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مقدمة
راجت يف القرن الع�شرين مفاهيم تنطوي على دالالت ترتبط بفل�سفة
مطلقيها .هذه املفاهيم �شكلت مادة لال�ستعمال يف �إطار العالقات الدولية
كمفهوم احلرب الباردة واحلرب الدبلوما�سية وحرب النجوم وغريها  .ومع
مطلع القرن الواحد والع�شرين �سيتم الرتويج ملفهوم جديد هو « احلرب
الناعمة» املوازي للحرب ال�صلبة التي تقوم على القتل والتدمري والإخ�ضاع.
هذا املفهوم ال زال مو�ضع اهتمام الباحثني واملهتمني بحقول املعرفة
واال�سرتاتيجيات ال�سيا�سية والع�سكرية  .وحلداثة ا�ستخدام هذا املفهوم
ودخ��ول��ه م���ؤخ��ر ًا �إىل ال�ساحة العربية والإ�سالمية,كان ال بد من تعميق
الدرا�سات حوله لال�ستفادة والإح��اط��ة مبا يحمله من ممكنات نظرية
و�أخرى عملية مفتوحة على �ساحة التداول �ضمن �آليات وو�سائل ا�ستعمالية
قوامها الكلمات الناعمة على غرار احلرية  ،الدميقراطية  ،ال�سالم  ،الرفاه
...وغري ذلك بو�سائل �سمعية وب�صرية و�أدوات رقمية من مبتكرات ع�صر
احلداثة وما بعد احلداثة.
حتاول الدرا�سة التي بني �أيدينا ت مقاربة احلرب الناعمة يف ن�ش�أتها
و�آلياتها وو�سائلها والغايات املرتبطة بها � ،إيذانا ب�إماطة اللثام عما يزال
يكتنفها من غمو�ض و�أم ً
�لا يف املزيد من تعميق الوعي ال��ذي ي�ضيف �إىل
القارئ العزيز ما يرنو �إليه يف فهم واقعه جلهة �أبعاده العالئقية مع الآخر ،
وا�ست�شراف �أفق هذه العالقات.
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كذلك تنطوي هذه الدرا�سة بعد حماولة الإحاطة بن�ش�أة مفهوم احلرب
الناعمة على �سل�سلة من املقاربات بينها وب�ين احل��رب ال�صلبة  ،ف�ضال
عن احتوائها الكثري من الأمثلة التي تعد مناذج عملية م�ستلهمة من واقع
اال�ستخدامات اخلا�صة بهذا النوع من احلرب ,وهو ما يعرب عن ح�سن دراية
الباحثني وقدرتهم على الإحاطة بخ�صائ�ص هذه الظاهرة وتنويعاتها.
ف�ض ًال عن القدرة يف اخلروج مبح�صلة تنطوي على جانب كبري من الأهمية
وهو ارتباط احلرب الناعمة ب�إ�شكاليات املمانعة والدور املطلوب يف املواجهة
جتاه ما يحيق بهذه الأمة من ا�ستهدافات.
مركز قيم للدرا�سات
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التهديدات الثالثة وحركة تطورها
* تعريف التهديدات الثالثة
* حركة تطور التهديدات الثالثة

الدكتور عيل أكرب أحمديان
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تعريف التهديدات الثالثة:
1ـ التهديد الصلب:
التهديد الصلب عبارة عن :استعمال القوة العسكرية لفرض اإلرادة

وتأمني املصالح .اهلدف يف هذا النوع من التهديد ،احتالل األرض.
ويعتمد التهديد الصلب بشكل أسايس عىل األساليب الفزييائية والعينية.
ويمتاز هذا التهديد بخصوصيات أبرزها :السلوك اخلشن ،حماولة

إسقاط األنظمة بشكل علين ،حمو العدو ،االحتالل ،التقسيم وضم

األرض .يعود ظهور هذا التهديد وتطوره التارخيي إىل مرحلة االستعمار
القديم حيث كانت املحاوالت لفرض اإلرادة واهليمنة وتأمني املصالح

من خالل اللجوء إىل اجليوش والقتل واحتالل األرض وضمها (إجياد

املستعمرات.

2ـ التهديد نصف الصلب:
التهديد نصف الصلب عبارة عن :استعمال القوة عن طريق النفوذ

إىل النظام السيايس األمين لبلد ما هبدف فرض اإلرادة وتأمني املصالح.
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أما اهلدف يف هذا النوع من التهديد ،فهو احتالل احلكومة واملؤسسات

احلكومية .ويعتمد التهديد نصف الصلب عىل استعمال النظام األمين

ـ املعلومايت والنفوذ يف احلكومات .وأما األساليب املستخدمة فهي
تركيب من األدوات الصلبة والناعمة حسب احلاجة .ظهر هذا التهديد

يف مرحلة االستعمار اجلديد حيث يتم اللجوء إىل السلطة األمنية لتس ّلم
النظام واحلكومة يف البلد من دون اللجوء إىل القوة العسكرية .وعن هذا

الطريق يمكن فرض اإلرادة وتأمني املصالح.

3ـ التهديد الناعم:
التهديد الناعم عبارة عن :استعمال القوة الناعمة عن طريق التأثري عىل
العقائد ،والقيم األساسية للبلد وذلك لفرض اإلرادة وتأمني املصالح.
وأما اهلدف يف هذا النوع من التهديد فهو تغيري اهلوية الثقافية وتشويه
صورة النظام السيايس يف األذهان .يعتمد التهديد الناعم عىل األساليب
الناعمة وهي من حيث املاهية انزتاعية ،غري حمسوسة وتدرجيية .ويشتمل
هذا النوع من التهديد ،عىل املجاالت االجتماعية املختلفة .يعود ظهور
هذا التهديد إىل مرحلة االستعمار ما بعد احلديث أو العوملة الثقافية.
أما نتائج التهديد الناعم فعبارة عن  :تغيري اهلوية والنماذج املقبولة يف
أحد األنظمة السياسية يف كافة املجاالت .التهديد الناعم ،جمموعة من

التهديدات الثالثة وحركة تطورها
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اإلجراءات املخطط هلا ،اليت تؤدي إىل تغيري االعتقادات والقيم األساسية،
وتبديل اهلوية الوطنية وتشويه النظام السيايس املوجود حيث يؤدي

األمر يف النهاية إىل العصيان املدين .1وقد حتدث اإلمام القائد اخلامنيئ
يف العقدين األخريين فاستعمل عبارات خمتلفة كاهلجوم الثقايف والغزو

الثقايف والعمليات النفسية واحلرب الناعمة باعتبارها العناوين األساسية
وع ّرف احلرب الناعمة يف العام
املوجهة ضد نظام اجلمهورية اإلسالميةَ .

احلايل 2بأهنا عبارة عن إجياد الرتديد يف قلوب وأذهان الناس .ويمكن
االستفادة مما تقدم للخلوص إىل النتيجة التالية وهي أن التهديد الناعم

واحلرب الناعمة تشتمالن عىل “الغزو الثقايف” و”العمليات النفسية”
وعىل أمور أخرى سواها فهي أعم منهما .وعىل هذا األساس فالتهديد

الناعم هو عمل عمدي خمطط له ،وأما جماالته األساسية فهي الثقايف،

والسيايس واالجتماعي ،واهلدف األساس للقائمني عىل احلرب الناعمة
التأثري عىل اعتقادات ،وأفكار ،وقيم ودوافع املستهدفني .وال يقترص

نشاط احلرب الناعمة عىل الناس ،بل يتعدى ذلك لتصل إىل رجال الدولة

والنخب .ويف النهاية يعمل القائمون عىل احلرب الناعمة عىل التأثري يف
سلوك وعمل املستهدفني يف املدى الطويل.

1ـ النائيين ،حممد عيل ،نظرة اسرتاجتية إىل ظاهرة العوملة الثقافية وآثارها فصلية السياسة
اإلسرتاجتية ،العدد .1
 -2النائيين ،حممد عيل ،دراسة ابعاد وجماالت التهديد الناعم األمريكي ضد إيران ،فصلية
االسرتاتيجية الدفاعية الرقم .25
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إن معرفة التهديدات الصلبة ،ونصف الصلبة والناعمة ومعرفة

جماالتها ومصاديقها ،حتتاج إىل دراسة سري تطور هذه التهديدات عىل
املستوى التارخيي .وبعبارة أخرى حتتاج إىل دراسة أساليب السلطة
وفرض اإلرادة .ويمكن حلاظ ثالثة مقاطع تارخيية تتعلق بفرض اإلرادة
وتأمني املصالح واألهداف األساسية لألنظمة السلطوية يف العامل.
وأما املقاطع الثالثة فعبارة عن االستعمار القديم (مرحلة التهديدات
الصلبة) واالستعمار اجلديد (مرحلة التهديد نصف الصلب) واالستعمار
ما وراء اجلديد (مرحلة التهديد الناعم).
ويستخدم يف كل مرحلة من هذه املراحل أدوات وأساليب خمتلفة.
ولكل واحدة منها خصائصها وأهدافها اليت متزيها عن غريها.

حركة تطور التهديدات الثالثة:
يعتقد بعض املحققني بعد دارستهم حركة تطور أنواع التهديدات

من الناحية التارخيية ،أن معرفة التهديد وجماالته ومصاديقه ،حتتاج إىل
دراسة حركة تطور السلطة تارخيي ًا .واعتربوا أن فرض اإلرادة وتأمني

املصالح واألهداف احلياتية لألنظمة السلطوية يف العامل ،يتم من خالل

ثالثة مقاطع تارخيية االستعمار القديم (مرحلة التهديدات الصلبة)،
االستعمار احلديث (مرحلة التهديدات نصف الصلبة) واالستعمار

التهديدات الثالثة وحركة تطورها
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ما بعد احلديث (مرحلة التهديدات الناعمة) .ويستعمل يف كل مرحلة
أدوات وأساليب متنوعة مع أهداف ومصالح أنظمة السلطة.

1ـ مرحلة االستعمار القديم ـ التهديد الصلب:
يمكن اعتبار مرحلة االستعمار القديم ،مرحلة “ظهور التهديد

الصلب” .وتتمكن السلطة من تأمني مصاحلها والوصول إىل أهدافها
يف هذه املرحلة عن طريق اجليوش العسكرية واستقرار احلكام التابعني

لإلمرباطوريات .وترتك األنظمة السلطوية آثارها عىل التحوالت
السياسية والثقافية واالقتصادية من خالل ختطي احلدود اجلغرافية

واحتالل األرايض .وإذا كانت هذه األعمال ترتك آثار ًا خمربة فإهنا ترتك
آثار ًا مدنية أيض ًا .كانت هذه املرحلة بارزة الظهور قبل مرحلة اإلصالح

الغريب ،واستمرت بأشكال متعددة حىت أواسط القرن العرشين امليالدي.
ومتتاز هذه املرحلة بشكل أسايس بخاصية االستفادة من القوة والسلطة

العسكرية ،واجليوش واحتالل األرايض هبدف فرض اآلراء السياسية.

وإذا كان األسلوب العسكري واالحتالل هو األسلوب األكرث رواج ًا

منذ أوائل القرن السادس عرش وحىت النصف الثاين من القرن العرشين
امليالدي ،فإن هلذا األسلوب نماذج ومصاديق تارخيية متعددة .وقد عمل
املستعمرون األوروبيون يف القرن السادس عرش عىل احتالل املمرات

البحرية واخلطوط التجارية واحتالل األرايض فأوجدوا املستعمرات.
وكانوا يلجأون بعد احتالل األرايض إىل جعلها ملك ًا خاص ًا ل ِ َملكهم أو
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َم ِلكتهم ويفرضون عىل السكان األصليني خمتلف أنواع الرضائب اليت

كان من جملتها رضائب احلق يف السكن .وقد استعمل األوروبيون أهايل

املستعمرات وجندوهم للقضاء عىل املعارضني يف املستعمرات األخرى.
متكن الربيطانيون يف مرص من الوصول ألهدافهم من خالل جتنيد

اهلنود .واستفاد الفرنسيون يف سوريا من جنود جاؤوا ببعضهم من
زنجبار وآخرين من الدول العربية يف شمال أفريقيا باألخص من
املغرب .ويف هذه اإلطار يمكن اإلشارة إىل نماذج متعددة من أبرزها

هجوم االسكندر املقدوين عىل إيران واهلند ومرص وآسيا الوسطى (من

 334قبل امليالد وحىت القرن الثاين امليالدي) ،هجوم املغول عىل الصني
وإيران وروسيا والشام و ...واستقرارهم ملدة طويلة يف هذه املناطق

( 612ـ 700هـ.ق) ،هجوم تيمور الفوركاين عىل إيران وآسيا الوسطى
وما بني النهرين واهلند (القرنان التاسع اهلجري القمري) ،هجوم
العثمانيني عىل أوروبا وأفريقيا واحتالل قسم من هذه القارة (القرون

 14و  15امليالديان)  ...وكذلك حملة نابليون أوائل القرن التاسع عرش

وفتوحات هتلر يف احلرب العاملية الثانية ( 1939إىل  )1944حيث تعترب
هذه النماذج وغريها من أبرز مصاديق فتح البلدان والتوسع يف األرايض
من خالل القوة الصلبة.

احلقيقة أن احلاكم يف هذه املرحلة هو الرؤية القائمة عىل أساس

االحتالل والتسلط عىل األرايض واألجواء اجلغرافية .وتقوم هذه الرؤية

التهديدات الثالثة وحركة تطورها
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عىل فكرة أنه كلما كان النفوذ يف املحيط اجلغرايف أكرب ،كان احلصول عىل

مصادر القوة أكرب أيض ًا عىل املستوى العاملي .واحلقيقة أن الوصول اىل

السلطة العاملية عىل الكرة األرضية يف مرحلة االستعمار القديم ،جيعل

احتالل األرايض والنفوذ إىل أجزاء من الكرة األرضية أمر ًا رضوري ًا.
وبالتايل ال يمكن اجتناب اللجوء إىل القوة العسكرية وتأثرياتها الحتالل

األرض واألجواء اجلغرافية .فاهلدف يف هذه املرحلة هو اجلغرافيا

واألرض (العوامل اجليوبوليتيكية الثابتة) .وهذه العوامل ختفي يف

طياتها التنافس ،وتوسيع دائرة النفوذ ،والسيطرة عىل األماكن احلياتية
واالسرتاتيجية وفرض اإلرادة السياسية .صحيح أنه جيري االهتمام
هنا بالبعد السيايس لألرايض إال أن املصادر االقتصادية حتوز عىل أمهية

خاصة.

يعترب راتزل املنظر ملرحلة اجليوبوليتيك الكالسيكي؛ أن الوصول إىل

السلطة يتطلب تأمني طاقة النمو .وطاقة النمو من وجهة نظره عبارة عن

الفضاء اجلغرايف واملصادر االقتصادية .ويقول إن الدولة القوية جيب
عليها ،وباإلضافة إىل احتالل األرض واملناطق واألماكن ذات األمهية
السياسية واالسرتاتيجية ،االلتفات إىل املصادر االقتصادية املوجودة.

كان البناء االقتصادي للمستعمرات قبل هجوم اإلمرباطوريات

وحضور القوة املستعمرة يف مرحلة االستعمار القديم ،يتناسب مع
الظروف املحيطة حيث كان التجاذب بني الشعوب املختلفة يتم عىل

أساس نظام طبيعي وعادل .عملت الدول املتسلطة يف أوىل اخلطوات
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اليت بدأتها بحشد اجليوش ،واإلغارة عىل الرثوات والذخائر القيمة اليت
تشكل الداعم األساس القتصاد املجتمعات املستعمرة.

ثم شكلت عملية هنب تلك الرثوات والذخائر وختزينها يف خزائن

امللوك والبنوك اخلاصة ،العوامل األساسية للتفوق املايل لألوروبيني يف

القرن السادس عرش حيث استعانت هبذه القوة الحتالل الدول األخرى.

