احملاااكم الدوليااةال والااذي يساام
للمحكمااة يف حااال تعااذر حضااور شااخ مااا أمامهااا ألسااباب قاااهرةال أمنيااة أو غريهاااال أن تس اطار مااذكرة جلااب حبق ا ال
وتطلب من األنمبول أن يقبن علي وجيلب أمامها.
 -5راجع صحيفة املدار بتاري  23و2006.-12 -24
 -6املرجع نفس .
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فع الممارسة :مح وقصع الحقالق إل القرار االوهامع
باادأت التحقيقااات بواسااطة جلنااة تقصااي احلقااائقال ال ا شااكلها األمااني العااام ل ماام املتحاادةال بنااامء علااى طلااب احلكومااة
اللبنانية يف شباط  2005ال وانتهت بتسجيل عدم كفامءة أجهزة التحقيق اللبنانيةال وأوصت بتشكيل جلناة حتقياق دولياةال
علماإ أن ما سيتوصال إليا التحقياقال بعاد أرباع سانواتال مل يتجااوز بكثاري ماا كانات توصالت إليا األجهازة اللبنانياة .كماا
أكدت جلنة تقصي احلقائق "التدخل السوري الكثيف يف الشؤون التفصيلية اللبنانية".
إشكلت جلنة حتقيق دولية برئاسة القاضي األملاين ديتليف ميليسال يف  13أيار -مايو سنة .2005
كان أهم ما قامت ب جلنة ميليس أن أوصت بسجن الضباط األربعة :اللوامء الركن مجيل السايدال مادير عاام األمان العاام
السابقال اللوامء علي احلاجال املدير العام لقوى األمن الداخليال العميد رميون عازارال مدير خمابرات اجليش اللبناينال العميد
مصاطفى محادانال قائااد احلارس اجلمهاوريال فاازج اام يف السااجن ماا يزياد عاان ثاالث سانوات ونصاافال ومل خيرجاوا إال بعااد
إنشامء احملكمة الدولية يف آذار .2009
إ ن أهم ما متيزت ب حتقيقاات ميلايس أهناا انطلقات مان تااري العالقاة اللبنانياة الساوريةال مناذ إنشاامء لبناان الاذي عارضات
سااورياال مث اعتمادهااا علااى بعاان الشااهادات حااول هتديااد ال ارئيس األسااد لل ارئيس احلريااريال وأخ ارياإ اعتماااد شااهادات عاان
اجتماعات التحضري الغتيال احلريري بني ضباط سوريني وضباط
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لبنانيني .وقد أتات اهتاماات ميلايس منساجمة ماع اجلاو الاذي أشايع مان قبال ماا إرِّاي بقاوى  14آذار يف لبناانال وماع ماا
كانت تضع بعن الصحف اخلليجية املعادية لسوريا من سيناريوهات.
واسااتغلات اإلدارة األمريكيااة تقااارير ميلاايسال وكااان تعليقهااا علااى أحااد هااذا التقااارير أن ادعاات :أن التقرياار خطااري ويوجااب
حترك جملس األمن الضاذ إجرامءات ضد سوريا.
ا
كمااا أراد سااعد احلريااري ماان احملكمااة أن تبقااى أداة ابت ازاز ضااد إي اران وسااورياال فهااو حسااب ويكيلاايكس7ال يرياادها ساايفاإ
مصلتاإ على رقبة إيران وسورياال إلضعاف وكالئهما يف لبنان.
كل هذا علاى الارغم مان أن نتيجاة االختباارات أتات لتادحن الشاهادات حاول اجتماعاات الضاباط املزعوماةال وماا روي
حااول الساايارة الا محلاات املتفجاراتال ومااا إىل ذلاالال تلاال الشااهادات الا سااتع اد فيمااا بعااد "شااهادات زور" .وقااد بقااي
النظام السوري يف دائرة االشتباا إىل أن تغري املوقف األمريكي جتاا سوريا.
متساكت اجلهاات اللبنانياة املؤيادة للسياساة األمريكياة بتقاارير ميلايسال وراحات هتااجم ساوريا وحت اارض ضادهاال كماا هتاااجم
الطرف اللبناين اآلخر املتحالف مع سوريا.
انتهاات مهمااة ميلاايسال أو أهنيااتال بعااد أن كااادت تتحااول إىل فضاايحةال وحاال حملا القاضااي البلجيكااي سااريج برامريتااز يف
كانون الثاين سنة .2006
 -7الوثيقة رقم  BEIRUT260206بتاري  24آب - 2006األخبار 2001-3-16
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متيزت حتقيقات برامريتز بالرصانة الظاهرية واالحماف جلهة احلفاظ على سرية التحقيقال إال أن حقيقة عملا مل تكان يف
املتناولال بسبب تكتام الشديدال إىل أن انتهت مهمت ال وحل حمل القاضي الكندي دانياال بلماار يف أول كاانون الثااين-
يناير 2008ال الذي كلاف برئاسة مكتب االدعامء العام لدى احملكمة عند تشكيلها يف آذار .2009
راح دانيااال بلمااار يتااابع مهمات ا التحقيقيااة .إال أن التحقيقااات راحاات تتسا اارب إىل الصااحف وسااائر وسااائل اإلعااالمال
وكشف أن عمليات بيع التحقيقات كانت جتري منذ أ يام ميليسال حيث كان يعرض نائب غريهارد ليمان كامل التحقيق
مقابل مبلغ مليون دوالر.
راحت بعن الصحف العربية واخلليجية تنشر أجزامءإ من حمتويات التحقيقال مث تلتهاا صاحف أجنبياة :ديرشابيغل األملانياة
والفيغارو الفرنسيةال كما أدلت قنوات تلفزيونية بدلوها مثل  CBSالكندية.
وإذ باالتحقيق ينحارف باجتااا املقاومااةال لياتهم بعان أفرادهااال واسااتبعد النظاام الساوري الاذي حتساانت عالقاتا ماع الغاارب
عموماإال وأصبحت أقل سومءاإ ماع أمريكااال الا حتتااج إىل جهاودا للتخفياف عنهاا يف العارا  .ويظهار التواطاؤ باني احملكماة
وسعد احلريري بتصرحي يف مصر أن ":ليس مالئماإ استثنامء حزب اهلل من التحقيق الدويل".8
وهكذا يتبني أن التحقيق هو أداة بيد أمريكا توجهها باالجتاا الذي تريدا.
 -8ويكيليكسال وثيقة رقم  beirut260406بتاري  2006-8-12األخبار 2011-3-15
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وقد أصب وسيلة يف احلرب الصلبة ال تشنها على أخصامهاال كما أن مان وساائل احلارب الناعماة جتااا الطارف اللبنااين
والعريب اآلخر املسمى با "دول االعتدال العريب" أو ما تبقى من .
احلمااوريال
لقااد كااان تسااييس احملكمااة ماان االحتماااالت املرجحااة منااذ إنشااائهاال إذ كااان ماان الالفااتال كمااا يقااول الاادكتور ا
حالااة االس ااتعجال يف جمل ااس األم اان لالنته ااامء م اان إع ااداد مش ااروع احملكم ااة ...فأقره ااا يف ي ااوم  ..2006-11-21ويف
الوقت نفس متا إرسال املشروع إىل احلكومة اللبنانية للموافقة علي .9
وكااان األسااتاذ داوود خااري اهلل ضا ااوف ماان تسااييس احملكمااةال منااذ أن كااان مشااروع إنشااائها قيااد التااداولال إذ كتااب يف أول
تشرين الثاين  2006يقول":لكن املقلق هو أن تصب احملكمة الدولية اخلاصة وسيلة لتحقياق أهاداف سياساية خارجياة
وداخليةال مان دون أن تبلاغ العدالاة هادفهاال فتصاب يف أيادي حمركيهاا ك ا "املساار السالمي" (للقضاية الفلساطينية) .إذ إن
املسااار أصااب هااو اهلاادف وهااو الوساايلة لالبتعاااد عاان الساالم ...وقااد ضاارج القضااية كلي ااإ عاان ساايطرة الساالطات اللبنانيااة
ويتح اكم اا املسيطرون على "الشرعية الدولية".10
علااى أن احملكمااة وكاال مااا تعلااق اااا مل تسااتخدم أدوات يف احلاارب الصاالبة ماان قباال اخلااارج فقااطال باال اسااتخدمها بعاان
الداخل وسيلة من وسائل تلل احلربال وقد رأينا دفاع عن كل ما صدر عنها واستخدام ضد أخصام احملليني
 -9صحيفة املدار املذكورة سابقاإ.
 -10راجع جريدة األخبار بتاري 1و 2تشرين الثاين -نوفمرب .2006
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واإلقليميااني .وهااو مل يكتااف اااذاال باال متساال حااىت مبااا مل تسااتطع احملكمااة التمساال با ال ماان مثاال قضااية "شااهود الاازور"ال
الذين أعلن القاضي برامريتز أن شهاداهتم ال ميكن الوثو ااال ال سيما بعد تراجع بعضهم عنها.
غااري أن "قااوى  14آذار" مااا زالاات تصا اار علااى عاادم حماااكمتهم علااى مااا جااروا علااى الضااباطال ومااا تسااببوا با ماان تضااليل
التحقيق وإهدار وقت احملققنيال وكذللال وهذا هو األخطرال من أجل أن يكشفوا عمن دفعهم إىل الشهادةال ليصاار إىل
االدعامء عليهم جبرم التسم على اجملرمني احلقيقينيال ودفع التحقيق باجتاهات مضللة.
تؤدي الدور الذي رسام هلاا حاىت
إن احلرب ما زالت قائمة بفرعيها الصلب والناعمال واحملكمة الدولية .ما تزال حتاول أن ا
اآلن.
 - 4األساليب التقليدتة االخرى للحرب الناعمة
تتمثاال هااذا األساااليبال فيمااا خي ا لبنااانال مبساااعدات "وكالااة التنميااة األمريكيااة"ال وباملساااعدات العسااكرية وبالتاادريب
لضباط وأفراد من قوى األمن الداخلي واجليشال وصوالإ إىل املدفوعات إىل وسائل اإلعالم.
فوكالة التنمية الدولية األمريكياة مت ااول مشااريع خمتلفاة تشامل أحبااث مثقفاني وأسااتذة جاامعيني ومراكاز دراسااتال وتشامل
وخاصااة يف املناااطق اجلنوبيااةال حيااث تااتمكن ماان ذلاالال فقااد ورد يف الص ااحف أن
مشاااريع تنمويااة يف خمتلااف املناااطقال
ا
مولته ااا الوكال ااة
الساافرية األمريكي ااة "سيس ااون" ونائ ااب م اادير وكالااة التنمي ااة كان ااا جي ااوالن يف اجلن ااوب علااى مش اااريع زراعي ااة ا
املذكورة.11
 -11راجع جريدة النهار  10أيلول .2008
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أما املساعدات العسكريةال فتشامل عتااداإ وأسالحة خفيفاة ووساائل نقال وغريهااال مماا ال يساتخدم إال يف القماع الاداخليال
وما يتوافق مع مطالب حلفامء أمريكاال الذين ال هتمهم مشاريع العدو الصهيوين واعتدامءات واحتالالت .
وتقوم الواليات املتحدة بطجرامء دورات تدريبية لضباط قوى األمن الداخلي وأفرادهاال وقد كثفت دورات التدريب بشكل
ملحااوظ .ففااي ماادى ساانة مااثالإال مااا بااني نيسااان  2008ونيسااان 2009ال حتاادثت الصااحف عاان مثاااين دورات تاادريب
لقوى األمن الداخلي .12كما تدرب الواليات املتحدة اجليشال وإن بوترية أقلال حسبما يرد يف الصحف.13
أما وسائل اإلعالم فنالت نصيباإ ال بأس ب من املساعدات األمريكيةال فقد أدىل السفري األمريكي السابق فيلتمان بشهادة
أماام جملااس الشاايوري األمريكاايال اعاامف فيهاا بتقاادو ساامائة مليااون دوالر أمريكااي لوساائل اإلعااالمال لتشااوي رعااة حاازب
اهلل.
النتيجة
هذا األساليب احلربية منها ما بامء بالفشل ومنها ما آتى أكل .
فأمااا ال ا آتااى أكلهااا فهااي احلاارب الناعمااةال فمنااذ أواسااط القاارن التاسااع عشاارال اسااتطاعت القااوى الغربيااة أن تسااتميل
مجاعات من سكان جبل لبنانال نتيجة
 -12راجع :النهار  2008-4-16و  2008-7-22و 2008-8-12و 2009-4-3والسفري  2008-8-19األخبار
 2008-3-11واألنوار  2008-9-9والبري 2008.-12-11
 -13راجع :املستقبل والسفري 2008-9-20ال السفري 2008-7-12ال املستقبل 2009-4-15ال والشر األوسط -4-15
.2009
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لدعمها هلا يف حاروب داخلياة نشابت بينهاا وباني مجاعاات أخارىال كماا ودعمهاا هلاا يف مواجهاة السالطات العثمانياةال مث
اسااتطاعتال بعااد احلاارب العامليااة األوىلال أن تكسااب زعامااات طائفيااة وشارائ ماان طوائااف خمتلفااةال ملشاااريعهاال حااىت وإن
ظهرت خالفات مؤقتة أو جانبيةال وما زال األمر سارياإ حىت اليوم.
وهكااذا قاماات يف لبنااان شخصاايات قااادت مجاعااات وشارائ لبنانيااةال وهااي تن افااذ سياسااة الغاارب الطااامع ااريات منطقتنااا
وبأسواقها وموقعها االسماتيجي .وآتت أكلها أيضاإ احلرب املختلطة الصلبة والناعمةال يف مواجهاة جهاات كانات تارفن
تدخل الغربال ولكنها رضخت أمام قوت وإغرائ ال أي سياسة "العصاا واجلازرة" .وهكاذاال فبعاد أن قااوم الزعماامء العاربال
وخاصااة يف املشاار ال االحااتالل الغااريب حماااولني عاادم االعاماف مبااا قااام با يف املنطقااة ماان حتكاام وتفتياات وأساااليب إدامااة
للهيمنةال رض الكثريون من هؤالمء الزعمامء ملغريات احلكم واعمفوا مبا رتابا االحاتالل مان نتاائجال واساماحوا إليهااال ورتباوا
مصاحلهم على أساسها.
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محصلة للحربيح الناعمة والصلاة بعد عدوان وملوز 2006
كانت نتيجة مطي احلرب يف منط قتنا ماحات تالها فشل أعقبت ماحات نسبيةال إال أهناا الياوم تتعارض لالهتازاز بفعال
التحركات الثورية ال تقوم اا اجلمااهري بعاد أن خرجات مان القمقم.أماا يف لبناانال فاطن احلارب الصالبة منيات يف النهاياة
بالفشل جتاا من شنات ضدهم .أما احلرب الناعمة فقد محت ماحاإ باهراإ لدى أوساط واسعة.
أ -الحرب الصلاة
فاحلرب ال شنات ضد القوى املناهضة للهيمنة الغربية منذ االحتاللال الذي إراي "انتداباإ"ال كانت تفشل فشالإ حمدوداإال
مث تعاااود الكاارةال مثا كاناات عصاااها الغليظااة الكيااان الصااهيوينال الااذي مااا زال ميااارس االعتاادامءات علااى لبنااان منااذ مااا قباال
إعالن استقالل الكيان حىت اليوم .إال أن املقاوماة علاى مادى عقاود مل تساتكن حاىت كاان اجتيااح 1982ال حياث إهازم
العدو هزمية غري كاملةال فانسحبت قوات لتتمركز فيما إراي "الشريط احلدودي" يف جنوب لبنان يف حماذاة احلدود اللبنانية
الفلسااطينيةال إال أهنااا إهزماات س اانة 2000ال واضااطرت إىل االنسااحاب إالا ماان من اااطق حماادودة .مث حاولاات يف ع اادوان
 2006أن تثار هلزميتها من جهةال وتعيد فت الطريق لتنفيذ اخلطاط األمريكياة فيماا تبقاى مان املنطقاةال مان جهاة أخارى.
إال أن العاادوان فشاال فش االإ ذريع ااإ يف حتقيااق أهداف ا  .ومبناساابة هااذا العاادوان راحاات نتااائج احلاارب الناعمااة تظهاار ب اأجلى
صورها.
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ب -الحرب الناعمة
رأينااا يف بدايااة هااذا البحااث أن الساايد ناااي ياارى أن أفضاال نتااائج القااوة الناعمااة أن جتعاال أبنااامء الاابالد األصااليني حيملااون
مطالبالال وهااذا مااا ح اققتا احلاارب الناعماة يف لبنااانال حيااث انااربى عاادد مان السياساايني إىل مطالبااة أمريكاااال إبااان العاادوان
"اإلس ارائيلي"ال مبواصاالة هااذا العاادوان حااىت ميكاان أن يفاارض علااى املقاومااة ناازع سااالحهاال كمااا طااالبوا بااأن حيتاال اجلاايش
ليتذرعوا اذا االحتالل من أجل فرض نزع سالح املقاومة.
الصهيوين أجزامء من لبنانال ا
 -1ضرورة هزتمة ازب اهلل
كان السياسيون املؤيدون ألمريكا وسياستها يف املنطقة يطالبون بالقضامء على املقاومةال أو بنزع سالحها بأي مثنال وذلل
وتدمر األبنية والبىن التحتية.
يف ا
عز احلربال عندما كان يقتل اللبنانيون باملئات ا
ففااي اجتماااع مااع الساافري األمريكااي بتاااري  25متااوز 2006ال أي بعااد اثااخب عشاار يوم ااإ علااى باادمء العاادوانال يقااول رااري
جعجع" :إن وقفاإ إلطال النار من النوع الذي ال ينزع سالح حزب اهللال سيؤدي إىل احتمال جتدد النازاع" .ويضايف"
إن وقف إطال النار جيب أن يقوم بدور تفكيل القدرات العسكرية حلزب اهلل".1
أما مروان محادة فريى " :أن وقفاإ إلطال النارال بدون تقلي
موقعاإ مهيمناإ يف الساحة السياسية