2ـ مرحلة االستعمار الجديد ـ التهديد نصف الصلب
إن فرض اإلرادة عن طريق التهديد الصلب ،واستجرار اجليوش

العسكرية وحضور القائمني عىل السلطة بشكل مبارش يف األماكن
املحتلة حيتاج إىل أموال طائلة ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية وجود

احتمال الرتاجع والسقوط من خالل الصحوة التدرجيية للشعوب

وظهور حركات للمواجهة مما يؤدي إىل زوال سلطة املستعمر .ومن

هنا بدأت مرحلة جديدة جعلت فرض اإلرادة أكرث تعقيد ًا وجعلت
استخدام السلطة يتم من خالل أساليب خفية حيث اللجوء إىل القوة

األمنية .بدأت القوى االستعمارية يف أوروبا ومنذ القرن اخلامس عرش
وهبدف احتالل األرض والتسلط عىل العامل ،اللجوء إىل أساليب خمتلفة

تتمكن من خالهلا من فرض إرادتها واحلفاظ عىل مصاحلها وذلك من
خالل استعمال القوة بشكل غري مبارش.

اعتمدت األنظمة السلطوية بعد قرون مديدة من احلضور املبارش

يف املستعمرات أسلوب االستعمار اخلفي .كان ذلك منذ بداية القرن

التهديدات الثالثة وحركة تطورها
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السادس عرش امليالدي وحىت أواخر القرن العرشين ،إذ ظهر أن
األسلوب القديم يف احلضور املبارش أضحى غري مفيد .يتم هذا األسلوب

من خالل اللجوء إىل النظام األمين املعلومايت وإعطاء استقالل ظاهري

للمستعمرات ،فكان االستعمار غري املبارش والذي جتىل يف حكومات

مأجورة ظهرت تارة عىل صورة حكومات ملكية وتارة أخرى عىل صورة
حكومات عسكرية برملانية يف الظاهر .يف هذه املرحلة تتابع الدول نفوذها

إىل األنظمة السياسية من خالل االستعانة بالقوة السياسية األمنية .وهبذا
الشكل تتمكن من تأمني مصاحلها وفرض إرادتها.

هناك الكثري من النماذج اليت يمكن اإلشارة إليها واليت تبني استخدام

السلطة السياسية األمنية يف القرون األخرية باألخص يف القرنني السادس

عرش والسابع عرش ،حيث جلأت بريطانيا العظمى إليه ،وبعد ذلك
كانت مرحلة احلرب الباردة بني القوتني العامليتني .وتشري نظرة رسيعة
إىل املوقع احلساس واالسرتاتيجي للرشق األوسط ،إىل أن األنظمة

السلطوية عملت بشكل جاد عىل إدارة الدول من خالل النفوذ إىل

األنظمة وزرع األنظمة مع ما تتمتع به هذه الدول من استقالل ظاهري.
إال أن الدول املستعمرة متكنت من فرض إرادتها السياسية من خالل
األنظمة اليت تؤمن هلا ما تريد .لقد عملت الدول االستعمارية يف هذه

املنطقة عىل احلؤول دون وجود أنظمة ديمقراطية ولو بالظاهر وذلك

لتأمني التسلط عىل املصادر واملنابع االقتصادية الغنية باألخص بالنفط

 .هذا من جهة ومن جهة ثانية كان ذلك هروب ًا من وجود حالة تضامن
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ومقاومة تؤرق أحالمهم .لعل من أبرز األنظمة امللكية اليت أوجدها

املستعمرون الربيطانيون وبعد ذلك األمريكيون يف الرشق األوسط،
النظام امللكي السعودي والنظام البهلوي.

ومنذ النصف الثاين من القرن العرشين وعىل أثر احلرب الباردة

والتنافس املتصاعد بني أمريكا واالحتاد السوفيايت السابق ،بدأ الغرب
يروج ألفكار جديدة ويتحدث عن رضورة وجود ديمقراطيات وذلك
للقول إن الرشق ال يمكنه إجياد تلك الديمقراطيات املنشودة .وهذا ما

يؤدي ولو بشكل معني إىل جذب األفكار العامة .إن هذه التمثيالت
الظاهرية ،أخفت يف طياتها توجه ًا لضبط امليول القومية واالستقاللية
للشعوب وبالتايل توجيهها نحو وجهة خاصة تؤدي يف النهاية إىل

حفظ دائرة نفوذ الغرب .بشكل عام إن عمل أنظمة السلطة يف إجياد

الديمقراطيات املوجهة تشتمل عىل جمموعة من اجلهود املبذولة لوصول
مرشحني خاصني اىل السلطة ،وجذب املخالفني وبالتايل سلب السلطة
واملرشوعية عنهم .وبعبارة أخرى تسعى األنظمة السلطوية ومن خالل

االستعانة باألنظمة األمنية والعوامل السياسية إىل ترك بصماتها اخلاصة

عىل الرموز السياسية وتلجأ يف بعض األحيان إىل التطميع والتهديد
من خالل تغيري سلوك املعارضني الذين وصلوا إىل السلطة .من جملة

ما يمكن اإلشارة إليه من أعمال تلجأ إليها األجهزة األمنية باألخص
( )CIAيف هذا اإلطار .دفع مبالغ طائلة لالنتخابات ،تأسيس األحزاب

التهديدات الثالثة وحركة تطورها
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والتجمعات واللجان واالحتادات و ...وذلك هبدف التأثري عىل السلطة

السياسية والقوة التنفيذية....

3ـ _مرحلة االستعمار ما وراء الحديث_ التهديد الناعم
أدركت األنظمة السلطوية أن أساليب وأدوات السلطة يف مرحلة

االستعمار احلديث فقدت الفعالية الرضورية وأن الشعوب أضحت ال
تتحمل احلكومات التابعة ،فعملت عىل إجياد أساليب حديثة ومعقدة
لفرض إرادتها وتأمني مصاحلها وبالتايل حتقيق أهدافها االستعمارية

من خالل االستعانة باألساليب اجلديدة والتحوالت القائمة يف األنظمة
الدولية .التهديد الناعم هو فرض اإلرادة وتأمني مصالح نظام السلطة

من طريق التأثري الكامل عىل األفكار والنماذج السلوكية للبلد .وإذا
وجد هذا النوع من التهديد ،يصبح البلد والشعب مستهدف ًا يف كافة
جوانبه االجتماعية .ويتأكد االحتالل الكامل من خالل التأثري يف
األفكار والنماذج السلوكية للبلد .وتتم السيطرة عىل أبعاد النظام
االجتماعي الثالثة وهي السياسة واالقتصاد والثقافة ويتم تكريس

األفكار والنماذج السلوكية اليت يريدها املتسلطون .يف هذا النوع ال

تتم االستعانة باألسلوب العسكري املبارش وغري املبارش ،بل تتحقق

أهداف املستعمر من خالل أساليب غري حمسوسة من دون اللجوء إىل
ردات الفعل الفزييائية .أما أسلوب وسياسة املتسلطني يف هذه املرحلة

فهي إخضاع الشعوب والنخب واتباعهم النماذج السلوكية األخرى من
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دون استعمال للقوة .ويف التهديد الناعم ال يتكبد املستعمر يف الوصول
إىل أهدافه تكاليف كبرية بل يقود اآلخرين نحو ما يريد بشكل غري مبارش

مكونات التهديد الناعم إجياد التشكيك
ومن خالل اإلقناع .لعل من أبرز ِّ

يف املبادئ الفكرية واملعرفية للنظام السيايس ،وتغيري القيم واملعتقدات

الدينية والثورية عند األمة ،وإجياد التغيري يف النماذج السلوكية للمجتمع
وظهور األزمات السياسية أي اهلوية ،واملقبولية ،واملرشوعية  ،واإلدارة
والفعالية و ...أما التغيريات احلاصلة يف التهديد الناعم فهي تدرجيية،

غري قابلة لإلدراك ،وغري حمسوسة وناعمة .اهلدف األساس للتهديد

الناعم احتالل القلوب واألذهان واملجاالت اإلدراكية والعاطفية
للشعب .وأما أبرز وسائل هذا التهديد فهي الوسائل اإلعالمية احلديثة،

والصناعات واملنتجات الثقافية .ويف الظروف احلالية فإن أبرز أساليب
التهديد الناعم احلرب النفسية ،برجمة الوعي والدبلوماسية العامة.1

بشكل خمترص يمكن اإلشارة إىل جمموعة من املؤلفات اليت تشكل

املكونات األساسية للتهديدات الثالثة:
ِّ

1ـ التهديد الصلب من حيث املاهية هو الزناع املبارش ،الصلب والعيين

بشكل كامل .أما التهديد الناعم من حيث املاهية فهو نزاع غري مبارش،
ناعم ،غري مريئ وذهين .أما التهديد نصف الصلب من حيث املاهية فهو

أكرث عينية من التهديد الناعم وأكرث صالبة منه.

 -1دراسة أبعاد وجماالت تأثري التهديد الناعم األمريكي ضد إيران.
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2ـ املصادر األساسية للتهديد الصلب ،هي التعارض بني مصالح

الالعبني واخلالفات احلدودية واجليويوليتيكية .أما مصادر التهديد

نصف الصلب فهي التعارض يف الفكر السيايس وشكل احلكومة.
ومصادر التهديد الناعم تعود إىل التعارض اإليديولوجي.

3ـ فيما يتعلق بالعوامل والالعبني األساسيني يف التهديدات الصلبة

فيمكن اإلشارة إىل القوات املسلحة ،والنظام والسلطة ،بينما يف التهديد
نصف الصلب يشار إىل األحزاب واملجموعات السياسية واملعارضة
الداخلية واحلركات اليت تعمل إلسقاط النظام .أما الالعب األسايس

يف التهديد الناعم ،فهي املراكز الفكرية ومراكز الدراسات اليت تتوىل
مسؤولية التنظري للحرب الناعمة.

4ـ األهداف األساسية للتهديد الصلب ،هي متام األرايض ،والقدرة

الدفاعية  -األمنية ،واملؤسسات والبىن التحتية واألسلحة الفعالة للبلد.
أما األهداف األساسية للتهديد نصف الصلب ،فهي الثقة العامة،

واالنسجام السيايس ،وفعالية الدولة واملشاركة السياسية .واألهداف

يف التهديد الناعم عبارة عن العقائد والقيم األساسية ،واألفكار العامة،
وطريقة احلياة ،واهلوية الوطنية واالنسجام االجتماعي.

5ـ من أبرز أساليب التهديد الناعم :احلرب النفسية برجمة الوعي

والدبلوماسية العامة .وأما أساليب التهديد نصف الصلب فعبارة عن

الثورات املخملية وامللونة ،والعصيان ،والتحكم والقناعة ،وجذب
معاريض احلكومة والتخطيط لعمليات خاصة وخفية .وأما أساليب
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التهديد الصلب فعبارة عن اهلجوم الواسع هبدف احتالل بلد آخر،
واهلجوم العسكري هبدف القضاء عىل البىن التحتية احلياتية للبلد واختاذ

إجراءات من قبيل االغتيال بواسطة دعم املجموعات املعارضة املسلحة.
6ـ عىل مستوى نتائج وشواخص التهديد الناعم ،يمكن اإلشارة إىل

تغيري االعتقادات واألفكار والسلوك واهلوية الوطنية ويف اخلالصة إجياد
نوع من االستحالة الثقافية .أما عن نتائج وشواخص التهديد ونصف

الصلب فيشار إىل التقليل من الثقة باحلكومة ،وإضعاف املشاركة

املرشوعية واالنسجام السيايس .أما نتائج وشواخص التهديد الصلب

فعبارة عن انزتاع املالكية لألرض ،وتدمري املراكز احلساسة .واضطراب
توازن القوى وتضعيف القوات املسلحة.

7ـ من أبرز أدوات التهديد الناعم :املنتجات والصنائع الثقافية،

ووسائل اإلعالم اجلمعية يف الفضاءين احلقيقي واملجازي .أما أدوات

التهديد نصف الصلب .فهي التجسس وضد التجسس ،والتجهزيات
الفنية واملصادر اإلنسانية واملعلوماتية اهلامة .وأما أدوات التهديد

الصلب:فهي التجهزيات العسكرية واملجموعات املعارضة املسلحة.

8ـ اهلدف من التهديد الصلب التغيري عن طريق االحتالل .وأما

اهلدف يف التهديد نصف الصلب فهو تغيري السلوك عن طريق التأثري
يف احلاكمية ويف الدولة املستقرة .واهلدف من التهديد الناعم تغيري

االعتقادات واألفكار عن طريق التأثري عىل أذهان الناس وقلوهبم.1
 -1دراسة أبعاد وجماالت تأثري التهديد الناعم األمريكي ضد إيران.
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مقدمة
شعر اإلنسان بحاجته اىل األمن منذ أن قرر اخلروج من الكهوف

والغابات ليعيش عىل شكل جتمعات وجماعات .ومع ظهور تلك

التجمعات والقبائل املختلفة برز النقاش حول السبل اآليلة اىل حتقيق
األمن القومي الذي يعد من األهداف واملصالح والقيم األساسية والثابتة

للمجتمعات ،مما حدا باحلكومات الوطنية للتفكري دائم ًا يف استقرار أمنها
القومي حلفظ أنظمتها وتطورها ،ألنه يف ظل انعدام األمن ال يمكن
تنفيذ أي برامج من شأهنا رفع املستوى االقتصادي والسيايس والثقايف

واالجتماعي داخل البالد .وهنا تربز احلاجة اىل املعرفة والتعامل بالطرق
املالئمة لدفع التهديدات اليت تطال ذلك األمن ،وهو أمر عسري ما مل

يرتافق مع القوة .وعىل هذا األساس فإن دور القوة يف امليادين السياسية

للدول وعىل وجه التحديد العالقات الدولية هو دور حساس ورئيس
اىل احلد الذي ذهب فيه بعض املفكرين اىل اعتبار ذلك الدور يف امليادين

السياسية مشاهب ًا لدور املال يف األسواق التجارية.
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سمح امزتاج الثقافة واألمن ودورمها احليوي يف اهليكليات

والتشكيالت ،واالسرتاتيجيات ،والتهديدات السياسية واألمنية

واالقتصادية وكذلك التحوالت الثقافية وانعكاساتها عىل وضع
السياسات واإلنتاج وسائر امليادين احلياتية االجتماعية للبرش ،بتقديم
رؤية جديدة للبحث يف املوضوعات اليت تتنأول أمن الدول .بيد أن
األمن الثقايف ـ السيايس من أبرز وجوه األمن القومي ألي بلد ومن
أهم طبقاته الداخلية غري املرئية اليت يتشكل منها ،عىل الرغم من وجود

مكونات وعنارص أخرى لذلك األمن القومي.

ينشأ األمن الثقايف ـ السيايس من شعور احلاجة الفردية واالجتماعية،

واحلاجة اىل االطمئنان لدوام اهلوية الثقافية والظروف واملسارات الثقافية
ـ االجتماعية يف تلك البيئة .ومن وجهة نظر أمنية منهجيةُ ،تفرس الثقافة
عىل اهنا مكون من مكونات القوة الوطنية أو أهنا نظام فرعي داخل النظام

األسايس .وبناء عليه ،يأيت األمن الثقايف بمعىن أمن جزء من جمموع بناء

الكل .بيد أنه من وجهة نظر كلية ،تتناول جماالت األبحاث الثقافية

املوضوعات التالية:

أوالً :بناء األمة (الشعب) ،ثاني ًا :بناء الثقافة ،وثالث ًا :بناء الدولة.

وتشتمل الثقافة يف هذا البحث عىل دور واسع ،وعمل خاص ،أشمل
بكثري من نطاق كوهنا مكون ًا من مكونات القوة.

يواجه جتذير قيم الثورة اإلسالمية اليوم ،ونرش ثقافتها ،واحلفاظ
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عىل انجازاتها وحفظ نظام اجلمهورية اإلسالمية ،منحى من التهديدات

الثقافية ـ السياسية أطلق عليها اإلمام اخلامنيئ قائد الثورة اإلسالمية مد
ظله العايل عنوان االستحالة (أي التحول الكيل) السياسية ـ الثقافية.

ِ
مت هذه املقالة يف ثالثة أقسام .فقد شرُ ِ َح يف القسم األول موضوع
نُظ ْ
األمن الثقايف ـ السيايس ،وتناول القسم الثاين التهديدات الثقافية ـ

السياسية ،واختص القسم الثالث باحلديث عن القوة الثقافية ـ السياسية.

ولكن مع األسف ال توجد مصادر ومراجع مالئمة باللغة الفارسية يف
هذا املضمار مع أن موضوع األمن الثقايف ـ السيايس من أعقد وأهم

مستويات األمن القومي للبلد وعىل وجه التحديد اجلمهورية اإلسالمية
يف إيران .وأما املصادر األجنبية فقد تناولته يف ثبات الفكر الليربايل

وأسسه الفكرية عىل نحو حمدود آخذة بعني االعتبار أسس الفكر

اإلنساين املوجود عىل وجه دائم يف العلوم اإلنسانية الغربية ،وهو ما يبدو
أنه نموذج غري مالئم للمجتمع اإلسالمي يف إيران .ومن هذا املنطلق،

يمكن هلذه املقالة مع كل نواقصها أن تكون مدخالً أو مقدمة للتفكري يف
هذا املجال .
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القسم األول

الأمن الثقايف ـ ال�سيا�سي
األمن الثقافي:
إن التهديدات الثقافية ألي بلد من أعقد وأصعب أشكال التهديد

اليت تطال األمن القومي للبالد .واألمن الثقايف هو من أكرث األبعاد غري

امللموسة لألمن .ومن الصعوبة بمكان مساءلة القادة بسبب أقواهلم

وشعاراتهم يف هذا املجال .يأيت البحث يف األمن الثقايف يف آخر املوضوع
الذي يتناول األمن القومي للدول ،ويعد من مكوناته األساسية .وكذلك
يتالءم التأكيد عىل العنارص «الثقافية» و«القيمية» لألمن القومي للدول
مع التعاريف اجلديدة املقدمة حوله « .يمكن اعتبار األمن الثقايف عىل انه

بيئة تستطيع من خالهلا أمة ما أن جتتاز مسريتها التكاملية بالزتامن مع
حفظ هويتها الثقافية وبدون التصادم مع املوانع البرشية».
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لدى كل من احلضارة والثقافة الدينية واإلسالمية واسرتاتيجيات

ضمان األمن الثقايف خصائص ومكونات متعددة .وحيتاج تطور
احلضارة والثقافة املرتبطة بالدين ،واإلبداع يف العلم والفن ،اىل الثبات

واالستقرار االجتماعي األمين واهلدوء أكرث من أي يشء آخر .ومنشأ
ومولد احلضارة والثقافة هو يف املجتمع النامي واآلمن .ومن جهة أخرى
فإن تطور وترقي احلضارة والثقافة كفيل باحلفاظ عىل األمن وثباته،

وإشاعته تساهم يف إزالة التوتر والتشنج عىل الصعيدين املحيل والدويل.

يتضح جلي ًا اليوم جلميع الباحثني دور الثقافة وحضور القيم الثقافية

يف صلب التحوالت اليت تطال املجتمع .ومن هنا يالحظ ،مع تبدل

النظرة اىل مفهوم األمن ،طرح آراء ثقافية جديدة تتحدث عن أولوية
وتأثري الثقافة يف األمن القومي للدول .بمعىن أن األمن القومي لبلد ما ال
يتلخص يف زيادة عديد القوات النظامية ،وال يف زيادة التسلح النوعي،
وال يف خوض احلروب العنيفة فحسب ،بل يبدو أن أهم ركن من أركان

األمن القومي هو وجود أشخاص مثقفني.

يعتقد املثقفون أن نظام املعاين الذي يعب عنه بالثقافة سيكون له وجود

مستقل بمجرد تشكله عىل رغم كونه وليد سلوك العوامل االجتماعية.

تصمد الثقافة إزاء التجدد واحلداثة ولكنها ستتأقلم مع التغيري

تدرجيي ًا بسبب إمكانية حتوهلا .ويمكن لألفراد الذين يضعون ويصوغون
معاين بأنفسهم ان يضيفوا عليها أو يعيدوا تركيبها أو حىت صياغتها من
جديد.
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النقطة اجلديرة باالهتمام ،هي أن األفراد بإمكاهنم أن يكونوا من

طاليب نظام معني جديد ،وعندما حيصلون عليه يصبح بإمكاهنم مواجهة

الثقافة القائمة .وهذا األمر يمكن أن حيدث يف حالة عدم استطاعة

العوامل االجتماعية تقبل الثقافة القائمة خالل مسار عملية التحول
االجتماعي .إذ ًا الثقافة لدهيا إمكانية لإلنتاج وإلعادة الصياغة والطلب.
وعىل ضوء ذلك ،وبااللتفات اىل التعريف الذي تم عرضه يف البداية

عن األمن الثقايف بان عدم استطاعة أي نظام سيايس اإلجابة عىل وجه

الئق عن االحتياجات الثقافية للناس بحسب الظروف الزمانية واملكانية،

وكذلك التبليغ والرتويج عىل نحو صحيح لألسس الثقافية والوطنية

والدينية يف املجتمع ،فإنه يمهد الطريق بذلك إلرساء الثقافة األجنبية

املخالفة لنظام القيم ،وبالتايل سيجازف بأمنه القومي ،وباستقراره وبقاء
نظامه السيايس.

األمن السياسي
يقال عن السياسة اليت هي حل تناقضات البرش (التوفيق بني

التوجهات اإلنسانية املختلفة) إهنا عملية يوزع املجتمع عن طريقها
الرثوات والقيم بشكل فاعل ،ويتخذ من خالهلا القرارات ،وحيدد

بواسطتها السياسات .السياسة هي ممارسة القوة والتأثري عىل املجتمع.
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تهدف السياسة يف الفلسفة السياسية اىل حتقيق األهداف العليا

املقدسة ألهنا غائية ،باإلضافة اىل اشتمال السياسة اإلسالمية عىل مفهوم

اهلداية .ويكون منوال احلركة باجتاه األهداف الكربى مسترت ًا .وتستنبط

السياسية كيفية الوصول اىل تلك األهداف ،حىت خالل إقامة العالقة مع
احلقائق القائمة .السياسة يف الفكر الديين عبارة عن إمامة وقيادة املجتمع
عىل أساس املصالح املادية واملعنوية وتوجيه السياسة باجتاه نظام قيم

حيكمها .وعىل ضوء ذلك فإن إدارة املجتمع جيب أن تناط بأشخاص
زكوا أنفسهم وصاحلني.

من وجهة نظر اإلنسان اإلهلي ،تهدف السياسة اىل تربية اإلنسان،

وتنظيم العالقة الفردية ،واالجتماعية ،وإقامة العدل والقسط .السعادة يف
الفكر اإلسالمي هي حمور السياسة .وتقوم املنافسة السياسية عىل أساس
احلق والعدالة ،وهدفها النهايئ هو احلصول عىل الفضيلة والكمال.

ختتلف السياسة يف الفكر اإلسالمي عما هو متداول يف املحافل

العلمية حتت مقولة علم السياسة إجرائي ًا وقواعدي ًا (اإلجراءات

والسياسات) .منشأ هذا االختالف مرده اىل أن احلصول عىل القوة يف
ذلك الفكر املتداول وحفظها وتثبيتها ودوامها هو بحد ذاته هدف يف هذه

السياسة ،وأن ما هي أسايس هي الدولة .ومن أجل احلفاظ عىل مصلحة
وي ْنصح
الدولة ،بإمكان احلاكم الكذب وفعل أي أمر أو اقرتاف أي فعلُ .

السيايس أو احلاكم بااللزتام باألخالق والدين يف احلد الذي يضمن فيه
املصالح والنجاح .يف الواقع ،النظرة اىل الدين واألخالق هلا أدواتها.
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ففي الفكر الديين جيب التحرك يف إطار الرشع من خالل الضوابط اليت

وضعها ،واستخدام الوسائل املرشوعة للوصول اىل اهلدف ،ويف هذا
اخلضم بني الدولة والقوة فإن السياسية هي بمثابة أداة لتحقيق هدف

أسمى وهو كمال اإلنسان.

تتشكل الدولة بمعناها العام وبعنوان أهنا نظام سيايس ووحدة

سياسية يف النظام الدويل ،من أربعة عنارص هي :الناس (الشعب)

والنطاق اجلغرايف ،واحلكومة والسيادة .يواجه كل نظام سيايس دائم ًا
حتوالت يف داخله وخارجه .وتؤدي بعض هذه التحوالت اىل تقوية

احتماالت بقائه ،ويكون بعضها اآلخر سبب ًا يف إضعافه ،وجزء منها
ليس له أي أثر يذكر .تهدد التحوالت اليت ترتك أثر ًا عىل اهلوية الذاتية

للنظام السيايس وجوده .واملجموعة اليت ال تؤثر عىل تلك اهلوية ليست
بخطرة .وعليه ،حيتاج أي نظام اىل ثبات سيايس ليتجاوز األحداث

املحتملة وليقف حائالً أمام التحوالت اليت تغري من هويته .وقد تؤدي
تلك املجموعة من األحداث اليت تهدد خصائص نظام سيايس ما اىل

عدم ثباته لكونه ال يمتلك القدرة عىل مواجهتها .ويزداد احتمال ظهور

هكذا وضع من عدم الثبات يف حالة تكرار األحداث .وبالطبع ،ختتلف

ماهية ومعدل تكرار األحداث اليت تتسبب يف ذهاب نظام سيايس ما ويف
مواضع خمتلفة.

وقد تهز أي فوىض تطول مدتها أي دولة ،ولكنها ال تؤثر عىل دولة

أخرى .وهلذا السبب ال يمكن احلديث عن ثبات االستقرار أو عدمه يف
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أي واحدة من تلك الدولتني قبل الدخول يف حالة الفوىض .وبناء عىل

يعرف األمن السيايس بعنوان أنه واحد من املكونات
ما ذكر ،يمكن أن ّ

الرئيسية لألمن القومي للدولة عىل الشكل التايل:

«األمن السيايس هو ظروف تكون فيها األمة قادرة من خالهلا عىل

توزيع ثرواتها وقيمها بشكل أمثل ،وعىل حتديد السياسات اليت حتتاجها

واختاذ القرارات الالزمة هبدف احلصول عىل الفضيلة والكمال ومنع

التحوالت اليت تغري من هويتها».

األمن الثقافي ـ السياسي:
تنشأ الرغبة عند بعض املحللني بفصل األمن الثقايف عن األمن

السيايس اىل حد ما من االدعاء القائل بعدم تطابق احلدود واملجاالت

احلكومية (السياسية) مع احلدود واملجاالت االجتماعية (الثقافية) يف
أغلب احلاالت .ولكن هناك أدلة كثرية عىل أن هذين البعدين من األمن

القومي قد أدغما فيما بينهما عىل األقل يف الظروف احلالية وهي:

 1ـ تؤدي العقيدة الثقافية دور ًا مهم ًا جد ًا يف التشكيالت السياسية

وجمرياتها.

 2ـ تضاؤل الفرق بني الثقافة والسياسة يف كثري من الدول (ال سيما

يف العامل الثالث) جلهة التحول يف معىن السيادة السيايس وزيادة تغلغل

الثقافة األجنبية.
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 3ـ تستند اإلدارة السياسية ـ االجتماعية املؤثرة والفاعلة للرأي العام

والروح املعنوية الوطنية بشكل علين اىل إعطاء حزي مهم من االهتمام اىل
اخلصائص والظروف الثقافية داخل الدول واألمم.

 4ـ مل تنجح النخبة الشعبية واملحللون األجانب يف فصل هذين

البعدين أحدمها عن اآلخر من حيث املفهوم (مفهومي ًا) عىل رغم عدم
تطابق احلدود واملجاالت السياسية والثقافية حىت يف الدول اليت تتمتع
بأكرب قدر ممكن من التنوع.

 5ـ حيتاج النظام السيايس اىل االنسجام والقوة الوطنية هبدف إبداء

أي نوع من الفعل ورد الفعل عىل الصعيد املحيل والدويل ،إزاء أي

حتوالت قد تطاله .وهذا األمر منوط بتذليل العقبات واملوانع السياسية

والعوائق الثقافية.

 6ـ السياسة من وجهة نظر اإلنسان اإلهلي هي لرتبية اإلنسان وإقامة

العدل .وهلذا السبب يف السياسة اإلسالمية ،جيب عىل األشخاص الذين
زكوا أنفسهم وكانوا صاحلني أن يأخذوا عىل عاتقهم زمام إدارة املجتمع.

ويعترب هذا بذاته جزء من األهداف األساسية لثقافة املجتمع اإلسالمي.
 7ـ تأثرت اخلطابات السياسية ـ األمنية يف العقود األخرية كثري ًا

باالسرتاتيجيات الثقافية بشكل جدي وقوي ،بحيث يمكن اإلشارة
اىل عدد منها وهي :وجود وجه ثقايف للقوة ،االسرتاتيجيات الكربى،

والتهديدات.
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«يمكن اعتبار األمن القومي عىل أنه ظروف وأجواء (وطنية

وخارجية) يمكن ألي أمة يف إطاره أن توسع من أهدافها وقيمها احلياتية
اليت تتطلع إليها عىل الصعيد املحيل والدويل هبدف عبورها ملسريتها

التكاملية اليت رسمتها لنفسها أو عىل األقل أن تصون عواملها الداخلية
واخلارجية إزاء التهديدات املمكنة والفعلية».

مؤشرات األمن الثقافي ـ السياسي:
ال يمكن ألسباب عديدة تقديم معيار أو مالك وأسلوب دقيق

للقياس بغية تقييم وقياس مستوى األمن الثقايف ـ السيايس ،ولكن
هناك إمكانية للقيام بعملية تقييم نسيب واحلصول عىل حتليل عام وتقديم

املؤرشات التالية:

 1ـ مستوى الفاعلية واإليديولوجية يف املجتمع.
 2ـ مستوى التحمل ،واالنسجام والتعايش السلمي للهويات

الثقافية الوطنية داخل املجتمع

 3ـ مستوى فاعلية صناعة الثقافة وإنتاج وإعادة إنتاج الثقافة.
 4ـ مستوى القدرة واالستعداد لتنشيط وإدارة خطاب ثقايف ما

متقن داخل املجتمع وعىل الساحة الدولية.
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 5ـ مستوى الوصول اىل رشعية وفاعلية النظام السيايس داخل

املجتمع.

 6ـ معدل الوصول اىل فاعلية النظام السيايس (القوة الوطنية)

هبدف متابعة املصالح الوطنية عىل الساحة الدولية.

 7ـ مستوى القدرة عىل االحتواء (مستوى مظلة التنوع) وانعكاس

ومتثيل سائر الثقافات الثانوية.

 8ـ مستوى قدرة املجتمع عىل حفظ املعتقدات والقيم واألهداف

السياسية والثقافية األساسية وعىل ضمان استمراريتها يف ظل
ظروف متغرية إزاء التهديدات املمكنة والفعلية.

 9ـ مستوى قدرة املجتمع يف عملية اإلقناع وحتريك الرأي العام

لدعمه واحلماية الفعلية والعملية لقرارات النظام السيايس ال
سيما يف الظروف احلرجة (األزمات).
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القسم الثاني

التهديدات الثقافية ـ ال�سيا�سية
يمكن وفق ًا للتعريف الذي ُق ِّد َم عن األمن الثقايف ـ السيايس يف القسم

األول ،تعريف التهديدات الثقافية ـ السياسية عىل الشكل التايل:

«يمكن اعتبار التهديدات الثقافية ـ السياسية عىل أهنا حتوالت يمكن

تعرض املسار التكاميل لألمة أو اهلوية الثقافية أو النظام السيايس
أن ّ

لذلك البلد للخطر بطريقة ما ،بشكل خيىش منه أن حتدث تغيري ًا جوهري ًا
وأساسي ًا يف كل واحد منهما».