جوهري لقوات حزب اهللال سايعطي هاذا األخاري ببسااطة

 -1الربقية رقم  BEIRUT 247106بتاري  25متوز 2006
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اللبنانيةال وسيفت اجملال لتجدد أعمال القتال يف املستقبل القريب".2
ومل ااا تبين اات اس ااتحالة س ااحب ك اال أنا اواع الس ااالحال رأى مح ااادة "أن احلكوم ااة واجل اايش اللبن اااين س ااريكزان عل ااى المس ااانة
الصاروخية حلزب اهلل وعلاى ساالح الثقيال" .3أماا نايلاة معاوضال الا كانات خائفاة علاى حياهتااال فكانات تبلاغ السافري
يتضرر حزب اهلل جدياإال فسيكون من الصعب جداإ للا "قوى اإلصالحية" أن
األمريكي أن إذا وقف إطال النار قبل أن ا
تستمر على قيد احلياة .4وحيسم ميشال اخلاوريال ابان الارئيس بشاارة اخلاوريال موقفا باأن الغارب "جياب أن يارب احلارب
الاادائرة ضااد حاازب اهلل ومناصاري " .5وإذا كاناات "إسارائيل" قااد ال تسااتطيع إماااز مهمااة إرضاااري حاازب اهلل وإجبااارا علااى
تسليم ساالح ال فاطن جعجاع يقامح علاى السافري األمريكاي أن مفتااح تفكيال حازب اهلل كقاوة عساكرية يكمان يف حتويلا
إىل مشكلة داخلية.6
أما بطرس حرب فال يكتفي بالقتل والتدمري احلاصلنيال بل هو ينص السفري األمريكي "بأن حيصال تقا ادم إسارائيلي كباري
يسيطر على معاقل حزب اهلل يف مارون الراس وبنت جبيل" .7وهذا ما يلتقي مع موقف جنبالط.8
 -2الربقية رقم  BEIRUT 255106بتاري  7آب  2006األخبار 2011-3-16
 -3الربقية  BEIRUT 2490 2906متوز  2006األخبار 2011-3-17
 -4الربقية  BEIRUT 2437- 2706متوز  -2007األخبار 2011-3-19
 -5الربقية  -BEIRUT 244706تاري  21متوز 2006ال األخبار 2011-3-19
 -6الربقية رقم  2471مذكورة أعالا
 -7الربقية  -BEIRUT 2513 1-8-200606األخبار 2011-3-16
 -8الربقية رقم  BEIRUT 2643- 1506آب  2006األخبار 2011-3-24
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لقاد كاان يتملال السياساايني املاذكورين رعاب مان انتصااار حازب اهللال فقاد "كاانوا خااائفني مان أن ياؤدي النازاع إىل جعاال
حزب اهلل يف وضعية أقوى يف لبنان مما كان علي يف البداية" 9وهذا ما أبلغ بطرس حارب للسافري األمريكاي عنادما كاان
قلقاإ "من أن خيرج حسن نصر اهلل وحزب اهلل من احلرب كأبطالال ألهنم يكسرون أسطورة اجليش اإلسرائيلي" .ويتماهى
سياسيو  14آذار مع العدو ويتبنون عدوان علاى لبناان واملقاوماةال فيبلغاون السافري األمريكاي أن حرباا"هم" ماع حازب اهلل
(هي) أحد العوامل ال ستح ادد مستقبل العاملال هي حرب بني نظرتني للشر األوسط10.
أمااا عناادما أسااقط يف أيااديهمال ف اراح اجلميااع يطااالبون بالعماال علااى إخفااامء نصاار حاازب اهللال ببقااامء اجلاايش اإلس ارائيلي يف
النقاط ال احتلها قبل وصول القوات الدوليةال ألهنم ال يثقون بااجليش اللبنااينال لاذلل أعلناوا للسافري األمريكاي أهنام "ال
يوافقون ...على أن جيب على إسرائيل االنسحاب أوالإ فقط لكي حيل اجليش اللبناين مكاهنااال وهاو الاذي يعتقادون أنا
يعج بالضباط املوالني لسورياال (بل) جيب أن حيصل بالتزامن مع حلول قوات دولية مكان اإلسرائيلية"11.
ال يزال ا
تصر على قوة جديدة متع اددة اجلنسياتال
أما وقد حصل االنسحابال فيتسامءل غطاس خوري":كيف يعقل أن إسرائيل ا
ولكنها يف النهاية تسم لليونيفيل ذاهتا بتسلم الوضع؟" 12
 -9الربقية رقم  -BEIRUT 254406بتاري  17آب 2006ال األخبار 2011-3-19
 -10الربقية  2544مذكورة سابقاإ
 -11الربقية  2544مذكورة سابقاإ
 -12الربقية رقم  2643مذكورة سابقاإ
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أما الياس املر فيعتب على اجليش "اإلسرائيلي" بسبب ضعف أدائ " :إن األدامء اإلسرائيلي الضعيف نسبياإال وخاصة يف
امدد يف تساليم ساالح ال حاىت يف منطقاة جناوب الليطااين.
األيام األخرية من النازاعال قاد دعام حازب اهللال ماا يدفعا إىل ال ا
ويعاارب املاار عاان اندهاش ا ماان "أن اإلس ارائيليني قااد سااحبوا معظاام جنااودهم ماان اجلنااوب رغاام أن اجلاايش اللبناااين وق اوات
اليونيفيال املع ااززة قااد ال تنتشار إال بعاد أيااام عديادة" .واساتنكر ماالمء حازب اهلل الفاراغ الااذي أحدثا الفشال اإلسارائيلي يف
الربال مث يستشيط غضباإ ويقول" :يضعنا جيش الدفاع اإلسارائيلي يف موقاف صاعب ...إهنام أساوأ جايش يف العاامل".13
ا
يسهل ل األمور بالقضامء على قوة املقاومة).
(وهو الذي كان يأمل أن ا
وتبقى أخرياإ مناقشة استخدام الفصل السابع الذي يسم جمللس األمن بطصدار القرارات امللزمة لنازع ساالح حازب اهلل.
وااذا الصاادد يقاامح املاار علااى الساافري األمريكااي أن يصاادر قارار تعزيااز اليونيفياال حتاات الفصاال السااابع ساراإال لكاان ال ميكاان
للسنيورة طلب هذا التعزيزات حتت الفصل السابع .واقمح يف املقابل أن يوصي بذلل األماني العاام ل مام املتحادة أناان
تصرح إسرائيل والواليات املتحدة بذلل علناإ.
بنفس ال على أن ال ا
 -2قطن إمداةات السالح عح المقاومة
بعد أن عجز العدو عن حتقيق أهداف ال وخاصة عن فرض نزع ساالح حازب اهللال راح سياسايو  14آذار يساعون لفارض
حصار تسليحي على حزب اهللال عن طريق السعي لتكليف األمم املتحدة مبراقبة املعابر.
 -13الربقية  -BEIRUT 266506بتاري  16آب  -2006األخبار 2011-3-25

41

فالسنيورة حياول حترين املر على املطالبة بنزع السالحال على أن يكون يف نفس الوقت "صارماإ لكن سلساإ" .14ولكن
دون جدوى .وهنا يقمح املر علاى السافري األمريكاي "وجاود رقاباة مان اليونيفيال وقاوات األمام املتحادة علاى اهلدناة وعلاى
املعابر واملرافئ واملطار لطمأنة إسرائيل أن حزب اهلل لن حيظى "بالسالح" .15ويلتقي سائر قادة  14آذار "املسيحيني"
مااع هااذا الطاارحال فيؤياادون توساايع نطااا عمليااات قاوات األماام املتحاادة وصااوالإ إىل احلاادود اللبنانيااة -السااورية ااادف...
"إعاقاة إماداد حاازب اهلل بالساالح" .16ويقاامح ماروان محاادة ونعماة طعماة علااى السافري "إقاماة جاادار كهرباائي ذكااي يف
مناطق من احلدود اللبنانية -السورية".17
أما حاكم املصرف املركزيال ريااض ساالمةال فيعاد السافري بأنا ميكنا حتارين رجاال األعماال ضاد احلكوماة ليجربهاا علاى
السماح لليونيفيل مبراقبة املعابر احلدودية ملنع أي احتمال إلعادة تسلي حزب اهلل.18
ويتطااوع قااادة  14آذار إلفشااامء أس ارار تساالي املقاومااةال فيطلااب سااعد احلريااري ماان الساافري األمريكااي أن يتخااذ "اجملتمااع
الدويل" موقفاإ "من قضية احلدود"ال ويقمح "أن تفرض األمم املتحدة عقوبات على سوريا" :19إن السوريني
 -14الربقية  2665مذكورة سابقاإ
 -15الربقية  -BEIRUT 255306تاري  8آب  -2006األخبار 2011-3-25
 -16الربقية  -BEIRUT 254406تاري  7آب 2006ال األخبار 2011-3-19
 -17الربقية نفسها
 -18الربقية  BEIRUT 2551- 706آب 2006ال األخبار 2006-3-16
 -19الربقية  -BEIRUT 270606تاري  21آب – األخبار 2011-3-25
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اسا ااتطاعوا أن مي ا ا ادوا حا اازب اهلل با ا ا -2500-صا اااروري قبا اال اسا ااتهداف إس ا ارائيل لطرقا ااات اإلما ااداد ...ويصا ااعب علا ااى
اإلسارائيليني اسااتهداف الصاواري املنفااردة املخبااأة يف البلاادات والقاارىال دون التساابب اسااائر بشارية واضااحةال ومبزيااد ماان
اإلرباك الدويل"( .إذاإ اخلوف من اإلرباك الدويلال ال من قتل املدنيني).
واىل هذا يكشف سياسيو  14آذار للسفري األمريكي وألمريكاال ومن ورائها "إسارائيل"ال عان أسارار ساالح اإلشاارة التاابع
للمقاومةال إذ تذكر السفارة األمريكية يف إحدى وثائقها 20أن جنبالط أثار " التقرير املتعلق بشبكة اتصاالت حزب اهلل
غري القانونية يف لبنان" الذي كتب حتت إشراف مروان محادة ...وسلم جنبالط القائمة باألعمال (األمريكية) نسخة عن
اخلريطة ال تظهر شبكة االتصاالت (املذكورة).
ويركااز السياساايون املااذكورون علااى حرمااان املقاومااة ماان االسااتفادة ماان املطااارال حسااب زعمهاام .وقااد تفاجااأ احلريااري أمااام
الساافري ماان أن مطااار بااريوت الاادويل ال ي ازال يسااتخدم يف هااذا األهااداف الشااائنة21ال لااذلل جيااب اسااتبدال الضااباط
الشيعةال و"إن التحسني األساسي سيتمثل يف استبدال عناصر اجليش اللبناين الذين يؤثر عليهم حزب اهلل بعناصار أكثار
استقاللية من األمن الداخلي (ذات األغلبية السنية)" .وهذا ما قام ب الوزير أمحد فتفت .22وحيااول احلرياري أن خيادع
السيد نبي بري بالقول إن األمم املتحدة تطالب بنقل ضباط اجليش
 -20وثيقة رقم  -BEIRUT 64206بتاري  9أيار ( 2008األخبار 2011-4-5
 -21الربقية  BEYRUT 2602 1206آب – األخبار 2011-3-16
 -22الربقية  BEIRUT 267- 1606آب  -2006األخبار 2011-3-25
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اللبناين املتعاطفني مع حزب اهلل من حمطة الشحن يف مطار رفيق احلريري الدويل.23
 -3التالعب بالقااتا الوطنية
يسااتخدم ف اؤاد الساانيورة القضااايا الوطنيااة الكااربى يف مناورات ا الراميااة إىل اسااتخدام الضااغط ضااد املقاومااة لناازع سااالحهاال
فمزارع شبعاال كما يبلغ السفري األمريكيال هي "اخماع إيراين سوري" .24وكان السانيورة يطلاب إىل السافري األمريكاي أن
يع اد اجملتمع الدويل قضية مزارع شبعا قضية شرعيةال كما طالب بأن ياذكرها األماني العاام يف خطابا قريبااإال وااذا الوسايلة
"سأمتكن أخرياإ من أخذ سالح حزب اهلل" .25ويغضب السانيورة مان ساومء اساتخدام "إسارائيل" لاا"املمرات اإلنساانية".
فيقر "من دون نقاش" بنظرية مفادها "احتمال استخدام حزب اهلل بعن املواكب ال حتمل
إال أن السفري يضغط علي ا
مساعدات إنسانية إلمداد مقاتلي ".26
وأخرياإ يبدي السنيورة للسفري األمريكي حرص على مصاحل "إسرائيل" كما "مصاحل" لبناانال فمان خاالل "النقااط السابع"
حتصل "إسرائيل" على ما كانت تسعى إىل حتقيق منذ عقود (إزالة املقاومة عن حدودها).27
كما يبدي السنيورة حرص على تلل املصاحل من خالل حل مشكلة مزارع شبعا.28
 -23الربقية  BEIRUT 2602- 2106آب 2006ال األخبار 2011-3-25
 -24وثيقة  -BEIRUT 235306بتاري  13متوز 2006ال األخبار 2001-3-15
 -25وثيقة  -BEIRUT 267206بتاري  16آب -األخبار 2011-3-25
 -26وثيقة  2353مذكورة سابقاإ