كما ذكر من قبل فإن أعقد وأهم مكون من مكونات األمن القومي

ألي بلد هو األمن الثقايف ـ السيايس .وحيوز هذا األمر عىل أمهية كبرية

بالنسبة لدولة دينية ووطنية تتمتع فيها املكونات الثقافية والسياسية
بموقع رفيع وسامٍ .ومن البدهيي أنه كلما استطاعت هذه الدولة فرض
حتديات بحجم أكرب عىل األسس الفكرية واالعتقادية لآلخرين ،كلما

تعرضت هي لتهديدات أكرث .وبالتايل فإن التهديدات الثقافية ـ السياسية
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ستكون عرضة لتعقيدات أكرث .وعليه ،حيتاج التعامل مع هذه التهديدات
اىل فكر وتدبري ودراسة ودقة أكرث.

تسعى التهديدات الثقافية ـ السياسية ،اليت يصفوهنا بالتهديدات

الناعمة ،خللق أزمات ثقافية وسياسية يف املجتمع للوصول اىل أهداف
وأغراض سياسية .وبنظرة عامة ،األزمة هي عبارة عن ظهور وضع غري
عادي يف مسار حركة أي نظام .واألزمة هي وضعية غري مستقرة حيدث

فيها تغيري مفاجئ يف واحد أو يف عدة أقسام من العنارص املتغرية للنظام
القائم .من وجهة نظر أي نظام ،تطلق تسمية أزمة عىل أي رضبة يتعرض
هلا ذلك النظام وخترجه من حالة توازنه.

أ ـ عناصر التهديد الثقافي:

 1ـ أزمة عقيدة تشمل:
 1ـ  : 1خلق الشك والرتدد يف األصول العقائدية والروحية اإليمانية

للمجتمع.

 2ـ : 1السعي خللق روح اهنزامية وانفعالية ثقافية وعقائدية لدى الناس.
 3ـ  : 1حماربة والية الفقيه والرتويج للنظام العلماين.

قراءة يف الأمن الثقايف ـ ال�سيا�سي

41

 4ـ  : 1خلق تيار إصالحي ديين.
 5ـ  : 1الرتويج لفصل الدين عن السياسية.
 6ـ  : 1الرتويج للعقائد املنحرفة واإلحلادية.

 2ـ أزمة يف القيم تشمل:
 1ـ  : 2حتقري وازدراء املدافعني عن القيم الدينية والوطنية للمجتمع.
 2ـ  : 2حتقري القيم الدينية والوطنية ونعتهم بالرجعية.
 3ـ  : 2نزع القداسة وحتطيم الضوابط الدينية واالجتماعية والثورية.
 4ـ  : 2الرتويج للفساد والفحشاء واإلباحية ال سيما بني الشباب.
 5ـ  : 2نرش وترويج األمور الشاذة من ناحية دينية واجتماعية.

 3ـ أزمة يف املناسك والشعائر تشمل:
 1ـ  : 3السخرية من العادات واألعراف احلسنة االجتماعية والدينية.
 2ـ  : 3خلق البدع والتحريف يف اآلداب االجتماعية والدينية.
 3ـ  : 3خلق مفردات وشعارات واستخدام كلمات ومفردات أجنبية

فنية وسياسية وإعالمية.

42

احلرب الناعمة :قراءة يف �أ�ساليب التهديد و�أدوات املواجهة

 4ـ  : 3الرتويج للنماذج الغربية لالقتداء هبا يف احلياة الفردية واالجتماعية

للناس.

 4ـ أزمة يف الرموز الوطنية والشخصيات الدينية تشمل:
 1ـ  : 4السخرية من العلماء والرموز الوطنية والسعي إىل تبخيس

قيمتهم يف املجتمع.

 2ـ  : 4إبراز أو الرتويج ألشخاص غري ملزتمني ديني ًا ووطني ًا بعنوان

باحثني دينيني وثقافيني وفنيني وعلميني وغريهم.

 3ـ  : 4بناء نماذج من الشخصيات السياسية والفكرية واملنحرفة أخالقي ًا

يف الداخل واخلارج قدوة للشباب اليافعني يف البلد.

 4ـ  : 4نقد أعمى وغري بناء أو مغرض لسمعة الشخصيات اخلدومة

للبلد وتشوهيها.

 5ـ أزمة يف املظاهر والرموز تشمل:
 1ـ  : 5االستفادة من النماذج الثقافية األجنبية يف موديالت اللباس،

والتجميل الظاهري ،وسائر األمور احلياتية.

 2ـ  : 5نرش اإلعالنات املتعلقة بالبضائع االستهالكية األجنبية والرتويج

هلا.
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 3ـ  : 5الرتويج ملعامل ورموز ومظاهر املجموعات املنحرفة.
 4ـ  : 5حتطيم مادي ومعنوي للرموز األساسية الدينية والوطنية عىل

مستوى املجتمع.

ب ـ مكونات التهديد السياسي:

 1ـ أزمة اهلوية تشمل:

 1ـ : 1حتريف وحتقري تاريخ األمة ومفاخرها.
 2ـ  : 1نعت ثقافة وحضارة البلد ونظامه السيايس بالرجعية والسلفية.
 3ـ  : 1إظهار وظيفة الثقافة واحلضارة والنظام السيايس للبلد بأهنا قامتة

وسودأوية ومظلمة وعنيفة للجيل الشاب.

 4ـ  : 1التبليغ والغلو يف إظهار فاعلية الثقافة والتاريخ واحلضارة

األجنبية ال سيما الغربية منها.

 2ـ أزمة املصداقية (أو الرشعية السياسية) تشمل:
 1ـ  : 2التبليغ بغية إظهار عدم فاعلية النظام السيايس للبلد.
 2ـ  : 2السعي هبدف قطع العالقة العاطفية واملعنوية اليت تربط الناس

باحلكام يف البلد.
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 3ـ  : 2السعي بغرض خلق جو من عدم الثقة عند الناس إزاء احلكام

ورجاالت النظام السيايس للبلد.

 3ـ أزمة املشاركة واحلضور تشمل:
 1ـ  : 3السعي هبدف تثبيط عزيمة الناس لناحية عدم املشاركة واحلضور

يف امليادين السياسية واالجتماعية.

 2ـ  : 3الرتويج لعدم تأثري حضور الناس يف امليادين املؤثرة يف حتديد

مصريه مثل االنتخابات والتظاهرات.

 3ـ  : 3تهديد وإرعاب الناس لعدم احلضور يف ميادين املشاركة املدنية

والدفاع عن انجازات الثورة ويف بعض احلاالت ترغيبهم .

 4ـ أزمة التوافق تشمل:
 1ـ  : 4الرتويج للقومية ،والعنرصية ،واالجتاهات القومية والتخريبية

املتشددة عىل مستوى املجتمع.

 2ـ  : 4حتريك القوميات هبدف إبعادها عن القضايا املركزية وإذكاء

االنقسامات القومية والعنرصية والدينية.

 3ـ  : 4بث الشائعات وحتريك املجموعات االجتماعية املختلفة هبدف

مواجهة بعضها بعض ًا.
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 4ـ  : 4تشجيع اخلالفات السياسية واحلزبية وإذكاء اخلالفات بني

املجموعات واألحزاب.

 5ـ  : 4السعي خللق تكتالت وأقطاب متعددة يف املجتمع.

 5ـ أزمة التغلغل واالخرتاق تشمل:
 1ـ  : 5السعي إلخافة النخبة السياسية والثقافية واالجتماعية إزاء

األعداء عرب الرتهيب والرتغيب أو استخدام الفساد والفحشاء.

 2ـ  : 5السعي خللق انسجام وتوافق لدى املعارضني وتأطريهم يف داخل

املجتمع وخارجه.

 3ـ  : 5إمداد املنحرفني واخلائفني باملال واإلعالم هبدف اخرتاق األجهزة

واألعمدة الثقافية واالجتماعية.

 4ـ  : 5السعي لتغلغل الرأسماليني والقوى االقتصادية واألرشار

واخلبثاء واملنحرفني أخالقي ًا وسياسي ًا
والطماعني واخلائفني أو املرتبطني
َّ

بالقوى اخلارجية يف احلكم ويف املوارد السياسية للدولة.

 6ـ أزمة توزيع القوة تشمل:
 1ـ  : 6السعي جلعل التنمية ذات بعد واحد وزيادة مكونات القوة
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الوطنية (اجلغرافية والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية أو

النظامية) وإغفال أبعادها األخرى.

 2ـ  : 6السعي هبدف اإلخالل وإظهار التباينات بتوازنات القوى يف

البلد من خالل إضعاف قوى تنفيذية مع أركاهنا ،وتقوية قوى تنفيذية
أخرى مع أركاهنا.

 3ـ  : 6السعي لرتكزي السلطة السياسية واالجتماعية أو االقتصادية أو

األمنية يف أيدي أشخاص أو أقسام خاصة يف املجتمع واحلكم ،واإلخالل
بتوازن الرتكيبة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبلد.

 4ـ  : 6استثمار جتيري القوة التجارية يف حفظ وتعزيز قوة التيارات

واملجموعات اخلاصة يف البلد.

خ�صائ�ص التهديدات الثقافية ـ ال�سيا�سية:
تتمتع التهديدات الثقافية ـ السياسية (الناعمة) اليت ختتلف عن سائر
أنواع التهديدات األمنية (نصف صلبة) أو النظامية (الصلبة) بخصائص
عىل الشكل التايل:

 1ـ تنفذ إجراءاتها بشكل علين وواضح.
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 2ـ تعمل ببطء وبشكل هادئ وزاحف.
 3ـ سلمية وليس لدهيا بعد عنفي ،وهلذا هي ال تثري حساسية يف
املجتمع واحلكومة خالل االحتكاكات العادية.
 4ـ  : 6تأيت يف سياق وشكل قانوين.
 5ـ  : 6تستخدم أدوات وأساليب وسياسات ثقافية وسياسية
واجتماعية مثل وسائل اإلعالم واألحزاب والنقابات التجارية
والعمالية واملنظمات غري احلكومية واملراكز الثقافية والفنية
والتعليمية والكتب واملطبوعات وغريها.
 6ـ  : 6تكون أهدافها خمفية ،وتعمل بنفاق ،وهلذا ليس من السهل

معرفة التنظيم اخلفي ملنفذهيا ويف بعض األحيان يكون صعب ًا للغاية.
 7ـ  : 6هلا تأثري غري عادي عىل االستسالم الالطوعي للشعوب
واألمم إلرادة القوة املتسلطة وإطاعتها.
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القسم الثالث:

القوة الثقافية ـ ال�سيا�سية
ملا كانت القوة متثّل جوهر أي فكر وعمل سيايس ،فإن أي فكر

سيايس باملقابل سيتضمن فهم ًا خاص ًا عن القوة ظاهري ًا أم باطني ًا .القوة
هي فعل يمكن من خالله لشخص أو جمموعة أو دولة ما من ممارسة

آرائه وأجندته عىل اآلخرين ،أو أهنا خالصة لطرق متعددة بواسطتها

ُتخضع سلوك اآلخرين لسيطرتها.

يعود منشأ القوة يف الفكر السيايس اإلسالمي اىل املوىل سبحانه

وتعاىل .وجميع القوى املادية واملعنوية قائمة بقوته .وعىل هذا األساس،
توصف وظيفة القوة يف الفكر السيايس اإلسالمي بالتايل:
 1ـ إقامة النظام العام واألمن.
 2ـ إقامة وتأمني العدل.
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 3ـ القوة هي عامل رادع.
 4ـ نيل احلرية وإزالة عوائق الدعوة إىل احلق.
 5ـ تزكية النفوس وتهذيبها وتأمني السعادة للبرش.
 6ـ إقامة النظام السيايس وحفظه.
يمكن اعتبار «القوة الوطنية» أهنا قدرة وإرادة واستعداد وإمكانية

أي وحدة سياسية أو أي م ّلة ،تستطيع الدولة والشعب من خالهلا أن

حيفظا أهدافهما وطموحاتهما ومصاحلهما الوطنية وتعزيزها وتطويرها.

للقوة الوطنية مكونات عدة يمكن أن نشري اىل عدد منها  :القوة اجلغرافية

والقوة اإلنسانية ـ االجتماعية والقوة الثقافية والقوة السياسية والقوة

االقتصادية والقوة الدفاعية واألمنية.

ختلق القوة يف وجهها اجلديد أقل قدر ممكن من املقاومة ،وال يتحتم

عليها أن تكون واضحة أو علنية ،بيد أهنا منترشة وموزعة يف كل يشء

ويف كل مكان ،وخيضع هلا اإلنسان جسد ًا وروح ًا .ال تعرف حدود ًا

وحواجز ،جمبولة بالثقافة والفكر وال تعكس مواجهات غري متجانسة
وغري متكافئة .وبتعبري أعم اكتسبت القوة يف وجهها اجلديد اجتاهات

ذات أدوات ناعمة ،عىل خالف النظرة القديمة التقليدية للقوة حيث

كانت ذات اجتاهات بأدوات صلبة ال سيما يف البعد النظامي وإىل حد ما
يف البعد االقتصادي.
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يعترب اإلملام بالوجوه اجلديدة للقوة الوطنية حاجة أساسية للنخب

والرجال املعنيني ببناء الثقافة وهداة الرأي العام يف املجتمع ،وأن ال
يبقى غارق ًا يف فهمه ومعرفته بماهية التهديدات بالطريقة التقليدية كما

كان حيدث يف السابق .وتعترب عنارص القوة الثقافية ـ السياسية ،من أبرز
وأهم عنارص القوة الوطنية ،ال سيما يف اجلمهورية اإلسالمية يف إيران

والنظام السيايس املنبثق عن الثورة اإلسالمية  ،حيث تعد الثقافة من أبرز
وجوه ومعامل ذلك النظام ،باإلضافة اىل كونه إسالمي ًا وأم القرى للعامل،

ونموذج ًا للمحرومني واملستضعفني واملسلمني عىل املستوى العاملي،

وتناقضه مع النظام العاملي املتسلط ،وعدم مهادنته له .للقوة الثقافية ـ
السياسية أبعاد وعنارص متعددة يمكن أن نذكر منها:

�أ ـ العنا�رص العقائدية واملعنوية للقوة الثقافية ال�سيا�سية.

 1ـ المدرسة الفكرية (اإليديولوجية).

ما يقصد من املدرسة الفكرية يف هذا البحث مفهومها الواسع

والشامل الذي يضم اصطالح ًا الرؤية الكونية (نوع الرؤية جتاه الوجود
واإلنسان واملجتمع) والقيم (املحرمات والواجبات سواء أكانت
أحكام ًا عقائدية أم أخالقية أم فقهية أم آداب ًا ثانوية) .وعليه فإن اهلدف
من هذا البحث هو ليس وجود إيديولوجية سياسية حمض فحسب ،بل

هو مدرسة فكرية تكون فيها السياسة واإليديولوجية السياسية قسم ًا ال

يتجزأ منها وترتبط بسائر شؤوهنا بارتباط وثيق.

قراءة يف الأمن الثقايف ـ ال�سيا�سي

51

ُتعرب «اإليديولوجية» يف اغلب احلاالت عن األفكار واملعتقدات

واألخالق لدى أفراد املجتمع .ومن هنا فهي غري مادية وغري ملموسة.
وقد قيل يف تعريف اإليديولوجية أو املدرسة الفكرية إهنا:

«اإليديولوجية ،جمموعة من املعارف واألفكار والتصورات املنظمة

ومبنية عىل أصول
لإلنسان إزاء الوجود واإلنسان واملجتمع واحلكومة
ّ

عقلية يصدقها الرشع وحتولت إىل معتقدات مسلم هبا ،بحيث إهنا
ّ
تتضمن جميع األبعاد احلياتية لإلنسان سواء كانت فكر ًا أم قوالً أم عمالً

ولدهيا قدسية خاصة أيض ًا».

تعترب اإليديولوجية أو املدرسة الفكرية عنرص ًا من العنارص األساسية

لـ «القوة الوطنية» خاصة يف الوقت الذي ُتدغم فيه اإليديولوجية أو

املدرسة الفكرية مع جنسية (قومية) وحدة سياسية ما .إليديولوجية أي
بلد تأثري كبري عىل سياسته واسرتاتيجياته وبراجمه التنفيذية ويف بعض

األحيان تكون مصريية.

جيب تناول املنطلقات الفرعية للمدرسة الفكرية أو اإليديولوجية

خالل دراستها بصفتها عنرص ًا من العنارص األساسية للقوة الوطنية ألي

وحدة سياسية ،من قبيل مستوى معرفة جموع الناس للمدرسة الفكرية،

ومستوى تطابق تلك املعرفة مع حقائق تلك املدرسة ،ومستوى تصديق
وإيمان الناس بتلك املدرسة الفكرية ،ومستوى الزتام الناس بالقرارات

اإليديولوجية ،وتبديل العنارص األربعة األساسية املعرفة واإليمان
والعمل واالستمرار يف العمل إىل عنارص قوة.
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ُيعد بسط وتوسيع جمال رشعية النظام السيايس من األمور املهمة لدور

املدرسة الفكرية يف زيادة واتساع القوة الوطنية ،ألن الرشعية هي تعبري
عن عالقة بني القادة وأفراد املجتمع .ويف احلالة اليت يعترب فيها أفراد

املجتمع قول وعمل القادة م رشعيني وصحيحني ،عندها سيثقون هبم

ويعاونوهنم ويشاركوهنم يف تنفيذ القرارات عىل نحو سليم.

 2ـ تاريخ وحضارة المجتمع:
يرتبط الواقع احلارض ألي جمتمع ارتباط ًا وثيق ًا وال ينفك مع تارخيه

السابق .ويقيم اجليل احلايل يف أي جمتمع ارتباط ًا منظم ًا مع أجياله السابقة
ويكتب تارخيه اآلين واملستقبيل وفق ًا للحقائق اليت تع ّلمها وأخذها عنها.

تشمل األحداث التارخيية ألي جمتمع احلوادث والوقائع والتحوالت

والتبدالت والتقلبات والصعود والسقوط واالزدهار واالنحطاط،

والثقافة واحلضارة احلالية لذلك املجتمع.

جتري الثقافة بصفتها أخالق ًا وأدب ًا وقدوة جيدة للمجتمع عىل ألسنة

أهل املعرفة ومن خالل آثارهم ،وتغطي بالتدريج عىل جميع األمور

اإلنسانية للمجتمع يف مساره التارخيي ،وتلون بلوهنا جميع ظواهر
وأنماط احلياة ألي أمة .واحلضارة هي وجه ظاهري ومادي حلياة بين
البرش يف هذه األرض .وهي املصداق اخلارجي واملحسوس عن الثقافة
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وجميع املعتقدات ألي أمة بحيث تظهر نفسها يف قالب املناسبات املادية.
يدير نظام أخالقي وثقايف األمور اليت يبتىل هبا اإلنسان من قبيل

بناء املدن واملسكن وامللبس والصناعة واملعامالت التجارية والعالقات

األخرى يف وجهها الباطين .ولكن مظهرها اخلارجي خيلق حضارة
أي قوم من خالل إقامة عالقات وثيقة ومتجانسة بينها ،وهي حضارة

حتتضن جميع خصائص النظام األخالقي والثقايف لتلك األمة .ويمكن

القول يف جميع األحوال بأن احلضارة هي مظهر حلياة اإلنسان ،والثقافة
هي روح نُفخت يف جسد احلضارة لتمنحه احلركة والنهضة والقيام.

وعىل ضوء ذلك ،قد تعد اهلوية التارخيية واحلضارية ألي جمتمع

عنرص ًا من أبرز عنارص القوة الثقافية ـ السياسية ،ويعد اإلرث الثقايف
ألي أمة رأسمال من رساميل القوة الثقافية السياسية لذلك املجتمع.

 3ـ المراكز الدينية والثقافية:
تعد املراكز الدينية والثقافية اليت تشمل املساجد والنواحي املقدسة

لألئمة املعصومني عليهم السالم وأبناء األئمة واملكتبات واجلامعات

العلمية واملعارف الدينية واحلوزات العلمية ،من املراكز الرئيسية إلنتاج
وإعادة إنتاج األبعاد العقائدية والروحية للمجتمع .وتنصقل روح

اإلنسان وتزتكى من خالل االرتباط مع هذه املراكز اليت تراكم األبعاد
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املعرفية عند أفراد املجتمع وجتلب السكينة والطمأنينة (اليت يسموهنا
اليوم بالصحة النفسية) لألفراد عن هذا الطريق .ويكرس االرتباط
الروحي باملوىل سبحانه وتعاىل واألئمة املعصومني عليهم السالم أسباب
تقوية الدافع للسلوكيات العقائدية والدينية .وحتفظ االعتقادات الدينية

الفكرية املتجذرة ،وحتفظ اهلوية الثقافية والعقائدية واملعنوية للمجتمع
من خالل متتني العالقات والروابط االجتماعية والتعاون بني أفراد

وتبث روح
ومثل املدرسة الفكرية،
ّ
املجتمع ،وتعطي قدسية ألهداف ُ

املسؤولية وااللزتام يف املؤمنني وتؤدي هبم إىل معرفة أنفسهم والوثوق
هبا ،وبالتايل االبتعاد عن الرعب واالستسالم إزاء الثقافة واحلضارة

اإلحلادية األجنبية.

 4ـ الطاعة للأوامر الإلهية ،الأمر باملعروف والنهي عن املنكر:
تتفوق الثقافة اإلسالمية عىل الثقافة اإلحلادية الغربية بالفطرة اإلنسانية

اليت هي منطلق التعاليم السماوية .وقد تصان الشخصية الدينية لألفراد
وحتصن من أي نقطة ضعف ،بإنعاش ِفطرة البحث عن الكمال وعبادة
اهلل .وتؤمن تلك احلصانة أرضية صاحلة حلفظ الثقافة واهلوية الوطنية،

وترقيه.
وستساعد عىل نمو وتطور املجتمع
ّ

ُيالحظ يف الس ّنة اإلهلية والسرية التارخيية للذين مضوا أن عنارص

انحطاط املجتمعات واحلضارات تتمثل يف الغفلة عن ذكر اهلل والغرور
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والطغيان والظلم والفساد والفحشاء وإشاعة املنكرات يف املجتمع،
وعىل وجه التحديد فساد اهليئة احلاكمة يف البالد اليت تسبب النكبات

واملصائب والتخلف للشعوب .وتأيت العنايات والربكات واإلمدادات
اإلهلية من خالل إطاعة األوامر اإلهلية والرتويج لألمر باملعروف والنهي
عن املنكر يف أي جمتمع ،وسرتفع من قوته املعنوية وتأثريه بني املجتمعات

األخرى.

ب ـ العناصر اإلنسانية واالجتماعية للقوة الثقافية السياسية:
 1ـ السكان والقوى البشرية:
السكان هم عدد من األفراد يعيشون يف إطار دولة حمددة قبلوا

برعاية وجنسية تلك الدولة .للسكان بعد إحصايئ وكمي ،ولكن جيب

االلتفات إىل نوعية األفراد الذين يشكلونه عند االستفادة منه بصفته
أحد العنارص الرئيسية يف القوة الوطنية .جاء يف كتاب «مبادئ العالقات

الدولية والسياسة اخلارجية» حول أمهية هذا «العنرص تبدو أمهية كرثة
عدد السكان واضحة وجلية هبدف تشكيل القوة الوطنية .جميع دول

العامل الكبرية حالي ًا ،لدهيا عدد سكاين كبري وهذا أصل قديم كان يقال إنه
كلما كان عدد سكان الدولة أكرب كلما كانت قوتها أكرب .هكذا حتدث

موسولوين يف إحدى خطاباته أمام اإليطاليني :دعوين أحتدث إليكم
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برصاحة ،كيف يمكن مقارنة  40مليون شخص يف إيطاليا مع  90مليون
أملاين و 200مليون إساليف» .يظهر التاريخ السيايس للعامل ال سيما القرن

العرشين منه العالقة بني القوة الوطنية وعدد سكان أي دولة .وكذلك
يعترب املنظرون النظاميون أن عدد السكان هو عنرص من العنارص األربعة

األساسية للحرب إىل جانب التكتيك والدعم اللوجسيت والتكنولوجيا.

وجيب االلتفات إىل العوامل السكانية يف بحث تأثري العدد وخصائصه
عىل قوة البلد الوطنية مثل طريقة التفكري (الذهنية والعقلية) ،الزنعة
(الروح املعنوية) ،اآلداب واألعراف والتقاليد ،املهارات والتخصصات

ومستوى التعليم واملستوى الصحي ووفرة القدرة اجلسدية واملعنوية
وحتديد النسل واملعتقدات...

قد يضاعف عدد السكان قوة أي بلد وجيعله نشيط ًا وقادر ًا ومتعلم ًا

وملزتم ًا ومؤمن ًا .وعادة ما تؤدي العوامل يف بعض البالد اليت لدهيا كثافة

سكانية مثل قلة املوارد الغذائية وسوء التغذية وعدم وجود رعاية صحية
وأمية وفقر وجهل ...إىل إضعاف القوة الوطنية.

 2ـ التضامن ،والوحدة الوطنية ،واالنسجام:
يمثل وجود الشعور بالوحدة واالحتاد بني املواطنني أحد أهم

األسباب الرئيسية لظهور القوة الوطنية .بمعىن أن يبذل اجلميع أقىص
جهدهم ،بالتعاون واملحبة ،للتقدم نحو حتقيق األهداف الوطنية ،وأن
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حيافظوا عىل استقرار وأمن البلد يف ظل التضامن العام ،إزاء أي خطر
هيدده من قبل األجانب.

تتبدل التناقضات القومية والعنرصية والعقائدية يف الدول اليت يف

طور النمو يف األغلب إىل أفكار تفتيتية وجتزيئية .وتعاين تلك الدول
بسبب هذا التنوع املذكور من مشاكل؛ ألن األعداء األجانب يستغلون

األهداف القومية والعنرصية واخلالفات املذهبية القائمة يف مثل هكذا
دول ،وبالتايل تصبح األرضية مهيأة للتدخل اخلارجي يف أمور البلد

الداخلية بأشكال خمتلفة ،من بينها إثارة احلروب الداخلية والعصابات
والفوىض اهلدامة ،وتفيض يف النهاية اىل ضعف قوة الدولة.

 3ـ النزعة الوطنية:
ختتلف الدول املختلفة فيما بينها من زاوية اخلصائص والزنعة الوطنية
واملعتقدات االجتماعية .فللخصائص الوطنية والثقافية للمجتمعات
تأثري كبري يف عملية تقييم قوتها كالتضامن ،واجلهد ،واملثابرة ،والتنظيم،
والنظام ،واملهارات الفردية يف استخدام التكنولوجيا املتقدمة ،واإليثار
وحتمل الشدائد واملشكالت.
يف سبيل الوصول إىل األهداف الوطنية،
ّ

ثقافي ًا ،تلعب طريقة التفكري وكيفية عمل الناس يف البلد دور ًا مهم ًا
يف حتقيق األهداف الوطنية من قبيل التعليم والرتبية والتمتع بالوعي
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العلمي والسيايس للناس يف أي بلد ،والتشخيص الصحيح ملوقعية البلد
اجليوبولوتيكية ،والفهم الصحيح للمصالح الوطنية .حالي ًا ،أدركت
أغلب الدول هذه املسائل وقامت باستثمارات كبرية لتعزيز آفاق املعرفة
والوعي لدى الناس يف جماالت التعليم والرتبية.

 4ـ الروح المعنوية الوطنية:
تكون الروح املعنوية الوطنية يف أحسن حاالتها عندما تكون

اخلصائص الروحية والنفسية واألخالقية واإلرادة املشرتكة متشاهبة.

يف هذه احلالة تصبح الروح املعنوية الوطنية املحرك للجهد والفاعلية
عىل مستوى عموم الناس .يف األغلب ،تكون الدولة واحلكومة مصانة

ومؤيدة من عامة الناس وتدعمها األمة وتقف إىل جانبها يف اإلجراءات

والقرارات اليت تتخذها عىل الصعيد السيايس الدويل يف الظروف اليت
تتمتع فيها األمة بالروح املعنوية اجليدة .وبالتايل مثل هكذا دولة تتمتع
بقوة أكرب يف سبيل حتقيق مصاحلها الوطنية.

يعترب اإلرث الثقايف عنرص ًا من العنارص املؤثرة يف الروح املعنوية

ويظهر التاريخ أن القدرة العسكرية والقوة الدفاعية للبلد
الوطنيةُ .
وجميع خصوصياتها ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بإرثه الثقايف .تفاوتت رغبة
الشعوب واألمم عىل مر الزمان يف تعبئة واستخدام القوة عىل الساحة
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الدولية أو ذلك اليشء الذي اعتربه املؤرخون الروح املعنوية القتالية

وتعرضت إىل تغيريات وحتوالت يف هذا املضمار.
والعسكريةّ ،

 5ـ الضمير العملي:
يفرس الضمري العميل عىل أنه أداء كامل وصحيح ودون تقصري

وبناء عليه
للوظائف العملية ودون رقابة إضافية مبارشة أو غري مبارشة.
ً
فعندما يقال «الضمري العميل» يراد من ذلك أن ألفراد املجتمع مزيات
جتعل ضمريهم حارض ًا ومراقب ًا لكيفية إنجاز أعماهلم يف كل مراحل
إنجاز العمل ويستدعيه للتحكيم واملقاضاة عىل صحة وصدق عملهم

ووظيفتهم وبالتايل تصحيح السلوك دون أن يكون هناك إرشاف أو
حماسبة مبارشة أو غري مبارشة« .الضمري العميل» هو أسلوب من األساليب

االجتماعية يف جمال إنجاز املهام واملسؤوليات العملية واالجتماعية وهو
يؤدي دور ًا مؤثر ًا ومصريي ًا يف نقلة املجتمعات وتقدمها.

يف كثري من البالد ،مل يأخذ العمل موقعه وقيمته الواقعية .وقد تم

نسيان ارتقاء الفرد واملجتمع وعالقتهما بالعمل وكيفية إنجازه بالكامل.

ويعمل األفراد بسبب احلاجة ورصف ًا من أجل البقاء وكسب الراتب،
بينما أعطى العمل من أجل البقاء يف الدول املتقدمة والنامية مكانه
إىل العمل هبدف االرتقاء  ،واحلصول عىل أفضل املراتب دولي ًا يف كل

املجاالت منذ زمن بعيد.
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 6ـ النظم االجتماعي:
ال َّنظم االجتماعي هو تعبري عن معرفة جميع أفراد املجتمع بالقوانني

والقواعد والضوابط والقيم اليت تشكّ ل أساس املجتمع .ويشتمل عىل
مفاهيم مثل التنسيق واالنسجام والتوازن يف العالقات االجتماعية .ال
ينشأ املجتمع واحلياة االجتماعية وحدمها دون ضابطة وقانون يرعامها

ويسهر عىل صحة تنفيذمها فقط ،بل ويف حالة وجودمها سوف لن يكون
هلما دوام واستمرارية ،وعاجالً أم آجالً ،سينهار عقد األمور ،وسزيول

الركن األسايس للتجمع .بتعبري عام جيب القول إن الفوىض ال تتالءم
أبد ًا بأي وجه من الوجوه مع األهداف واملثل الصغرية والكبرية لإلنسانية

واحلضارة البرشية .وإذا مل تراع أي أمة الضوابط والقرارات االجتماعية
سوف لن ترى وجه السعادة والرقي .عالقة احلكومة بالنظم االجتماعي
هي عالقة متقابلة وباجتاهني ،فكما أن للحكم دور ًا أساسي ًا يف تثبيت

النظم االجتماعي ،الذي هو من أهم الضمانات لتنفيذ القرارات،

باملقابل فإن النظم االجتماعي أيض ًا هو من أهم عوامل استمرار أي نظام
حكومي ،وستساعد ثقافة رعاية القوانني واحرتامها والتقيد هبا وطبيعة
تقبل الناس للقرارات احلكومية واألجهزة احلكومية احلكم عىل حتقيق

األهداف الوطنية.