 -27الربقية رقم  -BEIRUT 260106بتاري  -2006-8-12األخبار 2011-3-15
 -28الوثيقة نفسها
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ويأمل السنيورة "أن تتنب "إسرائيل" إىل كون بسط سلطة الدولة اللبنانية على اجلنوب هو مفتاح أمن إسرائيل".29
أما مهمة اجليش اللبناين فلم تكن التصدي للعدوان اإلسرائيليال بل مواجهة املقاومة .فاحلريري يطمائن السافري األمريكاي
إىل أن انتشار اجليش يف اجلنوب "يعخب بداية النهاية بالنسبة إىل حزب اهللال إذا لعبنا أوراقنا بشاكل صاحي " .كماا يعلان
ارد علااى حاازب اهللال إذا حاااول إطااال النااار علااى إس ارائيل واسااتدراجها" .30ويؤكااد أن
املاار اسااتعداد اجلاايش اللبناااين للا ا
اجليش لن يقع يف ف املواجهة مع "إسرائيل" يف اجلنوب31..
ويفتخر الياس املر أن خفن نسبة الشيعة يف اجليش اللبناين من  %58إىل  %36وذلال تطمينااإ للسافريال ومان خلفا
اورع بعان زعماامء  14آذارال وخاصاة السانيورةال عان اساتخدام لغتاني .ففاي اجتماعا بالسافرامء
"إسرائيل" .وإىل هاذا ال يت ا
األجانب بوجود وزير اخلارجية السيد فوزي صلوريال يقول السنيورة إن القرار املعروض على جملس األمن لن حيظى مبوافقة
حا اازب اهلل .وبعا ااد مغا ااادرة صا االوري يقا ااول للسا اافرامء :إن إق ا ارار املشا ااروع كما ااا ها ااو سا اايعيد وضا ااع لبنا ااان "حتا اات السا ااكني
السااوري" . 32ويقااول الساانيورة اصااوص مازارع شاابعاال ويف خدعااة جدياادةال "ميكاانكم وضااعها يف عهاادة األماام املتحاادةال
ولتبق كذلل عاماإ أو مئة عام".
وبعد جمزرة قانا أعلن السنيورة رفض استقبال وزيرة اخلارجية األمريكيةال
 -29الربقية  -BEIRUT 250406بتاري  -2006-8-1األخبار 2011-3-25
 -30الوثيقة  -BEIRUT 255306تاري  8آب  -2006األخبار 2011-3-25
 -31الربقية  -BEIRUT 258306تاري  10آب 2006
 -32الوثيقة رقم  BEIRUT 2353- 1206متوز  -2006األخبار 2011-3-15
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لكن يشرح األمر للسفري يف اليوم التايلال فيقول" :إن هذا اإلعالن كان ضرورياإ من الناحية السياسيةال إذ إن لقامءا رايس
تبخر صدقيت أمام الشعب اللبناينال وقدرت على التفاوض كانت ستتضرر كثرياإ" .أما املر فال يقلق من
كان سيؤدي إىل ا
نتائج جمزرة قانا إال التعاطف مع حزب اهلل .فقد حذر أمام السفري األمريكاي مان أن دائارة التعااطف ماع حازب اهلل تكارب
يعزز صورة "حزب اهلل البطل" .33وال يكتفي قادة  14آذارال بعد عجزهم
حتديداإ على ضومء اهلجوم على قاناال وهو ما ا
عن حتقيق األهدافال بتحرين العدو ضد لبنان ومقاومت ال بل راحوا يسعون إلنشامء ميليشيات ملقاتلة املقاومة .فجعجع
ادرب ماان القاوات اللبنانيااة وهاام جاااهزون
يريااد التأكااد ماان أن واشاانطن علااى علاام بوجااود  10000 -7000مقاتاال ما ا
للتحرك" .ميكننا القتال ضد حزب اهلل ...لكننا حباجة إىل دعمكم (األمريكيني) للحصول على أسلحة هلؤالمء املقااتلنيال
وإذا بقي املطار مغلقاإال ميكن تسهيل عمليات اإلمداد الربمائية".34
أما سعد احلريري فهو أكثر طموحاإ جلهة عدد املقاتلنيال إذ يثري جنبالطال أو يشكو من معلومات تتحدث عن تدريبات
سااعد للميليشاايات الساانية يف لبنااان (حاوايل  15000فاارد يف بااريوت وطارابلس) ويضاايف جناابالط" :إن إنشااامء احلريااري
يدل على أن بعن األشخاص يسدون نصائ سيئة ل ال كاملدير العام لقوى
لشركات األمنية اخلاصة يف بريوت وطرابلس ا
األمن الداخليال اللوامء أشرف ريفي".35
 -33الربقية  -BEIRUT 2513- 1-8-200606األخبار 2011-3-16
 -34الربقية  -BEIRUT 64206بتاري  9أيار  -2008األخبار 2011-4-5
 -35الوثيقة  -BEIRUT 49006بتاري  4نيسان  -2008األخبار 2011-4-5
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المحصلة
وباحملصالةال إىل جعال شاعوب هاذا
إن أسلويب احلرب الصلبة والناعمةال اللذين مورسا ض اد منطقتنا وأمتنااال أدياا باساتمرار
ا
املنطقة فئتني تتنازعانال فئة متأثارة بالغربال وأحياناإ مستقوية ب ال وفئاة تواجها وتتصا ادى ملشااريع  .إال أن كاالإ مان هااتني
تتغري مكوناهتا تبعاإ للظروف.
الفئتني مل تبق دائماإ هي هيال بل كانت ا
وخاصاة بعاد أن دباات يف أوصااهلا عوامال التفتاات
فقد استفاد الغرب من االنقسام الديخبال بعاد نشاومء الدولاة اإلساالميةال
ا
واالنقسامال ليغزو بعن ثغورها يف "احلارب الصاليبية"ال ويصاطنع مؤيادين لا مان أبناامء املنطقاة .غاري أن دولاة مسالمة قوياة
عااادت إىل الظهااور وأحلقاات بااالغرب ه ازائم كااربى .فلمااا ضااعفت هااذا الدولااةال عاااود الغاارب هجوم ا ال مسااتخدماإال أوالإال
أسلوب احلرب الناعمة ليكسب النخبال فنج يف ذلل بدايةال إال أن عندما عمد إىل الغزوال عاد فخسار قساماإ منهاا.
لكن استطاعال بعد جالئ ال أن يستعيد ثقاة شارائ ممان خسارهم باالمكيز علاى املصااحل وعلاى األياديولوجيا .وبقاي الفرياق
املتمسل باألصالة مناهضاإ ل .
ا
وكان أن زرع يف قلاب املنطقاة اجلسام الغرياب "إسارائيل"ال الاذي يلتقاي معا يف املصااحل .وقاد اساتثار هاذا اجلسام الغرياب
األكثريا ة الساااحقة مان شارائ أبناامء املنطقااة .إال أنا ومااع ماارور الازمنال وبعااد اهلازائم الا منيات اااا األنظماة الا تصاادت
باساام األمااةال حصاال خلااط لا ورا ال وانقساامت األمااة انقساااماإ جديااداإال بااني معمفااني باااهلزائمال وبااني رافضااني هلااذا اهلازائم
عاملني على نسف نتائجها.
وتقلا