ومن نتائج النظم االجتماعي يمكن أن نذكر التايل:
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األداء الفاعل وبقاء املجتمع والتنمية والتطور والسعادة واالزدهار

واالنسجام الوطين.

ج ـ العنا�رص ال�سيا�سية للقوة الثقافية ال�سيا�سية:

 1ـ القيادة:
تعد القيادة عنرص ًا رئيسي ًا وهادي ًا للقوة الوطنية ألي بلد .ولدهيا

عالقة واضحة تقريب ًا مع كل العنارص واملكونات األخرى للقوة .وهي

تشخص حدود استخدام عوامل القوة مثل اخلصائص اإلسرتاتيجية

واملوارد الطبيعية والقوى البرشية .وللقيادة تأثري كبري يف إجياد وتقوية أو
تضعيف أو تدمري الروح املعنوية الوطنية وكذلك بناء الشخصية والزنعة

الوطنية .تتضح أمهية القيادة بدرجات يف وقت الثورة واحلرب وسائر
التحوالت السياسية االجتماعية ،ألنه يف هكذا أوقات تكتسب أمهية غري
عادية يف توجيه األمور ووضعها يف مسري ومنحى حمدد ومعني.

وحيتاج توجيه األمور الثورية واحلربية أيض ًا إىل قيادات ماهرة ومدربة

وذوي خربة وواعني ومتقني ملزتمني ومضحني .وهبذا الشكل فإن

للقيادة مفهوم ًا واسع ًا يتضمن طيف ًا من أعىل املراتب إىل أسفلها ،ويشمل
جميع األفراد الذين لدهيم دور يف كيفية استخدام واستثمار عنارص
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القوة .اإلدارة والقيادة مها من أبرز العنارص اليت هلا دور يف تشكيل القوة

وازديادها ال سيما إذا كانت القيادة تتمتع بنوع من «القدسية الدينية»

وتكن الناس هلا االحرتام ،فإن تأثريها عىل مضاعفة قوة البلد سوف

تكون ملموسة وحمسوسة.

وكمثال فإن قيادة السيد اإلمام اخلميين  +طوال العرش سنوات

األوىل بعد انتصار الثورة تعد من األمور واحلاالت املهمة واالستثنائية
يف التاريخ املعارص.

حتوز القيادة النظامية أو قيادة األفراد النظاميني يف زمان احلرب

وكذلك يف زمان الصلح عىل األمهية وهي اليت حتدد القوة الوطنية للبلد.

وكذلك لإلدارة االقتصادية والتكنولوجية الصناعية (التقنية) واخلدماتية
تأثري هائل يف اتساع وانتشار القوة الوطنية وتقوية الروح املعنوية الوطنية

وإجياد شعور وحس التضامن االجتماعي والتعاون و..

تتجىل قيادة الدبلوماسية ـ عىل وجه اخلصوص يف زمان الصلح ـ

بصفتها عنرص ًا مهم ًا للقوة؛ ألن ديبلوماسية البلد تعرب عن مدى قدرته
خارج حدوده .وتتعلق الكفاءة الديبلوماسية بمستوى اللياقة واألهلية

للمراجع القائدة هلا.

عىل ضوء ذلك ،جيب إعطاء األمهية للمزيات العامة للقائد يف بحث

القيادة مثل الشجاعة والشهامة والشعبية واحلضور يف الساحة وامليدان
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والقدسية املعنوية والعلم والقدرة الفكرية والتدبري السيايس و...
باإلضافة إىل املزيات اخلاصة له مثل القدرة والسالمة والصحة .بالطبع

جتدر اإلشارة إىل أن جمال أنشطة نظام احلكم أصبح بوجه قاطع ختصصي ًا

وتعدد بشكل ملحوظ جد ًا .ومن هنا جيب أن نقسم موضوع القيادة
إىل أنواع خمتلفة من بينها القادة السياسيني الدينيني ،والقادة السياسيني
املحض ،والقادة الدينيني املحض ،والقادة التنفيذيني ،والقادة اإلداريني
(املديرين) ،وقادة األجهزة االقتصادية ،وقادة املجاميع العلمية والقادة
النظاميني و ...وحري بنا التذكري هنا أنه يف القرون السابقة كانت تتأثر
القوة الوطنية للدول باخلصائص ومكانة القادة يف املجتمعات بشكل
قوي.

 2ـ تركيبة وشكل الحكومة (النظام السياسي)
تؤثر بنية الدولة ونظامها ،وآليات اختاذ القرارات املتنوعة ووضع

السياسات العامة للبلد (املجتمع السيايس) عىل نحو كبري يف وضع

االسرتاتيجيات الوطنية والتنفيذية لذلك البلد .يمكن لشكل احلكومة
وعالقاتها بالدوائر السياسية وبأفراد املجتمع وسائر املجتمعات السياسية
(الدول) أن تكون عوامل حيوية لقوة البلد الوطنية .أحيان ًا يكون وجود

أجهزة بريوقراطية وإدارية معقدة مانع ًا لقدرة اجلهاز احلكومي عىل
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االستفادة الصحيحة من الرثوات واإلمكانات وسائر عنارص القوة.

َتظهر احلكومة اىل جانب القيادة وسائر اخلصوصيات احلكومية (القائد

واحلكومة والشعب) اليت تشكل احلكومة بصفتها أكرث العنارص اإلنسانية
املحددة لقوة البلد الوطنية .ألن استخدام سائر العنارص األخرى هي يف
يد هذه العنارص الرئيسية الثالثة.

باإلضافة إىل ما تم ذكرهُ ،يطرح عند البحث يف نوع احلكومة موضوع

أي من األنظمة لدهيا الفاعلية األكرث من باب االستفادة من السياسات

واالسرتاتيجيات الداخلية واخلارجية .وهنا نعود إىل رأي السيد عبد
العيل قوام من أساتذة العالقات الدولية:

تواجه األنظمة الديمقراطية الغربية مشكالت يف وضع السياسات

بفضل عنرص عدم االستمرارية ،ألن يف هذه األنظمة قد ُيجرب بعض القادة
عىل ترك عملهم بعد إجراء االنتخابات العامة ،فيدخل امليدان أفراد جدد

من حزب سيايس آخر ولدهيم توجهات وسياسات أخرى .وتتسبب

تركيبة األكرثية يف تلك املجتمعات بمشكالت كثرية عىل صعيد تنفيذ

السياسة اخلارجية .وتضع القادة يف هكذا جمتمعات مقابل مصاعب.

بينما يف املجتمعات االشرتاكية يعطي عدم حضور املجموعات املذكورة

بالشكل الذي يالحظ يف الديمقراطية الغربية هذه الفرصة للقادة

السياسيني وواضعي السياسات مع عدد قليل من املشاركني يف عملية
اختاذ القرارات للمبادرة بشكل حر يف اختاذ اإلسرتاتيجية اليت تؤمن

املصالح الوطنية هلم.
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ومن وجهة النظر هذه ،سيعمل القادة السياسيون يف األنظمة

الشمولية والديكتاتورية عىل نحو مؤثر أكرث إذا كانت السياسة اخلارجية
إىل حد ما وبطريقة ما حمل تأييد الناس رغم هذا احلضور يف مثل هكذا

أنظمة (النظام االشرتاكي بدليل عدم حضور املجموعات املختلفة من
الناس يف الساحة السياسية والنظام الشمويل بدليل عدم تدخل الناس يف

السياسة و.)...

وبما أن الشعب ال يدعم بأجمعه احلكومة عملي ًا وال يعتربها له،

فينبغي ألي حكومة تتمتع بالرشعية الكاملة من قبل الشعب ،أن توزع
القوة املختلفة يف بنيتها وتركيبتها بشكل متسأو وحتول دون متركزها،

وبالتايل ستكون القوة الوطنية لتلك الدولة أكرب بدرجات من سائر قوى
احلكومات األخرى.

 3ـ االستقرار السياسي والمصداقية الوطنية (المنزلة الوطنية):
ُيقصد بالثبات أن ال يتعرض نظام أي بلد للتغري وأن يتمتع باستمرارية

وثبات نسيب ودائم .أساس ًا يشكل التغيري املتكرر لألنظمة السياسية
وعدم ثباتها األجواء لتضعيف القوة الوطنية للبلد؛ ألن هذه التغيريات
تضع القادة من واضعي السياسات يف أغلب املوارد والظروف أمام قيود
ومشكالت .ويستلزم أي تغيري رئييس وانتقال أسايس يف األولويات
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املتعلقة بأهداف الدولة واملصالح الوطنية ،تغري ًا مقابالً يف توزيع الرثوات
أو نقل قسم من الرثوات املادية واملعنوية من قسم إىل آخر .ويف النهاية،
تؤثر أساليب النظر اىل األهداف الكربى املتنوعة ،وحتديد األولويات
والسياسات عىل التخطيط وجتعله يتبدل .وإذا ترافقت هذه التغيريات
مع أزمات داخلية أو خارجية فإهنا ستفيض إىل تضعيف وتقليص القوة
الوطنية .وال تستطيع الدولة يف مثل هكذا حاالت أن تستخدم جماالت
القوة لتحقيق أهدافها ومصاحلها عىل الساحة السياسية الدولية.
يمكن مناقشة الثبات السيايس يف بعدين وحتت عنوان عنرصين.
وهذان العنرصان مها الثبات السيايس يف البلد ما يعرف بعنوان املصداقية
الوطنية للبلد .تدل املصداقية الوطنية للبلد عىل موقعيتها يف املجتمع
الدويل وهلذا فهي تعد كعامل مهم يف زيادة أو تقليص القوة الوطنية للبلد.
تؤثر الصورة اليت تقدمها أي دولة عن سلوكها ونظامها واملمارسات
اجليدة عىل صعيد املجتمع الدويل عىل نحو كبري يف مسار املباحثات
السياسية واالقتصادية .وعىل هذا األساس جيب االخذ باالعتبار تلك
العوامل املتعددة اليت تؤدي دور ًا يف خلق املصداقية الوطنية للدول يف
تقييم القوة الوطنية كانتصار الدولة يف أي حرب ،وحتملها وعدم ضعفها
إزاء أي هجوم خارجي ،وحضور الناس يف امليادين املختلفة السياسية
واالجتماعية املختلفة و...
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 4ـ الكفاءة (النوعية) الديبلوماسية
تعترب الكفاءة (النوعية) الديبلوماسية من أهم العنارص يف القوة

الوطنية عىل الرغم من كوهنا عنرص ًا مرن ًا .بحيث يبدو أن سائر العنارص
املحددة للقوة الوطنية بمثابة مواد خام مقارنة هبا .تتمثل الكفاءة

الديبلوماسية ألي دولة يف قدرتها عىل تركيب جميع تلك املواد اخلام
املختلفة واملتفأوتة فيما بينها لتصبح جمموعة منسجمة ومن ثم تعطيها
وزن ًا واجتاه ًا وتوقظ اإلمكانات من عامل القوة الدفينة لتصل هبا اىل عامل

الفعل عرب نفخ روح القوة فيها.

من وجهة نظر القوة الوطنية ،يشبه توجيه الديبلوماسيني لألمور

وتصويبها عىل الصعيد الدويل من قبل دولة ما يف أيام الصلح ممارسة
القادة النظاميني لالسرتاتيجيات والتكتيكات النظامية يف أيام احلرب.

الديبلوماسية هي فن ربط عنارص القوة الوطنية بأفضل شكل مؤثر
بمجموعة الظروف الدولية اليت ترتبط بشكل مبارش باملصالح الوطنية.

يمكن القول إن الديبلوماسية هي العقل املفكر للقوة الوطنية مثلما

متثل الروح املعنوية الوطنية روح القوة الوطنية .إذا تقلصت قوة رؤيتها

سيكون هناك مشكلة يف قوة حكمها وستضعف إرادتها ،وسوف لن

تكون فاعلة لألمة عىل املدى الطويل جميع االمتيازات الناشئة عن
املوقع اجلغرايف واالكتفاء الذايت باملواد الغذائية واملواد اخلام لإلنتاج

الصناعي واجلهوزية العسكرية وعدد السكان وخصائصه .واألمة اليت
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تتمتع هبكذا مزيات وال ترافقها بديبلوماسية مالئمة ،بإمكاهنا النجاح
املؤقت من خالل استثمارها ملواردها الطبيعية .بيد انه عىل املدى البعيد
ستذهب تلك املوارد هباء مع الريح بالتشغيل الناقص وغري املستمر
واإلرساف هبذا الرأس مال الطبيعي .وعىل املدى البعيد جيب أن تسلم
هكذا أمة غريها ممن لدهيا ديبلوماسية جاهزة الستخدام عنارص القوة
اليت بني يدهيا بشكل أفضل ،فتعوض بأفضليتها النواقص القائمة يف سائر
املجاالت .وقد ترفع الديبلوماسية املؤهلة من القوة الوطنية إىل مستوى
أعىل مما يمكن توقعه لو أخذنا باالعتبار جميع العنارص األخرى.
يف أغلب املراحل التارخيية  ،يسجل انتصار للداووديني الذين كان

لدهيم عقل وروح عىل اجلالوتيني الذين كانوا دون االثنني مع ًا.

تنسق الديبلوماسية ذات الكفاءة العالية بني أهداف وأدوات السياسة
اخلارجية واملوارد املوجودة للقوة الوطنية ،وتستفيد من املوارد املخفية
للقوة الوطنية وتبدهلا إىل حقائق سياسية .ويضاعف توجيه السعي الوطين
بدوره من القيمة املستقلة لبعض العنارص مثل اإلمكانات الصناعية
بالقوة ،واالستعداد النظامي ،والزنعة والروح املعنوية الوطنية .هبذا
الدليل يمكن أن ترفع القوة الوطنية اىل حدها األعىل بجعل إمكاناتها
تنتقل من عامل القوة اىل عامل الفعل ال سيما يف أيام احلرب حيث تطرح
األهداف والوسائل السياسيات بوضوح.

قراءة يف الأمن الثقايف ـ ال�سيا�سي

69

 5ـ فاعلية الحكومة:
تعترب فاعلية احلكومة عامل من العوامل الرافعة للقوة الوطنية.

واحلكومة من بيدها نقل املوارد االقتصادية واإلنسانية للقوة الوطنية
فقط من حالة القوة إىل حالة الفعل .وال تستطع املوارد االقتصادية أن

تلعب دور ًا لوحدها يف هذا الشأن وبدون مشيئة احلكومة يف تطوير القوة

الوطنية .ويتأثر قرار الدولة يف االستفادة من الدعائم االقتصادية للبلد
لتطوير القوة الوطنية بالظروف الدولية وموقعية البلد وإرادة القيادة

السياسية.

يلعب كل من فهم الدولة الصحيح للظروف واألوضاع السياسية

وملوقعية البلد ،والسعي ملوائمة قوة البلد مع تلك الظروف ،واإلتقان يف
االستفادة من املواد املختلفة ،دور ًا مهم ًا يف تطوير القوة الوطنية .جيب
عىل القيادة السياسية أن ال يغيب عن باهلا موضوع التوازن بني املوارد

املختلفة للقوة .وقد يرض االهتمام الزائد عن احلد ملورد ما من موارد
القوة بمورد آخر .كمثال يمكن أن يقلص التأكيد الزائد عىل رفع القدرة

النظامية للبلد ،املزيانية املخصصة لإلعمار ،وبالتايل تهيأ األسباب اليت
حتد من التطور االقتصادي للبلد ،أو حىت تتسبب يف استفزاز الدول

املجأورة وتؤثر سلب ًا عىل الصعيد الديبلومايس .وعىل ضوء ذلك ،ربما
أدى االهتمام الزائد عن احلد بالعوامل االقتصادية والنظامية للقوة

الوطنية إىل إمهال امليادين الثقافية واالجتماعية ،وينال من الروح املعنوية
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الوطنية .وكذلك قد يؤدي إتقان األنشطة الديبلوماسية إىل استقطاب
أصدقاء ورفع املصداقية والثقة السياسية للبلد ويف النتيجة تصبح قوة
وطنية.

 6ـ دعم الشعب (شرعية الحكم):
يعترب دعم الدولة ووحدة الشعب من العنارص السياسية املهمة

يف القوة الوطنية .ابتعاد الشعب عن احلكومة يؤدي إىل إهدار املوارد

السياسية واألمنية املطلوبة للحفاظ عىل الوحدة الداخلية ،وترتافق مع
خطر تشكل الطابور اخلامس .احلائز عىل األمهية يف املباحثات الدولية هو

مستوى التأثري الشعيب لتعبئة املوارد وحتضريها للتضحيات الرضورية

هبدف حتقيق األهداف املتوخاة .ويف هذا الصدد ،ال يمكن إنكار الوحدة
واإلرادة الشعبية كعاملني بغية حتويل القوة من عامل القوة إىل عامل الفعل.
إن لقدرة الدولة عىل كسب التأييد الشعيب فيما يتعلق باألهداف

والسياسات املتوخاة ،والثقة بالقادة واملسؤولني ،ومستوى التضامن
ووحدة أفراد البلد بصفتهم أعضاء يف أمة واحدة ،دور ًا مؤثر ًا يف القوة.

قال السيد حميد هبزادي يف كتاب «مبادئ العالقات الدولية والسياسة

اخلارجية»« :الثقة بالقادة وأجهزة الدولة هي عنرص آخر من عنارص

التضحية املهمة يف سبيل األمة والبلد أي الروح املعنوية الوطنية .ألن
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األكرثية الساحقة من الشعب حتب وطنها ،وإذا شعرت بأن الدولة هي
جتل واضح وكامل وحقيقي إلرادة الشعب وأهنا ختطو خطوات يف سبيل

حتقيق املصالح الوطنية (ليس باجتاه املصالح الشخصية) فإهنا حارضة
للتضحية والفداء بكل ما أوتيت من قوة يف سبيل حتقيق األهداف

الوطنية».

د ـ العنا�رص العلمية والتقنية للقوة الثقافية ال�سيا�سية:

 1ـ عالقة العلم والقوة
يقول إي .أ ن وايتهد« :العلم هو عبارة عن إعطاء شكل لنظام

من األفكار العامة مرتابط ومنطقي ومطلوب بحيث إن جميع عنارص

جتاربنا يمكن أن تفرس يف ذلك اإلطار» .حالي ًا التباين بني العلم والقوة
هو موضوع بحث بني العلماء والدول الذين هم املورد الرئييس لتأمني

املال لألنشطة البحثية .وهناك أغلبية حارضة ألن تيسء استخدام العلم
حىت مع وجود أفضل األهداف والغايات .وال تنحرص إساءة استخدام

القوة بالدول .وقد خترب املجموعات ذات النفوذ العلمي والذين هم
يف أغلبهم متحالفون مع املجموعات الصناعية العملية العلمية بنفسها،

وهذا ما فعلوه يف املجال النووي الذي غلب عىل السياسة البحثية ملدة
 40سنة تقريب ًا.
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غالب ًا ما يضع العلم والعلماء أنفسهم يف خدمة القوى القائمة .ويف
احلقيقة فهم خيدموهنم فعالً .وال جتد تلك القوى حرج ًا يف أن تقوم بعملية
تبديل دائمة لطبيعة القوة واألشخاص الذين تم توظيفهم (هناك عملية
تدوير) .وقع منشأ القوة والسبل اليت متارس القوة من خالهلا حتت تأثري
العلم والتقنية بشكل كبري .فاحلكومة تقدم مساعدات مالية للعلم حىت
حتصل عىل أهداف معينة ،وبالنتيجة ،حيدد العلم للحكومة ما عليها فعله
وكيف وبأي رسعة ن تنجز أعماهلا .ال يمكن التحكم والسيطرة دون
علم حقيقي .يف النهاية يقف واضعو السياسات عاجزين أمام العلماء
مع كل فنوهنم اخلطابية .تريد األحزاب السياسية وجمموعات الضغط
والنقابات وأمثاهلا األبحاث لتقديم املعطيات واملعلومات لواضعي
السياسات هبدف إفساح املجال هلم باختاذ القرارات .استخدم العلم
بصفته سالح ًا للمجادلة والنقاش إزاء اخلصوم واملنافسني يف القرارات
اليت أخذت يف السابق بلغة التجارة العلمية.
حتد قائم عىل املستوى الدويل وكذلك يف الدول يف طور
يرى أن أهم ًّ
النمو والدول النامية ،هو يف رفع مستوى املعرفة العلمية للمجتمع بغية
املشاركة والتأييد اجلماعي .ولكن رفع مستوى املعرفة العلمية له أمهية يف
وسط أصحاب القرار ومديري املجتمع أكرث من اآلخرين؛ لكوهنا توجد
مزيات تؤدي يف النهاية اىل تعزيز القرارات وسموها.
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 2ـ إنتاج العلم
َت َشكَّ َل عاملنا وجمتمعنا من خالل تقنية ناجحة جد ًا مبنية عىل

ويحفظان بواسطتها .وعليه يمكن أن ينظر للعلم
االكتشافات العلمية ُ
عىل أنه قوة تغيري العامل إىل اخلري أو الرش .ولكن باإلضافة إىل ذلك ،أصبح

العلم يف متنأول أناس أقوياء وبإمكاهنم االستيالء عىل العلم واالستفادة
منه .وعىل ضوء ما تقدم ،تعترب األبحاث العلمية بمثابة التيار املغذي
جلهاز التحكم بالقوة بحيث إنه يعطي قوة أكرث وباستمرار إىل أشخاص

كانوا قبل ذلك أقوياء.

تستوجب املشاركة يف حل األمور املتعددة عىل الصعيد املحيل

واإلقليمي هبدف االحرتاز من االستغالل بالطريقة احلديثة ،وكذلك
بناء الرثوة والرخاء للمجتمع الوطين ،االلتفات ألمهية العلم والتقنية
يف إجياد املعرفة والرثوة والقوة .ويف هذا السياق جيب أن يوضع إنتاج

العلم والتقنية بكميات كبرية يف رأس الربامج واألولويات التطويرية،
وأن يتخذ املجتمع العلمي والبحيث ،واملخططون وواضعو السياسات،

وكذلك املديرون وأصحاب القرارات ،خطوات عن بصرية جلهة رفع
كمية ونوعية األنشطة البحثية.

إن األنشطة البحثية حالي ًا هي أنشطة جدية ورضورية ألن ثمرتها

العلم والتقنية ومها منشأ الرثوة والقوة.
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واليوم خرج إنتاج العلم يف املجتمعات احلديثة عن كونه عنرص ًا

مهمش ًا ويف متنأول جمموعة صغرية من العلماء وقد تبدل إىل وسيلة وأداة
إلجياد القوة ،وإنتاجه يتم بشكل كبري ومرتاكم ،وتتدخل الدول فيه.

وعىل ضوء هذا ،يتمتع رفع مستوى العلم والتقنية بأمهية عالية مع ما

يستتبعها من دعم لألنشطة البحثية حلفظ بقاء الدول يف طور النمو .حيدد
عدد اجلامعات واملراكز واألبحاث وعدد األساتذة اجلامعيني واملحققني

وحصة األبحاث من أجمايل الدخل الوطين ألي بلد ،معدل قدرة إنتاج
العلم يف ذلك البلد.

 3ـ إصدار المعلومات العلمية:
املعلومات هي من أهم الوظائف االجتماعية للعلم والتقنية .وحتولت

املعلومات إىل رشط أسايس ورضوري للتنمية البرشية يف القرنني الثامن
والتاسع عرش .كان استغالل اإلنسان بواسطة اإلنسان عىل نحو مبارش
وإىل حد ما صحيح ًا ،وكان قابالً للقياس الكمي ،وكان ُيحتسب
من خالل عديد القوى العاملة وساعات العمل ومستوى األجور،

والضوابط اليت يضعها املصنع .وقد تبدلت اليوم هذه احلالة كلي ًا.

اليوم ال تستفيد القوة من اآلخرين وتظلمهم عن طريق العمل املبارش

ولكن بطريقة سهلة جد ًا عرب عدم االهتمام وعدم التدخل وعدم العمل
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واالختباء وراء طرق معقدة وخيالية تأخذ أشكاالً تعجزيية سياسي ًا

وقانوني ًا.

تربز احلاجة اليوم إىل نرش العلم واملعرفة العلمية هبدف «املشاركة»
أكرث من ذي قبل بشكل واسع بني السياسيني والصحافيني .جيب عىل
هؤالء أن يكونوا قادرين عىل تقديم احلقائق العلمية اليت هي أساس
القرارات بوضوح وقابلة للفهم جلميع املواطنني بحيث يصبح يف
جزء من عملية اختاذ القرارات.
استطاعتهم ان يكونوا ً
يف هذا الشأن ،يوجد ثالث وظائف أساسية للمعلومات االجتماعية
هي:
أ ـ تؤدي املعلومات االجتماعية إىل إبراز قوة االبتكار الشعيب،
نتيجة لوجود تعقيدات بريوقراطية إدارية ومؤسسات معطلة من
تلقاء نفسها.
ب ـ تكفل املعلومات االجتماعية مؤثرية الضغط من القاعدة
بصفتها أداة رئيسية للسيادة الشعبية إىل حد ما ،وتؤمن مشاركة
الناس يف عملية التغيري االجتماعي.
ج ـ حتافظ املعلومات االجتماعية عىل رتبة من االتصال والتواصل
بني القرارات السياسية وطموحات وآمال املواطنني.
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ال يتم احلصول عىل هذه الوظائف الثالث بواسطة املعلومات

االجتماعية فقط ،بل عن طريق نوع من املعلومات املبنية عىل التحليل
العلمي.

ليست عالقة العلم واحلكومة موضوع ًا يطرح عىل املستوى الوطين،

فهناك حاجة مزتايدة لتصور عاملي للسياسة العلمية ،الن كثري ًا من
املشكالت هي دولية لضخامتها وحجمها .ولكن يعود منشأ احلاجة
إىل التصور العاملي إىل وجود فجوة واسعة وما زالت تكرب بني القدرات

العلمية والتقنية للدول النامية بينما ال يزال توزيع االنتاجات العلمية يف
الدول يف طور النمو غري متسأو بشكل كبري.

يرمز كل من إنتاج الصحف واملجالت والكتب والنرشات العلمية،

واملراكز اإلعالمية العلمية ،وعدد الطالب األجانب الذين يدرسون
يف البلد ،ومستوى مشاركة أصحاب دور النرش يف املعارض الدولية

للكتاب ،ومستوى عودة وارتكاز املراكز العلمية لسائر الدول لإلنتاج
العلمي لذلك البلد ،إىل قدرة نرش وإصدار العلم لذلك البلد.

 4ـ مستوى التقنية (التكنولوجيا):
تعد طريقة اإلنتاج القائمة يف أي إنتاج ،تقنية ،سواء كانت عىل

مستوى الفرد أم عىل مستوى األمة واملجتمع .وبناء عليه فإن القصد من
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استخدام التقنية هو التبديل يف التقنية ،وبالطبع يمكن أن يؤدي التغري يف

التقنية ،إضافة إىل زيادة اإلنتاج املرجحة ،إىل تغيري نوعي فيها ،أو حىت
إىل إجياد سلع جديدة .وعىل سبيل املثال يف صناعة وسائل النقل ،أدت

التقنية احلديثة يف بعض األحيان إىل زيادة كمية اإلنتاج ويف أحيان أخرى
أدت إىل زيادة جودة ونوعية ذلك اإلنتاج ويف مواضع أخرى أدت إىل

خلق وسائل نقل جديدة.

ليس املراد من التغيري يف التقنية ،خلق سلسلة اخرتاعات وإبداعات

يف عدد من املجاالت التخصصية فقط ،بل يشمل هذا التغيري كل أبعاد

املجتمع .بعبارة أخرى يؤثر التغيري احلقيقي يف أي جمتمع عىل جميع

املجاالت كالصناعة والتجارة والزراعة واالتصاالت والثقافة والفن

واهليكليات واملؤسسات احلكومة والنظامية ،وحىت طريقة احلياة اليومية
للناسو أتابتبتانبتيببنه.

وكذلك عندما ُيتحدث عن مستوى التقنية يف أي جمتمع ،جيب

االلتفات إىل أن هذا املستوى ليس واحد ًا ومتسأوي ًا يف كل املجتمع.

وبشكل عام يمكن تقسيم مستوى التقنية يف كل املجتمعات إىل ثالثة

مستويات هي:

أ ـ مستوى تقين علمي قائم يف أي جمتمع ما ،ينحرص يف اجلامعات

واملراكز العلمية والبحثية للدول.

ب ـ تقنية حاكمة عىل املؤسسات العليا يف البالد.
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ج ـ تقنية قائمة ومستخدمة عىل مستوى عموم الناس أو املجتمع.
تكون رتبة التقدم يف التقنيات يف املستويات الثالثة اآلنفة الذكر من

األعىل إىل األسفل ،وهي صادقة عىل الدول النامية .ولكن أبعادها يف

الدول املتقدمة والدول يف طور النمو خمتلفة .حيث إن املستويني األول

والثالث جديران باملالحظة يف الدول يف طور النمو وقليالن نسبي ًا يف
الدول املتقدمة .

تتعلق إمكانية أي بلد للسري نحو التنمية املستدامة بضخ حشد من

القوة البرشية املاهرة يف املجاالت العملية والفنية املتعددة جد ًا واملطلوبة.

وكذلك تتعلق بالسياسات املالئمة واإلطار القانوين والتنسيقي

والسيايس بإمكانية ذلك البلد يف اختيار التقنية املالئمة .وتتعلق أيض ًا

باملهارات املختلفة ،والعلم ،والثقافة ،وثقافة التكنولوجيا ،واالفراد
املتعلمني املتدربني ،واخلرجيني بأعداد كافية لتطوير منطقي للتكنولوجيا
املحلية ،وجذب ومالءمة التكنولوجية املستوردة من خالل انتقاهلا.

 5ـ العناصر اإلعالمية والنفسية للقوة الثقافية السياسية:

 1ـ املعلومات والوعي الوطين:
عىل الرغم من إمكانية احتساب هذا العامل من ضمن املزيات

الوطنية ألي دولة أو أي جمتمع سيايس ،ولكن يمكن فصله عن تلك
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املزيات لكونه يمتلك بعد ًا ثقافي ًا .املراد من املعلومات والوعي الوطين
لبلد ما هو مستوى املعرفة العامة واطالع الناس واملسؤولني عىل األمور

واملسائل العاملية ال سيما املسائل السياسية للمجمع العاملي .من البدهيي
أنه كلما زاد مستوى علم ومعرفة الناس ،زادت إمكانية مشاركتهم يف

األمور السياسية للمجتمع .ويف مثل هكذا ظروف يتضح دور الناس
يف اختاذ القرارات وتنفيذها ،وبالتايل سيكون هلذا العامل تأثري بصورة

مبارشة أم غري مبارشة عىل القوة الوطنية للبلد وسمعته ومصداقيته

العاملية وكذلك استقراره السيايس.

جيب األخذ بعني االعتبار عند احلديث عن املعلومات والوعي

الوطين ألي بلد العوامل التالية:

 1ـ مستوى العلم واملعرفة وعدد األميني يف ذلك املجتمع.
 2ـ اخلربة واملعرفة السياسية والتخصصية يف املجاالت العلمية املختلفة

وعدد املختصني.

 3ـ مستوى املعلومات العامة لدى أفراد املجتمع.
 4ـ مستوى الوعي السيايس ألفراد املجتمع بأمور البلد وكذلك املجتمع

العاملي.