امليدان الواقعي للمعركةال لينحصر يف لبنان وفلسطنيال وإن يكن
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هنالل من يساند من خارج أرض املعركةال ممن إراوا قوى املمانعةال يف حني إراي اآلخرون دول االعتدال.
ويف لبنااانال كم ااا يف فلس ااطنيال كمااا يف س ااائر أرج ااامء املنطقااة العربي ااة واإلس ااالميةال حتا ااول امل اامددون واملعمف ااون باهلزمي ااةال أو
"املعتادلون"ال إىل حلفاامء موضاوعيني ل عادامءال يتاابعون معااركهم سياساياإ وحاىت عساكرياإال بال ويتمااهون معهامال يف بعاان
األحيانال على أساس أن معركتهم واحدة .ويف هذا ماح للحرب الناعمةال رغم الفشل الذي بدأ يالزم احلرب الصلبة.
خاصاة يف جاناب دول "االعتادال"ال
اتمرال علاى الاوترية نفساهاال بال راحات األنظماة هتتاز وتتسااقطال ا
غري أن األماور مل تس ا
وخاصة أمريكاال بتهديد قوى املمانعةال وما زال العصر اجلديد يف بدايات .
ويرد الغربال
ا
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الحرب الناعمة وإشكالية الممانعة(ة .محمد تلارع)
ومهيد
شااهد مفهااوم " احلاارب الناعمااة " () Soft Warال أو "القااوة الناعمااة" ( ) Soft Forceال تألقااإ يف هنايااة القاارن
الفائتال وأصب موضع اهتمام أكادمييني ودوائر سياسية وأمنية وعسكرية وإسماتيجية عدةال وبصورة خاصة يف الواليات
املتحدة األ مريكية ال أنتج مفكروها فلسفة املفهوم بأبعاادا املختلفاة .ومفهاوم احلارب الناعماة مل يادخل حياز التاداول يف
البلاادان العربيااة واإلسااالمية إال مااؤخراإال ومبسااتوى ماان الفهاام اخلجااول املقتصاار علااى بعاان النخااب ال ا هتااتم بالدراسااات
اإلسماتيجيةال أو لدى جهات إقليمية تدرك مدى خطورة أنشطة وبرامج احلرب الناعمة ال تظهر جتلياهتا على الشابكة
اإللكمونيةال ويف فهارس حمتويات احملرك الادويل للمعلوماات ()Googleال باأثواب خمتلفاةال تتاي تلماس املظااهر األولياة
ألوج صراع خفي تستخدم في أدوات وآليات غري مألوفة يف املواجهات احلربية املباشرةال أو يف احلروب الصالبة الظااهرة
للعيان .فمن يتصف بدقة صفحات الشبكة املتعلقة باملوضوع املعاجلال ميكن  -ومن منحى نقدي
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مقاارن-أن يالحا مشاااهد عادةال أبرزهااا :مشاهد الغياااب الصاري لالسااتعدادات واإلرشاادات التوعويااة العربياة الرريااة يف
مواجهاة تاداعيات وخمااطر احلارب املقصاودة علاى مسااتقبل حتاوالت الصاراع العاريب  -اإلسارائيلي .إضاافة إىل باروز مشااهد
آخاار الفاات يظهاار كيفيااة ظهااور احلضااور اإلسارائيلي ماان خااالل مجلااة مواقااعال منهااا مااا يااروج أن فكاارة احلاارب الناعمااة ماان
ناحية املفهوم إما تعود إىل اجملتمعات العربية واإلسالمية ال تكن العدامء البالغ لدولة إسرائيل .ويف مواقع الكمونية عدةال
تشاري "الربوباغانادا" اإلسارائيلية إىل تااورط بعان البلادان األوروبياة أيضااإ بتشاوي رعاة إسارائيل دوليااإال حتات عناوان معاااداة
السااامية.وقد وثااق ذلاال يف تقرياار "ماؤمتر هرزليااا العاشاار"ال الااذي عقااد يف العااام 2010ال والااذي أطلااق توصاايات أماال أن
تتبناها الدولة العربية على املستويات التنظيمياة والقضاائية والسياساية واإلعالمياة .باملقابالال و مبواجهاة احلملاة اإلسارائيلية
املنظمااةال تظهاار صااورة الصااراع اإلقليمااي  -الناااعمال الاادائر يف الشاار األوسااط ماان خااالل احلضااور اإللكااموين املكثااف
للجمهورية اإلسالميةال والذي حيدد مدى خطورة احلرب الناعمة وما يعد مان قبال الوالياات املتحادة األمريكياة وإسارائيل
من أعمال عدائيةال ترمي إىل تغيري القيم واهلوية الثقافية اإلسالميةال إذ يبادي اإليرانياون قلقهام الباالغال ويادعون إىل التنبا
ملواجهة ما يعد ل مة اإلسالمية من مؤامرات تستهدف ممانعة الشعوب ال تطم إىل التفلت من قبضة أمريكاال والعمل
على احلد من اآلثار السلبية للعوملة الثقافية ال متارس غزواإ ثقافياإ منظماإ على الشعوب املستضعفة.
إن املشاااهد املختلفااة ال ا عاارض هلاااال تفاات باااب السااجال يف حمافاال "اإلنتليجنساايا" "العربيااة واإلسااالمية حااول آليااات
املمانعة .ففي قواميس بعن
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املثقفني العرب ال يوحي مستوى التعامل مع املمانعة كمفهومال إال بردة فعل تصاادمية ال قيماة كاربى هلاا .واملمانعاة بنظار
بعضاهم ليسات ساوى أدا مء ساالق قااطع ماع العصاارال ومعياق للتقادم علااى كافاة املساتويات .بينمااا ينظار الابعن اآلخاار إىل
املمانعة كثقافة متكاملة ومتفاعلة مع إجيابيات العوملةال متخذة من احلداثة ما يتناساب ماع مصااحل األماةال ومنساجمة ماع
أصالتها جلهة مقاومة األهداف االستعمارية ال تطم إىل استغالل الشاعوب املستضاعفة وحتويلهاا إىل صايغة مساتهلل
لكل ماا هاو مناتج غاريب .ومباا أن احلارب الناعماة تساتهدف بصاورة أولياة صايغ املمانعاة القائماةال وانطالقااإ مان أهناا مانهج
صراع غري مباشر تستخدم في شىت سبل السيطرة املعنوية لقهر الشعوب املستضعفةال ال بد من استنهاض أسئلة أبرزهاا:
ما هي حقيقة احلرب الناعمة ؟ وما هي انعكاسااهتا علاى البلادان العربياة واإلساالمية ؟ كياف تتجلاى تأثرياهتاا ؟ وماا هاي
أمهية بنامء جمتمع ممانع للحروب اخلفية ال تشن بالوكالة الداخلية على البلدان العربية واإلسالمية؟
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القوة الناعمة (وأصي نظري–وارتخع)
قبل أن نعرض لظروف ن شأة مفهوم احلرب الناعمةال ال بد لنا من تبخب تعريف علمي ماال يندرج يف مجلة تعريفات رائجة
يف حقاال البحااوث اإلس اماتيجية العسااكرية والسياسااية " .فااالقوة الناعمااة مصااطل يسااتخدم يف نطااا نظريااة العالقااات
الدوليااةال ليشااري إىل توظيااف مااا أمكاان ماان الطاقااة السياساايةال ااادف الساايطرة علااى ساالوك واهتمامااات القااوى السياسااية
األخرى املستهدفة من خالل وسائل ثقافية وأيديولوجية".1
لدى مطالعة التعريف املدرجال ميكننا من ناحية أولية استنتاج مغزى القوة الناعمة وما تشمل من أعمال خمططة ومنظمةال
الغاية منها تثمري الطاقة السياسيةال ادف اهليمنة على القدرات واملقومات السياسية لدى اآلخر املستهدف .مبعىن غزوا
ثقافيااإ وأيااديولوجياإال وحتويلا إىل بلااد مسايطر عليا ماان دون أن تظهار هويااة الفاعال احلقيقااي .واملقصاود بالفاعاال احلقيقااي
بشكل أساسال الواليات املتحدة األمريكيةال الناظم املولاد لنظرية القوة الناعمةال واألمني على مشروعيتها وإعطائها بعداإ"
أكادميياإ إسماتيجياإ دوما وازعال وحتت عنوان زائفال يزعم تعزيز اخلري العام لشعوب األرض ومحاية الدميقراطية مان خاالل
منطق الفهم األمريكي .إن حرص الواليات املتحدة على السالم العاملي ومسرية الدميقراطية املزعومة يفمض متايز عناصر
القوة لديهاال ولعل أفضل من عرب عن أماين الواليات املتحدة وضرورة متايز قوهتا هو "روبرت غايتس" ( Robert M.
)Gatesال وزير الدفاع األمريكي احلايل .ففي مؤمتر حول قضايا الدفاع
U.C. Manal -1ال Dictionary of Public Administrationال Sarup & Sons
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قااال "غااايتس" :إن رسااال اليااوم ليساات حااول موازنااة الاادفاع أو القااوة العسااكرية .رسااال تتعلااق بكيفيااة مواجهااة أمريكااا
للتحااديات الدوليااة القادمااة يف العقااود املقبلااة .وأفاامض أن علااى أمريكااا أن تبتكاار مظاااهر أخاارى لقوهتااا القوميااة ااادف
مواجهااة التحااديات اخلارجيااة .ووفقااإ خلااربيت الا خاادمت ماان خالهلااا ساابعة رلسااامءال وكماادير سااابق لوكالااة االسااتخبارات
األمريكية ( ) CIAال ووزير دفاع حالياإال أقول لكم إنخب أتيت إىل هنا ألعزز فكرة استخدام القاوة الناعماة لكاي تصاب
قوة فاعلة رديفة للقوة الصلبة.2
مان الناحياة النظرياةال يعتارب "جوزياف نااي" ( )Jozef S. Nayاملنظار األسااس ملفهاوم القاوة الناعماة .يطارح نااي يف
مؤلفاتا إس اماتيجيات بااارزة ماان أجاال إماااح سياسااة الواليااات املتحاادة األمريكيااة يف السياسااة الدوليااة .و "ناااي"ال الااذي
شغل منصب مساعد ساابق لاوزير الادفاع األمريكايال ودرس بدقاة تكلفاة حاروب أمريكاا الباهظاة يف أفغانساتان والعارا ال
وجد أن وزن أمريكا الدويل مل يعد كما كان يف السابقال وأن شاعبية بلادا قاد تادنت بشاكل حااد يف البلادان اإلساالمية.
انطلق "ناي" من فكرة أن الناس قد عرفوا القوة الصالبة ( املباشارة عساكرياإ) واجلاربوت العساكري واالقتصاادي للوالياات
املتحاادة .وأدرك اواال باملقاباالال أن اسااتخدام القااوة املباشاارة والتهدياادات الصاارحية ماان شااأن أن ال حيقااق النتااائج املرجااوة .يف
ح ااني أن اس ااتخدام الوج ا ا الث اااين للق ااوةال أي الق ااوة الناعم ااةال س اايجذب اآلخا ارين ويرف ااع مس ااتوى اإلعج اااب بالسياس ااة
األمريكية .فالقوة الناعمة جتعل من اآلخر يريد ما نريد من دون إرغام ! كما وإهنا العنصر الثابت يف السياسة
Secretary of Defense Reports 2006-2008 . Understanding The New Defense Policy -2
Through The Speeches of Robert M. Gatesال US Amazon . com
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الدميقراطيةال واملعاني األسااس للقاوة الصالبةال الا يفامض احلفااظ علاى هيبتهااال وضفياف انعكاسااهتا املعنوياة السالبية علاى
الواليات املتحدة.3
من الناحية ا إلجرائيةال جتيز نظرية احلرب الناعماة خطاط احلارب غاري املباشارة "كاللعاب بقواعاد اخلصامال وخلاق حالاة مان
التشكيل يف الثوابت واملعتقدات ال يتبناها اخلصم .ويف مظهر احلرب الناعمةال يتمظهر االشتباك ماع اخلصام اخلاارجي
بلون حملي متاماإ"ال مبعىن أن يتبلور حضاور الوكيال احمللاي يف إطاار بيئاة حاضانة ألهاداف اخلصام بطريقاة غاري مباشارة .ويف
هااذا الساايا يسااتعري الوكياال احمللااي خطاب ااإ وطني ااإ محاسااياإ ال يثااري أيااة شاابهة ماان حول ا  .باالال وماان األفضاال أن يتبااىن هااو
بالكامل جمموعة الثوابت املشكل فيها".4
يتضاامن كتاااب " ناااي" سااة فصااول يعاارض ماان خالهلااا للطبيعااة املتغارية للقااوةال ويبحااث يف مصااادر القااوة الناعمااة لاادى
الواليااات املتحاادةال مقارن ااإ إياهااا مبصااادر القااوة ذاهتااا لاادى اآلخ ارين .ويف فصااول كتاب ا يعاارض ألسااس اسااتخدام القااوة
الناعمةال وعالقتها بالسياسة اخلارجية األمريكية.
حتت عنوان "ورامء القوة الناعمة والقوة الذكية :قوة فائقة"ال ينااقش "ساتيف هاامونز" ( )Steve Hammonsأفكااراإ
ومباادئ مرتبطاة بااالقوة الصاارمةال والقاوة الناعمااةال أو الذكياةال معتارباإ أن اسااتخدام هااتني القاوتنيال حيقااق ماا يسامي "القااوة
الفائقة" أو "القوة التجاوزية" ( .)Transcendent Powerترتكز
 -3جوزيف نايال القوة الناعمة وسيلة النجاح يف السياسة الدوليةال ترمجة حممد توفيقال ص ) 5-4( .بتصرف .
 -4جريدة اجلريدةال( العدد ) 1024ال حممد صاد احلسيخبال .2010/8/30
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"القوة الفائقة" برأي على جمموعة من املواردال وتستند إىل دمج عناصر اإلفاادة مان جمموعاة واساعة مان املاوارد واألسااليب
ال تاربط بنحاو مساتدو باني القاوة الناعماة والقاوة الصالبة .فاالقوة الفائقاة تتضامن اساتخدام الدبلوماساية العاماةال واملاوارد
الثقافية األمريكيةال والعمليات اإلنسانيةال وقواعد حف السالمال والعناصر االستخباراتية القائمة على املعلومات البشرية.
كماال وتستخدم العمليات ذات التأثري النفسي ( احلارب النفساية )ال وساائر العملياات الدفاعياة والتكنولوجياات املتقدماة
وغريها من الوسائط اهلامة املختلفة.5
أما " ليزيل جلب " ()Leslie Gelbال الباحث اإلسماتيجيال وأحد أبارز منظاري السياساة اخلارجياة األمريكياةال فاريى
مان خاالل كتابا "قواعاد القاوة" ( )Power Rulesأن احلاس الساليم بطمكانا أن ينقاذ السياساة اخلارجياة األمريكياة
من مأزقهاال وأن خيفف حدة االستيامء العاملي منها .6وهوال وبالرغم من تسليم بأن قوة الواليات املتحدة قوة ال تقاومال
وهي مطلقة وال جدل يقبال حاول ذلالال فطنا وجاد أن هاذا القاوة يفامض أن تكاون علاى مساتوى مان اإلتقاانال لتصاب
مزجيااإ ماان القاوة العسااكرية والتفاااوض الدبلوماساي القااائم علااى اإلكاراا واإلقناااع .ويف كتابا حياااول إثبااات وجهااة نظاارا ماان
خالل سلسلة من دراسات حالة ( )Case Studiesتبحث يف ماحات وإخفاقات الواليات املتحادة يف العالقاات
الدولية أثنامء النصف األخري من القرن العشرينال والعقد األول من القرن احلايل .ويف استنتاجات "جلب" تظهار هشاشاة
فعل التهديدات العسكرية وحدهاال وال ال
Title: Beyond Soft Power And Smart Power Transcendent Power . -5
.http://epages.wordpress com/2009/02/26
Leslie H. Gelb -6ال – How Common Sense Can Rescue American Foreign Policy
Cover Page – Amazon . com
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حتاال املشاااكل برأي ا بقاادر مااا تعقاادها .وهااو يقاامح اتباااع هنااج احلااس السااليمال كنتاااج إبااداعيال جيمااع بااني إس اماتيجيات
القوتنيال الصلبة والناعمة .ويركز "جلب" يف كتاب على عناصر سة أساسية هي:
السعي جلعل أمريكا قادرة على استعادة ديناميتها االقتصادية العاملية.
التأكيااد علااى انتهاااج مباادأ الاادمج بااني القااوتني :الصاالبة والناعمااة إلعااادة إنتاااج موقااع الواليااات املتحاادة يف القاارن الواحااد
والعشرين.
التحديد الواضا للتحاديات واملخااطر الا تتهادد الوالياات املتحادةال كاإلرهاابال والتهديادات االقتصااديةال واملشاكالت
الصحية والبيئية.
استخدام السبل الوقائية والتعامل مع املشكالت املتوقعة قبل حصوهلا.
اساتخدام القاوة يف ظاروف حماددةال وأسالوب اإلكاراا يف املواقاف الا ال حتقاق فيهاا القاوة الصالبة النتاائج املرجاوة .وخيلا
"جلب" يف مؤلف إىل دعوة الواليات املتحدة النتهاج سياسة اعتدال يف العالقات الدوليةال من أجل محاياة مصااحلها يف
العامل.
ويف مؤلاف "منفعاة القاوة" ( )The Utility of Forceيوجا "روبارت رياث" ( ) Rupert Smithال وهاو
أحد جنراالت بريطانيا نقداإ ملنهج احلروب التقليدية 7ال ويرىال أن مل يعد بطمكان اآللة العسكرية التقليدية منفردة حسم
الصراعات وحتقيق االنتصاراتال مستنداإ إىل أمثلة تارخيية عن جتارب الواليات املتحدة يف فيتنامال وفرنسا يف اجلزائرال حملال
نتائجها ونتائج حروب أخرى.
Leslie H. Gelb -7ال – How Common Sense Can Rescue American Foreign Policy
Cover Page – Amazon . com.Rupert Smithال The Utility of Forceال Introduction . Bames
& Nobleال2008
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ففي كتاب ال ال يدعو إىل استبعاد القوة العسكريةال وإما حياول تأكيد فكرة أن أساليب احلروب التقليدية مل تعد كافيةال ما
يتطلب استخدام منظومة خمتلفة عن منظومة املواجهة بني اجليوش التقليدية.
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القوة الناعمة ومفهوم الهيمنة الثقافية
عندما حبث املفكر املاركسي "أنطونيو غرامشي" ( )Antonio Gramsciيف العناصر املكونة الستمرارية الرأراليةال
أشار إىل أمهية الثقافة البديلةالكسبيل ميكن اعتمادا من أجل إماح الثورة االشماكية .و "غرامشي" الذي يعترب من كبار
منظري مفهوم "اهليمنة الثقافي ة" قد سعى من خالل استخدام هذا املفهوم كأداة يف التفساريال إىل تفنياد معوقاات انتشاار
الثورة االشماكية يف أوروبا الغربية .ويف حتليالت ال يرى أن هيمنة الرأرالية ال تنبخب على القوة واملال والسلطة فحسبال بل
عل ااى عام اال القب ااول ال ااذي تكونا ا ثقاف ااة الطبق ااة احلاكم ااة يف أذه ااان الن اااس .وحي اااجج "غرامش ااي"ال ب ااأن ح اادوث التغ ااري
االجتماااعيال إمااا يعتمااد علااى ضاارورة إنتاااج ثقافااة بديلااة لاادى الشارائ االجتماعيااة املسااحوقةال ثقافااة حتماال قاايم ومفاااهيم
وتقاليااد الثااورةال ماان أجاال مقاومااة الثقافااة الرأراليااة املهيمنااة علااى اجملتمااع .مبعااىن أن ا حل ا منااذ زماان بعيااد الاادور املنشااود
الس ااتخدام منهجي ااة احل اارب الناعم ااة  -وإن بعب ااارات أخ اارى  -كح اارب تس اابق األعم ااال العس ااكرية املتحرك ااةال وأدرك أن
هنال اال حربا ااإ ثقافي ااة قائم ااة ب ااني النظ ااامني الرأر ااايل واالشا اماكي تتطل ااب اس ااتنهاض قنا اوات خمتلف ااةال كوس ااائل اإلع ااالمال
واملؤسسات المبوية والفكريةال ادف إنتاج ثقافة بديلة مواجهة لثقافة اهليمنة النابعة من قيم وفلسفة الرأرالية.
وقباال اهنيااار املنظومااة االش اماكية بقيااادة االحتاااد السااوفيايت السااابق أيض ااإال اسااتخدمت الواليااات املتحاادة األمريكيااة كافااة
إمكاناهتااا الثقافيااة واإلعالميااة لتحقيااق النظااام العاااملي اجلديااد والقطبيااة األحاديااةال فانتهاات احلاارب الباااردةال وخساار اليسااار
العاملي مواقع املتقدمةال وبان اهلدف اإلسماتيجي األساس
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للواليات املتحدةال واملتمثال بقياام إمرباطورياة أمريكياة عاملياة حتات عنااوين جديادةال تساتهدف قاوى معارضاة لانهج العوملاة
املضاامرال زاعمااة أن الص اراع املسااتقبلي ال يعاادو أن يكااون ص اراعاإ حضااارياإ .وقااد جتلاات فذلكااة مفهااوم الص اراع القااادم يف
كتاب ااات ونظري ااات مفك ارين أب اارزهم "فرانس اايس فوكويام ااا" ()Francis Fukuyamaال و "ص ااموئيل هنتنغت ااون"
()Samuel Huntingtonال اللااذان ررااا بطريقااة مااا البعااد النظااري  -التربيااري للمزاوجااة مااا بااني مفهااومي القااوة
الصاالبة والقااوة الناعمااةال وأسسااا بصااورة غااري مباشاارة ملنهجيااة اهليمنااة الثقافيااةال األماار الااذي يسااتدعي الوقااوف علااى آثااار
بصماهتما اخلفية .فما هي األدوار األيديولوجية ال ررت من خالل هذين املفكرين ؟ وما صلة استقرامءاهتم غري األمينة
إىل حاد بعيااد يف فهاام حركااة التااري ؟ ومااا صاالة ذلاال بفكارة توطيااد موقااع احلااروب الناعماة كطساماتيجية متطااورة للتوسااع
اإلمربيايل واهليمنة الثقافية ؟.
تساايدت مقولااة "هنايااة التاااري " ملنتجهااا "فرانساايس فوكويامااا" حمافاال الفكاار السياسااي األمريكااي لفاامة ناااهزت اخلمااس
سانوات .ففاي كتابا " :هناياة التااري واإلنساان األخاري" ()The End of History and The Last Man
الااذي صاادر يف العااام 1989ال تالقاات طروحااات املؤلااف مااع التوجهااات األيديولوجيااة للمحااافظني اجلااددال جلهااة التنبااؤ
باهنيار األنظمة الشموليةال وسائر األنظمة الشيوعية واالشماكيةال والتنباؤ أيضااإال بانتصاار النظاام اللياربايلال كنظاام سياساي
 اقتصادي فريد يف املستقبل.عارض "فوكوياما" يف كتاب نظرية "كارل ماركس" ( )Karl Marxوفهما املاادي  -التاارخيي الاذي اعتارب مان خاللا
أن هناية االضطهاد اإلنساين مسألة
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حتميااةال وأن زوال الص اراع الطبقااي سيؤسااس لعدالااة إنسااانية مقبلااة .ووجااد أن هنايااة االضااطهاد سااتكون علااى يااد حالااة
استقرار نظام السو احلرة يف الدميقراطيات الغربية .أما جلهة الناحية ال تربط فكار "فوكوياماا" مبفهاوم "القاوة الناعماة"ال
فااتكمن يف اقتناعا بضاارورة أن تبقااي الواليااات املتحاادة علااى جهوزيتهااا املسااتمرة السااتخدام القااوة الصاالبة يف ساابيل محايااة
ونشر الدميقراطية .ولكنال بالتوازي مع ما أطلق علي موذج ويلسن الواقعيال اعترب "فوكوياما" أن اساتخدام القاوة يفامض
أن يكااون آخاار اخليااارات ال ا يااتم اللج اومء إليهاااال ووجااد أن إصااالح التعلاايم ودعاام مشااروعات التنميااةال مينحااان سياسااة
الواليات املتحدة أبعاداإ مشروعة من أجل نشر الدميقراطية.
ويف الفمة ال ضلى فيها "فوكوياما" عما كان قد طرح من أفكار موالية للمحافظني اجلدد يف مقال نشرت اجمللاة التابعاة
لصحيفة "نيويورك تاميز" ()New York Timesال يف العام 2006ال نفى أن تكون احلرب العسكرية هي اإلجابة
الصحيحة عن احلرب على اإلرهاب .وأضاف أن معركة كسب عقول وقلوب املسلمني حول العامل هي املعركة احلقيقية.
أشار "ف وكوياما" إىل ذلل وهاو يادرك أن احلاروب الصالبة الا شانتها الوالياات املتحادة قاد خلفات الكثاري مان الاويالتال
وأن هنالل صحوة قادمة ستغري من درجاة تقبال "املايسامو" األمريكاي يف العاامل اإلساالميال وأن القاوة العساكرية مل يعاد
بطمكاهنا أن تسحق شعوباإ بكاملها مهما عظمت.
ماا كتبا "فوكوياماا" يف العاام 2006ال إن دلال فطنا يادل علاى حماولااة تنصال مان جارائم احملاافظني اجلادد يف العااملال وماان
األخطامء السياسية الفادحة  -وفق فهم  -ال ارتكبت يف عهد الرئيس األمريكي "جورج بوش" .وقد تبدى ذلل يف
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كتابا " :أمريكاا علاى مفام الطار " ( .)America At the Crossroadsففاي فصاول مؤلفا يبادي الكاتاب
قلقا ماان أساالوب تعاااطي اإلدارة األمريكيااة مااع الشاارعة الدوليااة ماان خااالل غاازو العارا ال وإن بنحااو إصااالحي  -تربيااريال
ملمحااإ إىل أن أمريكااا قااد أضااحت علااى مفاام طاار ال أي إنا قااد استشاارف بشااكل مااا ال صااالحية احملااافظني اجلاادد يف
قيادة السياسة اخلارجي ة ألمريكاال ونادي بضرورة االنطاال مان مرحلاة جديادة تقاوم علاى فكارة املزاوجاة ماا باني القاوتني:
الصلبة والناعمة.
يف دائاارة التنظااري لضاارورة احلاارب والتصااادم احلضاااري القااادمال الااذي يسااتوجب التحااديث الاادائم ألدوات القهاار االمربياليااة
علااى املسااتويني :املباشاار والرماازيال ملااع ماام "صااموئيل هنتنغتااون" ( )Samuel Huntingtonيف نظريت ا "صاادام
احلضارات" ( )The Clash of Civilizationsيف هناية التسعينات أيضاإ .ولعل األسباب ال أدت إىل اتساع
شااهرة "هنتنغتااون" ال تتعلااق بالقيمااة العلميااة ال ا حتملهااا نظريت ا فحساابال باال بصاالتها الوثيقااة باانهج اليمااني األمريكااي
املتطرف .لذاال فطهنا قاد جاامءت لتعارب عان السياساة "النياو  -ليربالياة"ال بعاد أن أفلات مرحلاة النتااج النظاري ملؤلاف "هناياة
التاري واإلنسان األخري" لفوكوياما.
عمد "هنتنغتون" يف كتاب إىل تربير نوع آخر من احلتميةال أي احلتمية الثقافية القائمة على اهليمنةال واملستندة إىل تصاوير
مشهد الصراع القادم بعد اهنيار الشيوعيةال على أن صاراع خطاري حاضاراإ ومساتقبالإال ويتطلاب بالتاايل مان ساادة احلضاارة
الغربية صراحةإ أخذ احليطة واالستعداد للدفاع عن النموذج احلضاري األمريكي الليربايل .ويف نظريت يطرح فكرإة مؤداهاال
أن مشهد الصراع القادم لن يكون أيديولوجياإ أو اقتصادياإال بقدر ما أن سيكون حضارياإ -
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ثقافياإال الفتاإ إىل أن الصاراعات السياساية الدولياة املرشاحة للنشاوب ساتحدث باني حضاارات ساتتنازع مان أجال السايطرة
على العاملال وستكون بني ثالث حضارات رئيساة هاي :احلضاارة اإلساالميةال احلضاارة الصاينيةال واحلضاارة الغربياة .ولفات
املؤلف إىل أن هذا الصراعات ستحل حمل الصراعات األيديولوجية.
يفص كتاب "صدام احلضارات" عن منطلقات أيديولوجية تربر مبدأ صراع احلضارات بدالإ من مبدأ احلاوار فيماا بينهاا.
ويعزز بشكل غري مباشرال ومن زاوية إسماتيجيةال مبدأ سبا التسل وتطاوير القاوة العساكرية األمريكياة إىل ماا ال هناياةال
بدالإ من العمل على بنامء السالم العاملي املبخب على حوار احلضارات وتفاعلها.
وبناامءإ علااى مااا سابق ذكااراال يإالحا أن نظرياة "هنتنغتااون" متياال إىل إظهاار انتقائيااة فاضااحة يف تصانيف احلضااارات .فتااارةإ
يستبعد الكاتب حضارات معينةال وتارإة ينماق أخارى يف أسالوب خيفاي التماايز احلضااري األورو  -أمريكاي .وبرأيا ال فاطن
"احلضارة الكونية ستقوم على عاتق معتقادات وقايم حيملهاا العدياد مان النااس الاذين يعيشاون يف كناف احلضاارة الغربياةال
إضااافة إىل بعاان الااذين ينتمااون إىل حضااارات أخاارى" .و "هنتنغتااون" ال يتطاار بااالطبع يف مؤلفا إىل مااا جنتا احلضااارة
الغربية من كوارثال وال يشري إىل أي نقد بنيوي لطبيعة الدور االمربياايلال أو إىل األنساا االساتعمارية املغلفاة الا جتتااح
البلاادان الضااعيفةال وهااو ال يكااف عاان تأكيااد الص اراع احلضاااري املتااأجج بقول ا " :أن ا يف العصااور املقبلااة سيشااكل صاادام
احلضارات التهديد األعظم للسالم العاملي"1ال نافياإ بذلل مقوالت الصراع األخرىال ذات البعد اجملتمعي  -الطبقي.
The Clash of Civilizations, Samuel Huntington, Books-A-million -1, 1997 p. 57 -1
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يف ضومء العرض املقتضب للبعد األيديولوجي ملقولة صراع احلضاراتال تتبدى مجلة من التسالالت حول شكل ومستقبل
الصراعات الدولية القادمة .وبصاورة خاصاةال حاول ماا طرحتا الوالياات املتحادة مان أفكاار مطمئناة بعياد احلارب البااردةال
وما نسجت مان تارويج لعصار العوملاة الواعاد بتحقياق الرخاامء والتقادم وإزالاة الفارو باني باخب اإلنساان .فالعوملاة املزعوماة مل
حتقق أي شكل من أشكال العدالة الدولي ةال بقدر ما عملت على تفريغ الثقافات العاملية من حمتواها احلقيقاي .كماا وأن
العوملااة مل تنا التاااري ال ومااا احلااديث عاان مااوت التاااري إال حااديث مااؤدجل "يشااتغل انطالقااإ ماان مارٍام تتساام بوجهااة نظاارال
هدفها يف الباطن تكريس اهليمناة الثقافياة علاى احلضاارات غاري الغربياة .وماا ال شال فيا أن "هنتنغتاون" قاد صااغ نظريتا
بدرجااة وفااامء عاليااة للاانهج األمريكااي الااذي كااان بااأمس احلاجااة ملااربرات نظريااة متكنا ماان إحكااام الساايطرة علااى الشااعوب
املستضعفة.
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ما بيح "جورج بوي" و "باراك أوباما" :الهيمنة المحدثة.
بعد انتهامء الفمة الرئاسية جلورج بوشال وما خلفت اآللة العسكرية األمريكية من قتل ودمار يف بقاع خمتلفة من العاملال ويف
مناري الماجع احلاد لسمعة الواليات املتحدة األمريكية يف احملافل الدولية إثر ما قدمت لءنسانية من موت وتشارد وإعاقاة
يف أفغانستان والعرا ال عادت السياسة األمريكية إىل الساحة الدولية بوج جديدال خياطب العامل اإلسالمي بوصف عاملاإ
جااديراإ باااالحمام والثقااة ! إن ا وجا "باااراك أوبامااا" .انتإخااب أوبامااا ليااوحي بتغااري مااا يف سياسااة أمريكااا اخلارجيااةال فااأطلق
رئيسااها اجلديااد الصااورة اإلجيابيااة اخلادعااة لسياسااة مل تغااري يف أهاادافها بقاادر مااا غااريت يف هنااج حتاااول لغايااة اآلن تفحا
مدى أهليت لبنامء اإلمرباطورية األمريكية املستندة إىل القوة الناعمة.
انعكست التحوالت السياسية األمريكية بداية يف مشهد اخلطاب السياسي اهلادف بصورة ما إىل كسب معركة يف خانة
التأثري الثقايفال وحماولة السيطرة جمدداإ على عقول وقلوب املسلمني .ففي اخلطاب احملدثال يتم اختيار املفردات ال تعىن
بالسالمال وحمو الظالمال وبنامء كوكب األرض عرب استخدام الطاقة اآلمنة .ويف عناوين اخلطاب اجلديد منعطفات يصعب
تصديقها حول بنامء شراكات جديدة مزعومة مع شعوب البلدان الناميةال ال أغد عليها بالوعود املتعلقة بنشر التعليم
وحتقيااق الدميقراطيااة والعدالااة الدوليااة ! أي مجلااة األساااليب ال ا تاادعو إىل تاارجي كفااة سياسااة القااوة الناعمااةال وجتن ااب
استخدام القوة
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العسكرية الصلبة حلل الصراعات الدوليةال أو الدفاع عن املصاحل األمريكية  -الدولية إذا ص التعبري" .فقد حدثت أثنامء
والية جورج بوش فجوة واسعة طالت كيفية النظر إىل أمريكا من خالل شعبهاال وكيفية نظار بلادان العاامل غاري األمريكاي
هلااا .إذ حياااول الارئيس أوبامااا حاليااإ عبااور هااذا الفجااوةال إال أن النجاااح لاان يكااون سااهالإ إ ال ألنا يتطلااب إعااادة تقااوو يف
ضومء املصلحة القوميةال بعيداإ عن املبالغة واالستثنامءات املزعومة.1
Same ref. p.321-Soft Power and Foreign Policy: Theoretical, Historical, and -1
Contemporary Perspectives. Inderject Parmer and Michael Cox . Books-A-Million
)p.(166 - 165
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القوة الناعمة فع مشهد اإلعالم واالة الصراع الدولع  -اإلقليمع عل الشاكة اإللكترونية
من قواعد احلرب الناعمة أن تستخدم وسائل اإلعالم ادف التأثري على قناعات ومباادئ اخلصام عارب وساائط االتصاال
املختلفااةال وذلاال لاايس ماان أجاال إحااداث نشاار ثقافااة بديلااة عاان الثقافااة احملليااة فحساابال باال ماان أجاال إحااداث قلااب يف
معايري التفكري واجتاهات الرأي العام يف البلد املستهدف.
ويف اس اماتيجيات احل اارب الناعم ااةال يإعم اال مب ااا يس ا اامى حب اارب املواق ااع اإللكموني ااة إلث ااارة الس ااجاالتال وحم اااوالت اجل ااذب
والتأثريال والقرصنة ومهامجة مواقع اآلخر املستهدف "بالفايروسات" املتنوعة .وأمور كهذاال متكان مالحظتهاا يف مضاامني
موضوعات الشبكةال ال تظهر ما ينظاار حاول احلارب الناعماة يف دائارة الصاراع الادويل  -اإلقليمايال حياث تتبادى أمااط
حضاور خمتلفااةال تبحااث يف خماااطر هااذا احلاارب وأشااكاهلا يف منطقاة الشاار األوسااطال بااني أطاراف سياسااية متثاال اجتاهااات
عادةال تتمثال حبضاور قاوى إساالمية مساتقلةال حضاور إياراينال وحضاور إسارائيليال يقابلا غيااب حضاور غالاب احلكوماات
العربيااة عاان مساارح التصاادي هلا ذا النااوع ماان احلااروب .ورمبااا حياادث ذلاال حبكاام أن هااذا احلكومااات ال تشااعر بأهنااا معنيااة
بتأثري الفايروسات الناعماةال أو رمباا ألهناا تلعاب دوراإ لصااحل انتشاارهاال وإن بصاورة غاري مباشارةال فماا الاذي يساتحق إثاارة
السجال واجلدل؟
على صعيد اإلعالمال يروج الغرب األمريكي دوماإ حلرية التعبري عن الارأي وحقاو النشارال وحرياة نقال املعلوماات واإلفاادة
منهاال باعتبارها حقوقاإ إنسانية
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ال ميكن املساس اا .وحتت عناوين كهذاال تالم وتعنف األنظمة الشمولية والدكتاتورية على قمع الصحافة احلرةال وتوج
االنتقادات عندما يتعلق األمر ببلدان غري صديقةال أو وفية للواليات املتحدة والغرب عموماإ .أما اجلانب املغفل الذي ال
يااتم احلااديث عنا ال فيقااع يف إساماتيجيات اإلعااالم يف احلاارب الناعمااةال ويف منهجيااة الساايطرة والااتحكم بعقااول الشااعوبال
عارب حتوياال أساااليب التفكااري والااذهنيات ناو أمااور تافهااة أحيانااإ ال تصااب مبعظمهاا يف حماايط تناااول قضااايا حيويااةال فتبعااد
العق ااول ع اان مالمس ااة مس ااائل التغ ااري البني ااويال وحتوهل ااا إىل عق ااول مس ااتهلكة غ ااري منتج ااةال األم اار ال ااذي يض ااع األفك ااار
واملعلومات يف دائرة اساتهالكيةال ويارج التعااطي ماع الشاعوب مبنطاق إغراقاي شابي مبنطاق اإلغارا السالعيال الاذي يوقاع
مستهلل املعلومات يف هسترييا االختيار.
وبصدد وظائف اإلعالم يف التحكم والتأثريال نلفات إىل قائماة أعا ادها املفكار األمريكاي "نعاوم تشومساكي" ( Noam
 ) Chomskyاختزل فيها الطر ال تستعملها وسائل اإلعالم العاملياة للسايطرة علاى الشاعوبال والا حاددها بعشار
إسماتيجيات أساسية وهي:
 -1إسماتيجية اإلهلامءال وهدفها األساس يتمثل يف حتويل انتباا الرأي العاام عان املشاكالت اهلاماةال مان خاالل باث مجلاة
من اإلهلامءات واملعلومات التافهة ال تضع املتلقي يف خانة التشتت.
 -2إسماتيجية ابتكار املشكلةال وإحداث ردة الفعلال ومن مث تقدو احللال أي أن يثري اإلعالم مشاكلة حتادث ردة فعال
من قبل الشعبال فيطالب حبلهاال يف وقت يفمض املطالبة حبل مشاكل أكثر أمهية ومالمسة لظروف احلياة اليومية.
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 -3إسماتيجية التدرجال ويعمل اذا اإلسماتيجية من أجل تقبل إجارامء مان الصاعب تقبلا  .مبعاىن إقنااع الشاعب بضارورة
تدرجي تصاعدي.
حصول التغريات االجتماعية واالقتصادية بنحو ا
 -4إسماتيجية التأجيال كماا يساميها "تشومساكي" وهاي طريقاة ياتم االلتجاامء إليهاا مان أجال إكسااب األماور املكروهاة
حالة التقبلال كتقبال إجارامء ماا يف احلاضار يفامض تطبيقا يف املساتقبلال وترساي فكارة أن ماا يقدما الشاعب يف احلاضارال
سيجعل يف موقع تفادي التضحية املطلوبة يف املستقبل.
 -5وتتجلى يف خماطبة الناس وكأهنم جمموعة من أطفال صغارال وبواسطة شخصيات وخطب ال تستدعي لدى املتلقاي
احلس النقدي السليم.
 -6وتنطلق من استثارة العاطفة بدل تفعيل التحليل املنطقي .أي حماولة حتريل مشاعر وعواطف الناس من خالل إثارة
الرغبات واملخاوف والنزعات السلوكيةال بشىت الوسائل.
 -7وتكمن يف إبقامء الشعوب يف حالة من اجلهل واحلماقةال وإبعادها عن التكنولوجيات املتقدمة ونوعياة التعلايم اجلياد.
وتتقاطع هذا اإلسماتيجية مع إسماتيجية اإلهلامء.
 -8تشجيع الشعب على استحسان الردامءةال كأن جيد الفرد أن من الرائع أن يكون "غبيا".
 -9استبدال حالة التمرد حبالاة مان الشاعور بالاذنب .أي جعال الفارد يظان بأنا املساؤول األوحاد عان أخطائا وتعاسات ال
وأن مشكالت احلياتية إما
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تعود إىل سومء اندماج ونق

ذكائ وقدرات ال عوضاإ عن قيام حبراك سياسي يستهدف بنية النظام االقتصادي القائم.

 -10إسماتيجي ة سيطرة اإلعالم من خالل تقدم العلوم البيولوجية والنفسية .فربأي "تشومسكي" يلعب التطور العلماي
دورا"هاما" يف عمليات التأثري نتيجة دراسة طباع الناس وميوهلم .وقد نتج ذلل التأثري برأي عن الفجوة املعرفية بني عامة
الناسال وبني الذين ميتلكون أدوات السيطرةال مما جيعل تأثري القوى احلاكمة أقوى من تأثري األفراد على أنفسهم1.
من هناال نستنتج أن لءعالم دوراإ مستماإ أيضاإال ميارس عرب الدميقراطيات املثالية على الشعوب املستهدفةال ادف تفريغها
من عناصر القوة واملمانعة انطالقاإ من ازدواجية الدور املرسوم ل .
يتكرر فعل هذا االسماتيجيات يف حقل آخرال هو حقل احلرب اإللكمونية الذي تتم جتليات يف اجتاهني ممابطني :اجتاا
أولال وتتدخل في تقنية مهامجة األعدامء "بالفايروسات" بواسطة خممقني ()Hackersال واجتاا ثاينال يتأسس على غزو
العقولال وتغيري أساليب التفكاريال وصاناعة األذوا ال وإثاارة التضاليل املقصاود .علاى مساتوى االجتااا األولال ضام أنظماة
احلواساايب ماان خلفيااات سياسااية واقتصااادية وثقافيااة ماان جهااةال وأعمااال قرصاانة وساارقة معلومااات ماان جهااة أخاارى .وقااد
اساتهدفت اجلمهوريااة اإلساالمية اإليرانيااة علاى ساابيل املثاال بفااايروس "ستاكسانت" ()Stuxnetال وهااو مناتج فايروسااي
استخدم إلحداث أضرار بالربنامج النووي اإليراين وأجهزة الطرد املركزي خاصت  .أما على
 -1جريدة السفري اللبنانية ( عشر اسماتيجيات للتحكم بالشعوب – شباب السفري ) . 2011/2/15

71

مس ااتوى االجت اااا الث اااينال فطنا ا يع اارب ع اان الص اراعات وأس اااليب ال اادفاع والتحص ااني والدعاي ااة املنظم ااة م اان خ ااالل الش اابكة
اإللكمونية .ومبجرد تصف فهاارس املواقاع اخلاصاة بااحلرب الناعماةال متكان مالحظاة أطاراف الصاراع الادائرال خاصاة علاى
الصعيد اإلقليميال والذي سنعرض لتمثيل أشاكال حضاوراال بغياة تفنياد أبعاادا ومراميا ال ووعاي خطاورة ماا جياري يف عاامل
يدعي "الدمقرطة"ال وال يعمل من أجلها إال القليل.
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أطراف الصراع ووجليات الهجوم والدفاع والتالي والممانعة
تلح ا فهااارس الشاابكة اإللكمونيااة أوجه ااإ عاادة للص اراع اخلفااي .وبااالرغم ماان أن حتليلهااا وتفسااري مضااامينها حيتاااج إىل
مبحث مستقلال سنعمد إىل توضي مشهد النزاع عرب المكيز على أشكال التالية:
 الحاور اإلسالمع رير المرواط بانية األنظمة السياسية العربية. الحاور الرسمع للجمهورتة اإلسالمية اإلترانية. -الحاور اإلسراليلع المتعدة األبعاة.

يتبدى احلضور اإلسالمي املتنوع بتدخالت فرديةال تقع أمهيتها يف إثارة الوعي حيال أبعاد احلرب الناعمة وخماطرها علاى
الثقافة اإلسالمية .والالفت أن بعضها حيمل حتليالت نقدية لدراساات مؤسساة"-راناد"( -)Randاألمريكياة1ال حاول
اإلسالمال وال حتث على بناامء شابكات الكمونياة ذات طاابع إساالمي معتادلال اادف أمركاة مفهاوم االعتادال وتفكيال
الص ااف اإلس ااالميال وانت ااداب ق ااوى داخ اال اجملتمع ااات اإلس ااالمية تنش ااط إلش ااعال نزاع ااات أيديولوجي ااة ب ااني العلم ااانيني
واحلاداثيني والتقلياديني .وخيلا مضاامون االجتااا اإلساالمي املتنااوع إىل توعياة الناشائةال إىل أن هنالاال معركاة فكرياة تشاان
ضد اإلسالمال وتنفذ على أيدي أناس من أبنائ هلدم اإلسالم وتعطيل الشريعة باسم اإلسالم.
-http://www.rand.org/publications/pubs-search.html -1
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 يعمل يف مؤسسة راند ما يقرب من  1700شخ يف أكثر مان ساني دولاةال ولاديهم خاربات متفوقاة يف التوثياقالوالتادريب األكاادمييال والبحاث يف القضاايا السياساية واأليديولوجياةال ومسااائل العار واجلانس .وياتم جتمياع فار املؤسسااة
مان بااني مهنياني خمتصااني يف األحبااثال ولااديها مشارفون يبلااغ عاددهم حاوايل  950باحثااإ يف احلقااول األكادميياة واملهنيااةال
ويف فروع االقتصاد والعلوم السلوكية والطب واهلندسة .وللمؤسسة فروع منتشرة يف كافة أنامء العاملال وهلا فرع يف أبو ظق
وآخر يف قطر2.
تناااقش املواقااع اإلسااالمية أيض ااإ جارائم ال ارئيس األمريكااي األساابق "جااورج بااوش" مظهاارة فظاعتهاااال وتشااري إىل أن ال ارئيس
احلااايل قااد جااامء ليغساال وجا أمريكااا امللااوث باادمامء املساالمنيال وتاادعو إىل اليقظااة والتنبا ال وتوجا ناادامءات إىل قااادة األمااة
اإلسااالمية للعااب دورهاامال ألن العلمااامء هاام قااادةال وألن األمااة ال تإنتهاال إال حااني يسااكت العلمااامء الناصااحون .وعل اى
املس ااتوى ال ااديخب – اإلرش اااديال تتوجا ا بع اان املواق ااع إىل دع اااة اإلس ااالم يف الع ااامل للع ااب دوره اام يف ال اادعوة إىل القي ااام
بالواجبات الدينية وحماربة احملرماتال وعدم تربية الشباب على دين متفلات مان الضاوابط األخالقياةال وتوجا رساائل لكال
مسلم ومسلمة حول ما حياك ضد األمة اإلسالمية من مؤامرات هدفها التفرقةال طالبة مانهم االحتكاام إىل قواعاد القارآن
الكروال ألن املستقبل يف العامل هو مستقبل املسلمني.
أما احلضور املتعلق باجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةال فيتميز بتبيني مدى استهداف النظام السياسيال ومبساامهات الوالياات
املتحدة يف إنتاج املعارضة
 -2ملزيد من التفصيل أنظر املوقع اإللكموين الرري للمؤسسةhttp://www.rand.org/publications/pubs- :
-search.html
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الداخلية ل بوسائط خمتلفةال منها ما هو حمليال ومنها ما هو خارجي .وقد ال يبدو األمر حمرياإ ألن إيران مساتهدفة مناذ
قيام ثورهتا باسماتيجيات احلرب الناعمةال نتيجة لتنامي دورها اإلقليمي الفاعلال ولعدائها املطلق إلسرائيلال وتبنيها برناجماإ
نووياإ يثري قلق أمريكا ويهدد املصاحل الغربية يف الشر األوسط.
باارز االهتمااام اإلي اراين الررااي بتااأثريات احلاارب الناعمااة ماان خااالل مواقااف وتوجيهااات مرشااد الثااورة اإلسااالمية آيااة اهلل
خ اامنئيال وال ا تاادعو إىل التعبئااةال نظ اراإ ملااا تشااكل هااذا احلاارب ماان خماااطر ترمااي إىل إجياااد التفرقااة بااني أبنااامء الشااعب
وإحداث الضرر يف إيران .وقد أوض ذلل مرشد الثورة يف مواقف عدةال الحظاإ أن القوى اإلستكباريةال وبعد فشلها يف
استهداف بالدا خالل العقود الثالثة املاضيةال قد جلأت إىل بث التفرقةال وتشويش األذهان .ودعا مجيع وسائل اإلعالم
والناشااطني السياساايني وسااائر املسااؤولني املعنيااني إىل الكااف عاان اخلالفااات اهلامشااية للتصاادي للهجمااة ال ا تتعاارض هلااا
اجلمهورية اإلسالمية .أما على املستوى احلكومي .فقد أشار وزير األمن اإليراين إىل أن بالدا مستهدفة باحلرب الناعمةال
وأن هنالل أكثر من مثانني مؤسسة تعمل يف أمريكاال مبيزانية تبلغ نو ملياري دوالر سنوياإ إلثارة احلرب الناعمة وحتقياق
أهادافها يف إياران .وقااد حلا الاوزير اإلياراين أيضااإال أن أمريكااا قاد حاولااتال ومل تاازلال أن تااؤثر علاى السياسااة اإليرانيااة عاارب
سلسلة من العقوبااتال إال أن ذلال مل يفلا ال نظاراإ لقادرة إياران علاى املمانعاةال معتارباإ أن اساتهداف باالدا مل يازل قائمااإال
نتيجة تنامي القدرات اإليرانية يف شاىت اجملااالت .ومباا أن مشاهد الصاراع يشاري إىل خاروج إياران عان قواعاد اللعباة الدولياة
وتوزع مراكز القوة والنفوذ
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فااطن الغااربال وبقيااادة البياات ألبااينال قااد وضااع علااى جاادول أعمالا خيااارات عا ادة لوقااف التقاادم اإلياراين املتواصاال .ومااا
هدف احلرب اإلعالمية الناعمة إال التأثري على فكر الشعب اإليراينال وإخافة املسؤولني من املضي قدماإ يف الطريق الذي
سلكوا3 .
و يف مواقاع عاادة علااى الشاابكة اإللكمونيااة أيضااإ .يااتهم املسااؤولون اإليرانيااون الواليااات املتحاادة ودوالإ أخاارى بالسااعي إىل
اإلطاحااة بنظااام واليااة الفقي ا ماان خااالل اسااتخدام القااوة الناعمااة مبساااندة مثقفااني وغااريهم ماان داخاال اجملتمااع اإلي اراين.
وملواجهة هذا احلربال يالح تعدد املباحاث حاول آلياات التصادي هلجماة الغارب الثقافياة  -األيديولوجياة يف مادونات
وزارة الثقافااة واإلرشاااد اإلسااالمي الداعيااة إىل ضاارورة تبااخب خطاوات ميدانيااة يف حقاال املواجهااة بااني إياران وأعاادائها .ففااي
"ملتقى إسماتيجية وسائل اإلعالم الداخلية ملواجهة احلرب الناعمة"ال ركز وزير الثقافة اإليراين على أمهية ما يلي:
 -1ضرورة وأليف عشرات الكتب التثقيفية لمواجهة هذه الحرب.

 -2التناه إل ما تنتجه اإلعالم ،الفتاً إل أن قدروه عل التدمير ،هع أقوى وأخطر مح القناللة الذرتلة ،كونله ملح
الوسال األكثر أهمية فع الحرب الناعمة مما تستوجب ورشيد اإلعالم المحلع عل كافة المستوتات.
 -3وفعي قدرات الحكومة ،والجامعات ،والمؤسسات ،ووسال االوصال كافة لمواجهة هذه الحرب.
 -4التناه لتطورات الحرب اإللكترونية ،وما تقوم به موقن "فاتس بوك"

 -3جريدة القبس  ( :حمطات إيرانية – احلرب الناعمة واخليارات الفاشلة ضد إيران . 2011/3/19 .
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( )Facebookمن أنشطة معادية إليرانال معترباإ أن احلقيقة هي الضحية األوىل للحرب اإلعالمية4.
يف املقلب اآلخرال يتبدى املوقف اإلسرائيلي من احلرب الناعماة يف حمطاات أساساي ثاالث :اخلاوف مان سالطة اإلعاالمال
اعتم اااد أس االوب اخلدع ااة لتش ااوي احلق ااائق التارخيي ااة للص ا اراع الع ااريب  -اإلس ا ارائيليال و سياس ااة املواجه ااة والغ اازو املتع اادد
األهداف.
يف نطا اخلوف مان سالطة اإلعاالمال ويف الفامة الا عارض فيهاا املسلسال المكاي "صارخة حجار"ال اعامض اإلسارائيليون
بشادة علاى املسلسال املاذكورال واعتاربوا أنا يشاكل حتريضااإ خطارياإ ضادهم فعمادوا إىل اساتدعامء السافري المكايال واحتجاوا
لادى تركيااال حماادثني ضاجة إعالمياة كااربىال ألن املسلسال قاد أثااار حقاائق تتنااقن مااع املشاهد الاذي تقدما إسارائيل عاان
سياستها يف الغرب املناصر هلا .فالدولة الصهيونية تدرك مدى اخلطر الذي يشكل اإلعالم عليها .ولذللال أعطت أمهية
كربى للسيطرة على مرافق إعالم حيويةال سوامء يف أوروباال أو يف الواليات املتحدةال ألهنا تاؤمن بأمهياة وساائل اإلعاالم يف
صناعة رأي عام ملفق حيتضن قضيتها بشىت السبل واملؤثرات.
تنطلق إسرائيل بتنظريها ملفهوم احلرب الناعمة من خدعة كاربى .والساساة اإلسارائيليون حيتااجون دومااإ إىل حاائط مبكاى
إليهااام العااامل بااأن إسارائيل هااي دومااإ املعتاادى عليهاااال وأهنااا الضااحية الا تااذب ماان قباال العاارب واملساالمني .ففااي "ماؤمتر
هرزليا" اعتمدت إسرائيل يف فنون اخلدعة على تشوي احلقائق
 -4جريدة النهار اللبنانية  ( :وزرامء مااد يتعهدون مبواجهة احلرب الناعمة ضد إيران ) . 2009/9/2 .

77

لتمرير فكرة أن مصدر احلرب الناعمة عريب  -إسالمي مان جهاةال وأورويب مع ٍ
ااد للساامية مان جهاة أخارى .ويالحا ماا
ذكرناا من خالل مطالعة أعمال املؤمتر املقصودال حيث وزعت أورا عملال تلح أن لكراهياة اليهاود جاذوراإ عميقاة يف
اإلسالم منذ القضامء على القبائل اليهودية يف شب اجلزيرة العربية .ويف املؤمتر املذكورال وضاعت إسارائيل موضاوع الكراهياة
والتحرين على جدول األعمالال مفصالة مجلاة مان التجلياات الا متاارس عليهاا مان خاالل احلارب الناعماةال والا ناذكر
منها ما يلي:
 -1كثافااة األنشااطة اهلادفااة إىل عاازل إس ارائيلال ومقاطعتهااا ماان قباال املنتااديات الدوليااة واإلسااالميةال وممارسااة التااأثري علااى
بعن املؤسسات العلمية يف أوروبا الستبعاد القدرات األكادميية اإلسرائيلية.
 -2اسااتخدام كافااة أساااليب التحارين ماان خااالل وسااائل اإلعااالم العربيااةال كقناوات :اجلزياارةال واملنااارال والعربيااةال وغريهاااال
إلظهار ال شرعية إسرائيل وال إنسانية الشعب اليهودي والفكر الصهيوين .وجتنيد بعن وسائل اإلعالم الغربياة كقنااة5ال
( )BBCاالمليزيةال ال تبثال ليس إرضامءإ للعرب واملسلمني فحسبال بل ألسباب مصدرها أورويب حملي.
 -3ممارسة التحرين يف وسائل اإلعالم الفلسطينيةال حيث إن هنالل حماوالت فلسطينية جتري إلخفامء رسائل الكراهية
املنتجااة لاادى الساالطة الفلسااطينية عاان ال ارأي العااام الاادويل .فماان وجهااة النظاار اإلسارائيليةال وبااالرغم ماان اع اماف الساالطة
الفلسطينية بشرعية
 -5ملزيد من املعلومات حول مؤمتر هرزليا العاشرال أنظر املوقع الرري التايل:

http://www.herzliyaconference.org/eng
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اؤد إىل اضاااذ موقااف صااارم ماان االنتفاضااة الشااعبيةال األماار الااذي جعاال بعاان
الدولااة اإلسارائيليةال فااطن هااذا االعاماف مل يا ِّ
احلكومات الغربية تعمف بشرعية نضال الفلسطينيني ضد إسرائيل.
 -4متارس احلرب الناعمة على إسرائيل أيضاإ عرب التحرين يف الكتاب الفلساطينية الا مل ياتم إحاداث تغاريات جوهرياة
يف مضاامينها الا حتمال حتريضااإ ضااد إسارائيل .ألن كتاب التعلايم ال تعامف بطنسااانية الشاعب اليهاوديال وال تنشار ثقافااة
السالم مع إسرائيلال وتزيف بالتايل حقيقة الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيخب.
 -5التحارين الااذي متارسا حركااة محاااس لكسااب الارأي العااام الفلسااطيخبال والاادور الساالق الااذي يلعبا قطاااع التعلاايم يف
قطاع غزةال ألن حيرض شفوياإ على دولة إسرائيل انطالقاإ من أيديولوجية محاس.
 -6دور املنظمات اإلسارائيلية غاري احلكومياة ( )NGOSيف نشار املعلوماات الكاذباة واحملرفاة حاول إسارائيل .إذ يادعم
بعضها الفلسطينيني بتمويل من االحتاد األورويب الذي ميدها امسني مليون دوالر سنوياإ!
 -7ضاعف وساائل اإلعاالم ا إلسارائيلية وتأخرهاا باالرد علااى بعان األنظماة العربياة الا ال ترغاب بطحراجهااال إذ تتمااادى
هذا األنظمة يف السماح ببث الكراهية ضد إسرائيلال وتسم مبهامجتها من قبل القوى الداخلية املعادية.
أمااا لناحيااة احللااول ال ا تطاارح إس ارائيلياإ يف مواجهااة احلاارب الناعمااة .فقااد حلظاات خالص اات "م اؤمتر هرزليااا" مجلااة ماان
التوصاايات ال ا تاادعو إىل انتهاااج مباادأ التحااول ماان قاعاادة الاادفاعال إىل قاعاادة اهلجااوم اإلعالمااي .ووفقااا لنتااائج امل اؤمترال
يتطلب ذلل إحداث تغيريات تنظيميةال وحتقيقاتال ومراقبة شاملةال
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وتوثيقال ورد سريعال ونشاط إعالمي يف مؤسسات التعليم األوروبية .ويف اجملاال القضاائيال تفامض املواجهاة الفاعلاة تغياري
بعن التشريعات وتقدو الدعاوى حبق الاذين يكناون الكارا إلسارائيل .وعلاى املساتوى السياسايال يتطلاب األمار تغياريات
جوهرية يف الدبلوماسية العامةال من خالل أخذ زمام املبادرةال وليس الرد مبنع التحارين فحسابال كاأن ياتم عارض الوجا
اجلميل واملشر إلسرائيلال وإبراز ماحاهتا ومسامهاهتا العلمية والطبية والزراعية .وطالب املؤمترال بأن يإعمل دولياإ على سن
تشريعات ضد التحرينال وتغيري القانون الدويل اصوص موضوع اإلرهابال بطريقة تسم لدول العامل وإسرائيل العمال
حبرياة أكارب يف حقال مكافحاة اإلرهاابال دون أن يعتارب األمار خارقااإ حلقاو اإلنساان أو جرمياة حارب! أماا علاى املسااتوى
اإلعالمايال فخلا املاؤمتر إىل إطااال توصايات لتغذيااة وسااائل اإلعااالم يف إسارائيل وخارجهاااال لسااماع الروايااة اإلسارائيلية
واملس بالرواية املعاديةال والتوصية بتأسيس حمطة تلفزيونية فضائية لبث صوت إسرائيل يف العامل العريبال والارد علاى املواقاع
اإللكمونية ال تستقطب أعداداإ كبرية من املشاهدين .وقد أوصاى املاؤمتر بضارورة وجاود جسام رراي يركاز علاى مواجهاة
الكراهيااة ماان خااالل قن اوات :الاادينال والقااانون الاادويلال وخطااط التعلاايم .واقاامح أن يااتم تشااكيل وحاادة خاصااة يف جملااس
األم ا اان الق ا ااوميال مهمته ا اا البح ا ااث بص ا ااورة منهجي ا ااة بأس ا اااليب الدعاي ا ااة العربي ا ااةال وأن يتش ا ااكل جس ا اام آخ ا اار يف أجه ا اازة
االستخباراتال يهتم جبمع املعلومات حول اإلعالم املعادي لدولة إسرائيل.
وعلى صعيد احلرب اإللكمونيةال بدأ اإلسرائيليون منذ زمن بعيد بأعماال التجساس علاى االتصااالتال وباحلضاور بكثافاة
عرب املواقع اإللكمونية كموقع "إسرابيدياإ ()Israpediaال وموقع "فايس بوك" (.)Facebook
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وبصدد استخدام اإلنمنت يف احلارب الناعماةال دعاا القنصال اإلسارائيلي لوساائل اإلعاالم والشاؤون العاماة يف نيوياورك إىل
تشجيع انتهاج دبلوماسية جديدة لتعزيز صورة إسارائيل يف أوسااط مساتخدمي الشابكة اإللكمونياةال إميانااإ منا باأن فكارة
أن العامل ضد إسرائيل هي ببساطة ليست صحيحة!6
 -6ملزيد من االطالع على مؤمترات هرزليا أنظر موقع Facebook/http://www.facebook.com/HerzliyaConference
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وجليات الحرب الناعمة ومسألة الممانعة
بعااد أن عرضاانا مفهااوم ومنطلقااات احلاارب ا لناعمااة وآثارهااا اخلطاارية علااى البلاادان العربيااة واإلسااالميةال تتعاادد التسااالالت
حيال سبل وآليات املمانعة يف ظل تأثريات العوملة الثقافية .فهل يستحق ذلل انيازاإ إىل صف مقاومة اهليمناة الزاحفاة؟
وهل أن جمتمعاتنا حباجة إىل تكوين رلية موضوعية ملواجهة حتديات العصار الاراهنال ال متاارس قطيعاة ماع التااري والفعال
الماثاي وال هتمال إجيابياات احلداثاة وماا بعاد احلداثااة يف زمان كثياف التحاوالت؟ أم أن املمانعاة ال تعادو أن تكاون هرطقااة
وادعامءات واهية ال قواعد هلا لالشتغال نظراإ لتفاوت القدرات واملقومات ال تسم بطعادة إنتاج فهم الصراع الدويل -
اإلقليمي انطالقاإ من آليات جديدة؟ أو ألن الصراع قد حسمت نتائج تارخيياإ لصاحل الطرف األقوى املهيمن؟.
يشاكل القطاااع اإلعالمااي املعاومل حتاادياإ إ صااارخاإ لساياقات املمانعااة .وقااد سان التطااور التقااخب بنشاومء معسااكرات إعالميااة
جمهزة وعابرة حلدود الدولة القوميةال من خالل رواج قناوات الباث الفضاائي ااصاةال الاذي ساياد عصار الصاورةال وس اارع يف
نقل احلدث وتصدير القيم والرموز واألفكار .إذ محت األقمار الصناعية يف وضع العامل بأسرا حتت اجملهرال واضذت ملا
تعرضا ا اسا اماتيجيات هجومي ااة تس ااتهدف األم اان الثق ااايف للمجتمع ااات املتلقي ااةال أي الثقاف ااة الوطني ااة والقومي ااة والديني ااة
وحميطها.
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يطال االستهداف املتمثل بالتجليات اإلعالمية للحرب الناعماة قناوات التنشائة االجتماعياة يف البلادان املستضاعفة .وقاد
را االسااتطالع الغااريب التااارخيي للاابالد العربيااة أيضااإ بتكااوين ظااروف مساااعدة للهيمنااة الثقافيااة وتفشاايها .واالسااتهداف
املقصود يطال أجهزة املمانعة ملؤسس األسرة واملدرسةال كمؤسستني مفصليتنيال تشكالن حقل اإلنتاج املكثف للسلوك
واألذوا والقيم والعادات والتقاليدال ما يضع اجملتمعات املقصودة بالغزو أمام حتاديات مصاريية تتطلاب رسام أطار ناجعاة
للمانعةال وبالتايلال احلفاظ على ما سلم من خصوصيات مل تزل قائمة يف ظل حالة العجاز الاذي تشاهدا البلادان العربياة
واإلسالمية على صعد االستعدادات اإلسماتيجية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية.
تعرض مفهوم املمانعة بشاقي العلمااين واإلساالمي النتقاادات مجااة .ويف مادخل التعااطي ماع مفهاوم املمانعاة ذاتا ال جتادر
اإلشااارة إىل وجااود مسااألة سااجا لية حتاايط بسااياقات  .حيااث اعتاارب بعاان الباااحثني أن التغااخب باااملفهوم املقصااود قااد مت تبنيا
لكي خيتزل املبادئ احلقوقية واملفاهيم السياسية يف صورة "نعوت"ال األمار الاذي حياول دون والدة أي ثقافاة نقدياة تكاون
قادرة على الدفع قدماإ ببنامء مقومات ملموسة تواج اهلجمة األمريكية – الغربية على البلدان العربية واإلسالمية .وبارأي
هاؤالمءال فاطن ثقافااة املمانعاة قاد دأباات علاى توظياف مااا أمكان مان مبااادئ ومفااهيم يف نعاوت ساالبية هادفها إماا االمتااداح
والتضاارع واالبتهااالال وإمااا التجلااي علااى نااو قااذف وهجااامء .وعلااى نااو كهااذاال يااتم اخت ازال مفااردات "القااانون الاادويل"ال
و"الدساات ور"ال و "الشاارعية"ال و "الدميقراطيااة" و "الوفااا " يف جماارد نعااوت ال تاارى يف املمانعااة إال املمانعااة نفسااها .وألجاال
وردها
ذللال برأيهمال يسهل على ثقافة املمانعة أن تتوج رأساإ ملس مبادئ ال صلة هلا بالقانون الدويلال ا
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يف نعاوتال بقصاد تبجياال أو جماملاة أو أبلساة وضااوينال ألن هاذا الثقافاة ال تعتمااد علاى احلجاة والاادليلال بقادر ماا تعتمااد
على املروياتال وال متتلل حىت رلية متناسقة لتاري الصراع العريب – اإلسرائيليال ميكنها أن تواج بشكل حاسم وجدي
الرواية الصهيونية أو الغربية هلذا الصراع1.
يف املسااار النظااري ذات ا ال تنطااوي املمانعااة ب ارأي بعاان املهتمااني علااى ساالبية مفرطااة" .فالساالبية يف اجلااوهر انشااغال مفاارط
اطط اخلصم أو العدوال فضحاإ وإدانةإ ورفضاإال حيول دون التخطيط للاذات واالنشاغال بصاالح أمورهاا وأحواهلاا – ومان
زاويااتهم – يعاارض عمااوم املمااانعني العاارب درجااة متقدمااة ماان االسااتنفار النفسااي والااذهخب والثقااايف ضااد أمريكااا ااصااةال
والغاارب بعامااةال فيسااعدون أليااة أزمااة تصاايبهمال وينشااغلون جبمااع معلومااات وب اراهني علااى أهناام معااادون لنااا ولءنسااانية
وأنااانيون ومنحطااون " . 2وهناااال يتحااول املمااانع إىل شااخ ال يكااف عاان اإلحالااة إىل األمااةال كأمااا املمانعااة ال تعاادو أن
تكااون شااعوراإ خمتلط ااإ خيشااى التحااول إىل وعااي وإدراك ومتيياازال وذلاال مااا حا ااول املمانعااة إىل ثقافااة ساالبية وتكااوين نفسااي
سلقال يستعرض كرا األمريكيني والغربال بدالإ من العمل على حتويل وإصالح الواقع االجتماعي واالقتصادي والتعليمي
والديخب والقاانوين يف بالدناا .وتقار وجهاة النظار الا نعارض هلاا باأن املمانعاة أدامء ثقاايفال بياد أهناا العادو األخطار للثقافاةال
ألهنا مدمرة لءبداع الفخب واملعريفال ومستسلمة لعدائية جتعلها أسرية قيم ضيقةال قبلية أو دينيةال نظراإ لتكوينها العاطفي –
االنفعايلال الذي جيعلها ممتنعة عن البيان والصياغة املفهومية الواضحة .وعلى هذا الصعيد .تتحول
 -1أنظر جريدة السفري اللبنانية ال مقالة بعنوان  " :قانون النعوت " .
 -2ياسني احلاج صاحل ال جملة احلوار املتمدن – العدد . 2009/11/3 -2454
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املمانعة إىل عدامء للغربال ألهنا جتعل التعلم من الغرب صعباإ بل مستحيالإال كما وأهنا سلبية وعقيمة عملياإال وتعمل على
تأبيد احلاضر وجتمياد الازمنال وحيثماا ارتفعات راياة املمانعاةال ماد حتتهاا التادهور واالهامامء والباؤس والتبدياد اهلائال للماوارد
العامة وللحياة اإلنسانيةال وضريب اللغة والثقافة واحملدوديةال مبا يعخب أن املمانعة هي مرض الروح العربية الذي جيعل منها
عدواإ لنفس .3
إن سياقات الفهم ال سبق ذكرها تستوجب إقراراإ ونقداإ يف آن معاإ .فما من عاقل متبصر يوافق على قبوع فعل املمانعة
يف خانة رفن خاوية ال هم هلا سوى النعوت والشماتة وسائر االستعراضات األخالقياة األبعاادال أي تلال األدوات الا
ال تصل كسالح رمزي يف املواجهة .والنقد الصري الذي نفمض أن مستوجب ألصحاب فكرة دحن حالة املمانعةال
فيقااع يف خمالفااة أمهيااة عاادم فض ا مااا خيطااط للبلاادان العربيااة واإلسااالمية ماان اس اماتيجيات هاادفها اسااتتباع هااذا البلاادان
اودة
واهليمنة على شعواا انطالقاإ من أبعاد أيديولوجية اساتعماريةال كاإلحياامء املابطن باأن الغارب ال حيمال ساوى مشااعر امل ا
واملؤازرة للشعوب املسات بد هلاا .فماا هاو هاام علاى مساتوى املمانعاة ال يقاع يف نقاد جتلياهتاا غاري الفاعلاةال بقادر ماا يقاع يف
كش ااف منعرجاهت ااا البائس ااةال وإحي ااامء ثقاف ااة وطني ااة حياهل اااال تش ااكل نتاج ااإ مجعي ااإال يتغ ااري ويتناس ااب م ااع معطي ااات العص اار
ومتطلبات ا ال ويعاامف بااالتنوع الثقااايفال وبشاارعية االخااتالف ماان أجاال ترشاايد وحتقيااق تنميااة ثقافيااة ذات بعااد تغياارييال وال
يستند إىل عامل التربير فحسبال بل إىل عامل مشاركة األجيال الشابةال وبالتايلال إىل عصرنة حقيقية تعيد بناامء املاوروث
الثقايفال وال تقود إىل االستالب احلضاري .فالعامل اليوم ال حيتضن ثقافة عاملية واحدةال وليس من احملتمل أن
 -3املصدر نفس .
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توجد يف يوم من األيامال وستوجد ثقافات متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائياةال أو بتادخل إرادي للحفااظ علاى كياهناا
ومقوماهتا اخلاصة .من هذا الثقافات ما مييل إىل االنغال واالنكمااشال ومنهاا ماا يساعى إىل االنتشاارال ومنهاا ماا ينعازل
حيناإ وينتشر حيناإ آخر.4
يف مع اارض اإلش ااارة للنظ اارة املتس اارعة ألمهي ااة املمانع ااة الثقافي ااةال جت اادر اإلش ااارة إىل ض اارورة التميي ااز ب ااني مفه ااومي الثقاف ااة
والتثاقفال كمفهومني سابقني لوالدة العوملةال وبني العوملاة ببعادها الثقاايف اهلاادف .ألن العوملاة كماا يعتربهاا املفكار املغاريب
الراحل "حممد عابد اجلابري"ال تشكل أيديولوجيا تعكاس إرادة اهليمناة علاى العاامل وأمركتا ال ألهناا تعمال علاى تعمايم ماط
حضاري خي بلداإ معيناإال هو الواليات املتحدة األمريكيةال بالذاتال على العاامل أمجاع .مان هنااال فاطن الفار باني الثقافاة
واالنتشار الثقايف واسماتيجيات العوملةال أن األخرية تنحاو باجتااا القضاامء علاى اخلصوصاية الثقافياة بشاكل عاامال وتتادخل
يف صنع األذوا ومناحي التفكري من خالل إمرباطورية وسائل االتصال القادرة على إحاداث هاذا اخلارو الكاربى .لاذا
فطن األخذ بطجيابيات العوملة يفمض عدم غن الطرف عن كوهنا نظاماإ يعمل على إفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوىال
ويدفع ل لتفتيت والتشتيتال لريبط الناس حبالة ال انتمائية بصورة ما.
انطالقاإ من وجه النظر ال إعرض هلما حول منهج املمانعة وغايات ال تتحول املمانعة كفعلال إىل ضارورة ثقافياة تقاع ماا
بني الرفن واالنغال ال و بني القبول التام بتدخالت العوملة .أما الضرورة ال تكسر القيد وتطلق الثقافة
 -4أمحد صدقي الدجاين ال ( الثقافة العربية واإلسالمية وحتديات العوملة ) جملة الكلمة العدد  18بريوت ال 1998ال ص- 143 .
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العربي ااة واإلس ااالمية ملقاوم ااة الغ اازو واالخ اما فطهن ااا ممكن ااة احل اادوثال وتتطل ااب اكتس اااب األس ااس واألدوات ال ا ت اادخل
اجملتمع ااات املس ااتهدفة يف عص اار العل اام والثقاف ااة والعقالني ااة والدميقراطي ااة .وبص اادد اإلسا اماتيجيات الفاعل ااةال أو املرش ااحة
للصمود بوج العوملة الزاحفةال يطرح الباحث العريب "عباد اإللا بلقزياز" مجلاة مان التساالالت حاول أدوار قناوات التنشائة
القاعديةال األسرة واملدرسةال ويرى أن اإلعيامء قاد دب يف أدائهمااال وناال مان وظائفهماا المبوياة والتكوينياةال ومان قادرهتما
علااى االسااتمرار يف ممارسااة أدوارمهااا التقليديااة الفعالااة يف إنتاااج أو إعااادة إنتاااج منظومااات القاايم االجتماعيااةال إذ يتجلااى
الاوهن برأيا يف إخفاا النظاام التعليمايال وتفكال باىن األسارة واهنياار نظاام القايمال واعتارب أن هاذا القناوات قاد وقعات يف
مرمى العوملة الثقافية ال وصفها بثقافة الصورةال أو ثقافة ما بعد املكتوب.
يف نطا املواجهاةال دعاا "بلقزياز" إىل التعااطي ماع مفهاوم املمانعاة بطريقاة مثمارة .وعلااق أمهياة بالغاة علاى وظيفاة املمانعاة
الثقافيةال عان طرياق اساتعمال األدوات عينهاا الا حتققات ااا اجلراحاة الثقافياة للعوملاةال وإىل االساتفادة مان نظرياات علام
االجتماع الثقايف ال تؤكد على أن فعل العدوان الثقايف غالبا" ما يستنهن نقيض  .5ويتفق "بلقزيز" بطرح مع "سيار
اجلميل"ال الذي يشري إىل أن مواجهة العوملة تتطلب االهتمام بقطاعي المبية والتعليم عرب صيانة الذاكرة األدبية والذاكرة
التارخييااة6ال واالسااتفادة ماان التقنيااة املعاصاارة كوهنااا موروثااإ عامليااإ .ففااي مواجهااة العوملااةال ياارى "ساايار اجلمياال"ال أن معاناااة
البالد العربية قد بدأت لدى االحتكاك باحلضارة الغربيةال ولذلل فالدعوة إىل احملافظة على
 -5املصدر نفس ال ص - 143
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اخلصوصااية يف عصاار العوملااةال لاان تتحقااق برأي ا إال باالهتمااام مبعاجلااة احلقااول املعرفيااة وإحااداث اإلصااالحات والتغ اريات
املطلوبااة ماان وجهااة مشوليااة .ويعتاارب أيض ااإال أننااا ال نسااتطيع وقااف اهلجمااة اإلعالميااة الغربيااةال لكاان باسااتطاعتنا احلااد ماان
تأثرياهتا السلبيةال عن طريق إجياد قنوات فضائيةال عربياة وإساالميةال نشايع مان خالهلاا أدبياتناا وأفكارناا يف العاامل األوساع.
وقد دعا إىل االنفتاح والتكتل االقتصاديال وتأسيس كتلة عربية – إسالمية تساعد حركة الثقافةال كما وحذر من طغيان
ثقافة اآلخرال ال قد توسع فجوة االستتباع االقتصادي والسياسي ألمريكا والغرب.7
" -7د .سيار اجلميلال أستاذ مادة التاري احلديث يف جامعة آل البيتال ( األردن ) وصاحب كتاب ( العوملة اجلديدة واجملال احليوي
للشر األوسط  :مفاهيم عصر قادم ال -)1997
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خالصة
يف ضومء احلاجة إىل ممانعة فاعلة تواج أشكال االستهداف الذي تتعرض ل البلدان العربياة واإلساالمية مان خاالل قاوى
وقنوات احلرب الناعمةال ويف ضومء خطورة ما جيري تصميم يف أروقة الغرف السودامءال من فنتال وصراعات داخليةال دينية
وإتنياة .ال بااد ماان اإلقارار حبالاة االنكشاااف الا تعاااين منهاا البلاادان العربيااة واإلسااالمية علاى األصااعدة املختلفااة .فبلااداننا
تستورد منتجات الغرب الصاحلة والطاحلاةال وتتلقاى تصااميم وجمسامات صاور احليااة القادماةال عارب قناوات الباث الفضاائي
املختلفااة والغاازو اإلعالمااي املتعاادد اجلنساايةال حااىت وأن شااعوبنا قااد أضااحت تسااتلهم ماان الصاافحات اإللكمونيااة أذواقهااا
ورليتها للتغري االجتماعيال نتيجة تراجع مواقاع الثقافاة الداخلياة وعجزهاا عان إنتااج احلاس النقادي الساليمال ماا يساتدعي
إحداث حتوالت بنيوية يف عقول النخب املثقفةال لكي تلعاب دوراإ رائاداإ يف كشاف حجام وأوجا االساتهداف .أي وعاي
طبيعة املخاطر الوافدةال وترمجت بأفعال منظورةال تنقل املشاهد اإلدراكياة واملعرفياة إىل أذهاان الشارائ االجتماعياة املتنوعاة
بطر وأساليب سهلة الفهم ألن حقل االستهداف األساس للحرب الناعمة هو العقل اجلمعيال واحلس املشمكال وذلل
مااا يتطلااب بالتااايلال عماالإ نضااالياإ ماان قباال األجهاازة الثقافيااة واإلعالميااة لتحقيااق عصارنة وحتااديث داخليااني .ألن مواجهااة
احلاارب الناعمااة كنتاااج ع اوملي – أ مريكاايال قااد تكااون عمليااة صااعبة املنااال يف ض اومء حالااة املراوحااة احلاليااة للعقاال العااريب
واإلسالمي.
ويف ساااحة مواجهااة الفوضااى املنظمااةال ال بااد ماان والدة ممانعااة منظمااة تباادأ بتحااديث أطاار التنشاائة االجتماعيااةال وحتفيااز
مؤسسة األسرة على االهتمام باحلقول الثقافية والعلمية واملعرفيةال وإحيامء إجيابيات الماث يف أذهان
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الناشئة .والقصدال أن هنالل حاجة ماسة لبنامء اساماتيجيات يف حقاول خمتلفاةال تعياد إنتااج األدوار االجتماعياة والمبوياة
والثقافيااة ملؤسسااات المبيااة والتعلاايم .فاملدرسااةال كقناااةال يف التنشاائة القاعديااةال وبااالرغم ماان اعتماااد مناااهج مسااتحدثة يف
التعلاي مال مل تاازل تلقينيااة الطاابعال وغااري حمفاازة علاى اإلبااداعال وال متااارس الادور التثقيفااي اخلااال ال كماا أهنااا منكفئااة يف جمااال
احلفاظ على الماث وإحيامء الثقافة الشعبية.
ما ينطبق على مؤسس األسرة واملدرسةال ينطبق على مؤسسة اجلامعة ووظيفتها .فاجلامعات العربيةال بغالبهاال مل تستطع
حتقيااق نتااائج إبداعيااة واعاادة ساوامء يف احلقااول البحثيااة واملعرفيااةال أم يف حيااز بنااامء وتاارميم الااذات الثقافيااة .واخلاصااة منهاااال
مروجة يف كثري من األحيان للثقافة الغربية مبنحى ال إنتقائي .يف حني أن اجلامعات الوطنية مل تزل قابعة يف أروقة الرتابةال
وهاايال إن متي ااز بعض ااها حين ااإال ال تعك ااس إالا واق ااع حااال ال اانظم السياس ااية ال ا أنتجته اااال م ااا يسااهم يف تعوي ااق الق اادرات
األكادميياة يف مواجهااة القااوة الناعمااة .وعناادما تماجااع مسااتويات الاوعيال يسااهل االسااتهدافال وتغيااب حالااة النهضااة عاان
لعب دورهاال وتنكفئ اإلصالحات الضرورية لصاحل املكاسب الذاتية.
متارس احلرب الناعمة أيضاإ قصفاإ ناعماإ للعقولال وجتد يف فساد احلكم معارباإ صااحلاإ هلاا .وفسااد احلكام بالتاايلال يانعكس
فساداإ اقتصادياإ وإدارياإ وتشريعياإال األمر الذي يعيق بنامء حالة من الثقة بني الشعوب ونظمها السياسيةال وبالتايلال جيعلها
فريسااة سااهلة للغاازو الثقااايفال الااذي يتباااهى بدمي قراطيت ا يف بااالد املنشااأال ويسااتخدم مفاعياال الغاازو الرقيااق بساالوك خااادع.
ويشكل حال النُّظإم السياسية العربية كاحباإ مينع تبخب منطلقات تغريية تؤمن باملشاركة الشعبيةال
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نتيجااة مشاااعر ضاامنية لاادى معظاام احلكااام العاارب – وقااد تكااون صااائبة – تفاامض أن أيااة إصااالحات حمتملااة قااد تطااي
بشرعية وجودهم عاجالإ أم آجالإ.
أما على مستوى القطاع اإلعالميال ومقابل التفو التقخب الذي تستثمرا العوملة يف هجماهتاا املنظماةال يانخفن منساوب
اآلداب واألفك ااار والفن ااونال ويماج ااع احل ااس النق اادي ل اادى معظ اام الن اااس لص اااحل احل ااس االس ااتهالكي .ويف فن ااامء ال اادفاع
اإلعالمايال تضاعف الفضاائ يات العربياة واإلساالمية يف صاوغ مضاامني تناتج حالاة يقظاة حياال التحاديات الكاربىال ذلال
نظ اراإ لطبيعااة تبعيتهااا لاانظم سياسااية ال تاارى ضاارورة يف قيااام أي إعااالم ثااوري – طليعاايال إذ نااادراإ مااا يالح ا إحيالهااا
للمشااعر القوميااة والتضاامن العااريب واإلساالمي بوجا العاادو اإلسارائيليال كمااا وأهناا ال تساااهم يف الادعوة إىل تغيااري الواقااع
السياسي العريب إال ملاماإ .ففاي اآلوناة األخاريةال حاولات بعان الفضاائيات العربياة أن تكاون أكثار التصااقاإ اماوم الشاارع
العااريبال فااتم صاادها عناادما باادأت تشااكل خط اراإ علااى مصاااحل بعاان احلكااام العااربال الااذين ت اربطهم صااالت ود تارخييااة
بالسياسة األم ريكية .ولعل جتربة قناة "اجلزيرة" خري مثال "على حال الفضائيات العربية يف الفمة التارخيية ال سقط فيها
حكاام ال ارئيس املصااري األساابق حسااخب مبااارك .ويف زماان التحااوالت هااذاال تعرضاات أقنيااة أخاارىال كقنااايت اجلديااد واملنااارال
ملوجااات تشااويش منظمااة عطلاات بثهااا يف بلاادان عا ادةال مااا يوضا مشااهد عجااز بلااداننا عاان مواجهااة احلاارب الناعمااة ماان
الناحيااة التقنيااة .مبعااىن أن الفضااائيات العربيااة خاضااعة للااتحكم عاان بعاادال وقابلااة للضاابط والكااب ال عناادما تشااكل خط اراإ
مباشراإ يعيق مصاحل الغازي وخمططات املتبناة يف حقل النزاع.
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احلاارب الناعمااة تسااتهدف وحاادتنا الثقافيااة أوالإال وتقااف ورامء معظاام االنقسااامات الداخليااة والفاانت والقالقاال املذهبيااةال مااا
جيعل األمر يستحق اإلعدادال فأين نن اليوم من اإلعداد املرجتى واحلس الوطخب السليم؟.
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