 5ـ عدد املدارس واجلامعات واملراكز العلمية والتعليمية.
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2ـ االستعداد،واإلبداع،واإلمكاناتالنفسيةألفراداملجتمع:
تؤثر كل من االستعدادات والقابليات املختلفة لألعضاء الذين

يشكلون أي بلد ،والقدرة عىل اإلبداع واالبتكار والقدرة والصحة
النفسية للمجتمع عىل نحو هائل عىل القوة الوطنية للبلد ،وعىل وجه

التحديد إذا كانت القدرة عىل اإلبداع واالخرتاع يف أمور مثل التقدم

االقتصادي والتكنولوجي واملعارف السياسية والثقافية .وكلما متتع
أفراد جمتمع ما باستعدادات أكرث وزادت إبداعاتهم وابتكاراتهم يف

املجاالت املختلفة أكرث ومتتعوا بسالمة وصحة نفسية أكرث كلما زاد
سعيهم وجديتهم يف العمل واالستفادة من اإلمكانيات يف ذلك البلد.

وبالتايل سزتيد هذه العوامل سزتيد القوة الوطنية للبلد.

ويلعب دور ًا يف تقوية القوة الوطنية كل من نوع التصور وتوقع

املجتمع يف املستقبل ،وكيفية استخدام االستعدادات واالبتكارات
بشكل صحيح والئق ،ورفع مستوى اإلبداع واالبتكار لدى أفراد

املجتمع ،وقدرة حتمل الضغوط واالختالالت.

 3ـ االتصاالت واإلعالم:
أُطلق عىل العامل املعارص عبارة جديدة وهي عامل االتصاالت .تؤدي

االتصاالت واإلعالم اليوم دور ًا رئيسي ًا وحيوي ًا يف حياة الناس .وهلذا
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استخدم البعض عبارة «عرص االتصاالت» لتوصيف زماننا .ال يستطيع

اإلنسان املعارص العيش دون االطالع عىل أخبار ومعلومات العامل الذي
حييط به ،مما طرح هنا مسألة التبادل االخباري للوسائل اإلعالمية،
ومن ثم أدوات هذا اإلعالم .تهدف املفاهيم يف العامل احلارض مثل

اإلمربيالية اخلربية ،ومكاتب توزيع األخبار (الوكاالت) ،واألقمار
الصناعية واالنرتنت وغريها ،إىل حتقيق هدف واحد ،وهو خلق جماالت
وفضاءات فكرية مطلوبة ،ونقل فكر ناقل اخلرب إىل متلقي اخلرب .بالتايل
ال نبالغ بالقول إذا ادعينا أن اجليش اإلعالمي يعبد الطريق لغزو القوات

النظامية عرب بناء أرضية ثقافية .ويمكن التأكيد عىل أبعد من هذا االدعاء
أنه باألساس مل يبق هناك من حاجة إىل غزو عسكري مع هكذا غزو ثقايف

شامل ومنظم.

وعىل ضوء ذلك ،تعترب االتصاالت والوسائل اإلعالمية األساليب

التنفيذية هلذا الغزو الواسع واملنظم .وليس عبثي ًا ما قيل يف تعريف
اإلعالم إنه « :عبارة عن السعي للتأثري عىل اآلخرين ،بمعىن أن اإلعالم
هو إقامة التواصل عرب الوسائل اإلعالمية هبدف إقناع اآلخرين وتبديل
آرائهم إزاء أمور معينة».

يعد اإلعالم الدويل ،الذي ُينف َُّذ عرب االتصاالت ووسائل اإلعالم،

عنرص ًا من العنارص األساسية اخلارجية للدول ،كذلك هو األمر

بالنسبة للوكاالت وللمنظمات وسائر املؤسسات الدولية .يف األصل
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ال يمكن تصور اإلعالم دون اتصاالت ووسائل اتصال ،وبالتايل توجد
رابطة وثيقة ما بني االتصاالت واإلعالم .وقد يستفاد من اإلعالم
واالتصاالت يف تعبئة اجلماهري ضد األعداء وكرس الروح املعنوية لدهيم،
وللمحافظة عىل األصدقاء ،واستحضار املساعدات من قبل الداعمني،
ونرش اإليديولوجية و....
وعىل ضوء هذا ،يلعب األعالم واالتصاالت دور ًا مهم ًا يف زيادة أو
تقليص القوة الوطنية ألي بلد ،آخذين بعني االعتبار العنارص املتعددة
هلما كاإلعالم ونوعه وجودته وموقعه وفاعليته ،واألنظمة اإلعالمية
واالتصاالت (كالراديو والتلفزيون واألقمار الصناعية) والنرشات،
واملجالت ،والكتب ،وسائر الوسائل اإلعالمية واخلطط اإلعالمية
والرسائل اإلعالمية ،وكيفية التأثري عرب اإلعالم واالتصاالت ،ونوعية
برامج الوسيلة اإلعالمية...

 4ـ اإلمكانية الفنية للمجتمع :
أودعت فطرة البحث عن اجلمال وطلب الكمال ،واليت هي موهبة

إهلية ،يف طبع البرش .حيب البرش بأجمعهم اجلمال يف كل األزمنة

واألمكنة ويف أي موقع ومستوى اجتماعي ويف أي فئة عمرية كان .وهذا
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يؤكد عىل توسعة استخدام األدوات واألنشطة الفنية لكون تلك احلاجة

العاطفية والنفسية رضورية للبرش.

لدى الفن االستعداد ليستفاد منه كأسلوب ثقايف وإعالمي ،وأن

يكون حامالً رسائل تعليمية وتربوية للذين خياطبهم .وقد عرض الكثري
من الرسائل عىل أفراد املجتمع بصورة مبارشة أو غري مبارشة باستخدام

الربامج الفنية.

وإذا ُق ّدم فكر وثقافة أي جمتمع يف قالب فين ،فبإمكانه أن يكون مؤثر ًا

وخالد ًا .وسوف لن تتطور ثقافة وحضارة املجتمع دون استخدام الفن.

يعد وجود أشكال وأساليب فنية قوية ،ووجود فنانني ومبدعني يف عامل

اآلثار الفنية ،ووجود مراكز تعليم وتربية فنية ،ووجود مراكز ومنشآت

مطلوبة لتقديم اآلثار الفنية يف أي جمتمع ،من العوامل املؤثرة يف القوة

الثقافية لذلك املجتمع.

 5ـ إمكانية إقناع الرأي العام وتأليبه:
الرأي العام هو قوة وشبكة اجتماعية ،لديه قوة وحركة ،وهو بمثابة

حكم قوي إن مل نقل حمكمة .بيد أنه ال يمكن إمهال هذه األحكام

الصادرة عن هذا املرجع عىل رغم عدم امتالكه لقوة تنفيذية .وتتجىل
أمهيته ودوره هبذا الدليل أكرث .يكتب نابوليون بونابرت يف تقسيم القوة
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إىل قسمني رئيسيني وأساسيني« :ال يوجد يف العامل أكرث من قوتني ،قوة

السيف وقوة الفكر ،ولكن الغلبة النهائية تكون لصالح قوة الفكر ،ألن
قوة السيف أيض ًا هي من قوة الفكر».

ال يمكن إنكار ماهية الرأي العام لكونه حقيقة دامغة بحيث إن

القيمني عىل األمور السياسية واإلعالمية مصممون عىل أن يلحظوا يف
خططهم وإجراءاتهم قوة الرأي العام ودوره يف األحداث واملوضوعات

املختلفة .وجيب عىل القيمني أيض ًا وضع املعلومات الالزمة والرضورية
بترصف الناس بكل الوسائل واإلمكانات املتاحة يف املقاطع الزمنية

والظروف املختلفة .وكذلك جيب عليهم توضيح رضورات املصلحة
العامة ليقللوا من إمكانية سوء استخدام الرأي العام أو حرفه إىل حدها
األدىن.

يمكن أن يستفاد من الرأي العام بصفته قوة ال غبار عليها إلجياد

وتقوية الروح املعنوية الوطنية ،والروح املعنوية احلربية والدفاعية،

والشعور باإليثار والفداء والتضحية يف الداخل ،وإجياد الصداقة املتبادلة
والوحدة واالنسجام بني أبناء الشعب ،والدعم والتأييد للقرارات

السياسية ال سيما يف الظروف احلرجة واملأزومة للمجتمع ،واستقطاب
حلفاء جدد واالحتفاظ باحللفاء املوجودين يف األمم األخرى ،وإضعاف

العدو ،والتغلغل والتأثري عىل أفكاره وأعماله.

إن العوامل والعنارص املؤثرة يف الرأي العام عبارة عن :األنظمة
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السياسية ،القادة ورجاالت الدولة ،والنخبة ،والقيادات الدينية،
واألحزاب واملجموعات السياسية ،واإليمان واملعتقدات الدينية،

والتعليم والرتبية ،وأهم من ذلك كله وسائل االتصاالت اجلماعية وعىل
وجه التحديد اإلذاعة والتلفزيون.
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احلرب الناعمة (لقوة اجلاذبة و�أ�ساليب املواجهة)
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متهيد
احلرب بمعناها الشائع هي حالة صدام بني جماعات أو بني دول

تستهدف القتل والتدمري واإلخضاع والسيطرة هبدف حتقيق غايات ال
تبلغها اجلماعة املريدة للقتال إال هبا.

وقد تكون احلرب حرب ًا من نوع آخر ال تستخدم فيها آالت القتل

املبارش أي السالح واجليوش ،كاحلرب الدبلوماسية أو االقتصادية أو
النفسية.

ففي تعريف احلرب ،جاء أهنا حالة تناقض السلم ،وتستخدم جماز ًا

ألنماط من الرصاعات واملنافسات ،فيقال مثالً :حرب الكلمات،
واحلرب النفسية ،وحرب اإلرادات ،واحلرب الباردة ،واحلرب
السياسية ،واحلرب ضد الفقر واملرض.1

وقد دخل يف حزي االستعمال مؤخر ًا مصطلح القوة الناعمة أو
 1ـ د .عبد املنعم احلفين ،املوسوعة النفسية ،مكتبة مدبويل ،القاهرة  ،1995ص .235
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احلرب الناعمة ،غري أن ما جيمع بينهما،مغايرتهما للحرب الصلبة أو
احلرب الكالسيكية .ما يعين أن إطارها اجلامع هو احلرب النفسية.

ولذلك فإن القوة الناعمة تدخل ضمن هذا اإلطار .وقد عرفها

جوزف ناي بأهنا القدرة عىل أن نحصل (أي أمريكا) عىل ما نريد بقوة

اجلذب وليس بالقوة املادية.

وعىل هذا األساس سوف نعمد بداية إىل إجراء مقارنة رسيعة بني

احلرب النفسية واحلرب الناعمة ال بكوهنما منفصلتني بل لتبيان اخلاص

ضمن إطار العام الثاين أي احلرب النفسية.
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 -1احلرب النف�سية:
أ  -تعريف الحرب النفسية:
يعرف لينربغر احلرب النفسية انطالق ًا من مفهومني ضيق وواسع.

فهي يف املفهوم الضيق استخدام الدعاية ضد العدو مع إجراءات عملية
ذات طبيعة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية مما تتطلبه الدعاية.

أما يف املفهوم الواسع فهي «تطبيق لبعض أجزاء علم النفس ملعاونة

املجهودات اليت تبذل يف املجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية».1
كذلك ورد يف التعريفات« :هي االستخدام املخطط املدروس للدعاية

وسائر األساليب اإلعالمية املصممة للتأثري عىل اآلراء واالجتاهات

وسلوك املجموعات العدوة والصديقة».

ويطابق هذا التعريف ما ورد يف قاموس املصطلحات احلربية األمريكية

عام « 1955أهنا االستخدام املدبر للدعاية أو ألية تأثريات نفسية أخرى

املعدة إلسناد السياسة السائدة بتأثريات عىل عواطف ومواقف وسلوك
 1ـ املصدر نفسه ،ص .17
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العدو والفئات املحايدة والصديقة يف وقت الطوارئ أو احلرب بحيث
يتم دعم الوصول إىل األهداف القومية».1

واحلرب النفسية هي ذلك النوع من احلروب الذي تشنه اجلماعات

بالدعاية واإلشاعة وتستخدم فيه كل وسائل اإلعالم بقصد إثارة

القلق والتوتر لدى العدو من أجل زعزعة اإليمان باملبادئ واألهداف
ببيان استحالة حتقيقها وإضعاف اجلبهة الداخلية بإظهار عجز النظام
عن حتقيق أهدافه وتشكيك اجلماهري يف قياداتها السياسية والعسكرية

والتفرقة بني فئات الشعب ،وبث اليأس يف نفوس اجلنود عىل اجلبهة
وامليدان وإشاعة الذعر بينهم باملبالغة يف وصف القوة وانتصاراتها
والتهوين من انتصارات العدو. 2هي حرب معنوية تستهدف شخصية

املقاتل وشخصية األمة وغايتها تغيري سلوك األفراد واجلماعة من أجل
حتللها واستسالمها والسيطرة عليها بعد تغيري األفكار واالجتاهات

والقيم واملعتقدات والرأي والسلوك.3

مرة حملل عسكري
ويذكر أن اصطالح احلرب النفسية قال به ألول ّ

بريطاين يدعى «خوللر» أورده يف كتابه «الدبابات يف احلرب» وذلك

أهنم يف احلرب العاملية األوىل نزعوا املواقع من الدبابات وركبوا بدالً

 1ـ مصطفى الدباغ ،املرجع يف احلرب النفسية ،دار الفارس للنرش والتوزيع ،األردن
 ،1998ص .16
 2ـ د .عبد املنعم حقي ،املوسوعة النفسية ،مصدر سابق ،ص .338
 3ـ املصدر نفسه ،ص .339
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منها أبواق ًا ،كانوا يذيعون منها نداءات عىل جنود العدو لالستسالم،
ويذكرون هلم أسباب ًا منها أن زوجاتهم يف اجلبهة الداخلية قد بلغ هبن

تدهور األحوال االقتصادية أهنن رصن يمارسن البغاء وأن األمراض

الرسية حتولت إىل أمراض عادية بني األوالد ،وكانوا يشتمون اجلنود
بأقذع أنواع السباب ،ويستخدمون خمتلف املعلومات عن اجلبهة
ليطعموا هبا إشاعاتهم وأكاذيبهم واستخدموا األرسى للنداء
الداخلية ّ
عىل جنود وحداتهم وكانوا ينادون اجلنود بأسمائهم .وهلذا أطلق عىل

احلرب النفسية من هذا النوع تسمية حرب األبواق ،وكانوا يسقطون

املنشورات عىل اجلبهة الداخلية اليت تشكك يف صمود قواتهم وإخالص
زعمائهم ،وهو أيض ًا سبب تسميتها بحرب املنشورات.1

مع تقدم وسائل االتصال حتولت احلرب النفسية إىل حرب إعالمية

شاملة.

ب  -أساليب الحرب النفسية:
هبدف حتقيق األهداف والغايات يف التأثري عىل األفكار والعواطف

وأشكال السلوك تتبع احلرب النفسية جملة من األساليب التالية:
الدعاية ،اإلشاعة ،التضليل اإلعالمي ،غسيل الدماغ ،الغزو الفكري،

 1ـ املصدر نفسه ،ص .341
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الفكاهة والكاريكاتور ،البالغات والنداءات ،إثارة الرعب ،والفوىض،
استعراض القوة وعرض األسلحة ،وتشويه الشخصية.1

أما الوسائل اليت تعني عىل استخدام هذه األساليب فهي الوسائل

السمعية واملرئية ،كاإلذاعة والتلفزيون والسينما ،وأرشطة الفيديو

والكاسيت ووكاالت األنباء واملواد املطبوعة من كتب وصحف
ومنشورات ،ومواد مصورة كامللصقات والالفتات والصور الفوتغرافيه

والكاريكاتور ،وكذلك من هذه الوسائل اخلرائط والرسوم واملجسمات

فضالً عن وسائل االتصال املبارش عرب االتصال الشخيص واملرسحي

والطابور اخلامس.2

 1ـ مصطفى الدباغ ،املرجع يف احلرب النفسية ،مصدر سابق ،ص .57
 2ـ املصدر نفسه ،ص .185
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 - 2احلرب الناعمة:
األسباب والغايات:
مع هناية احلرب العاملية الثانية كانت املستعمرات قد حترر معظمها
من السيطرة االستعمارية الربيطانية والفرنسية .وظهر عرص السيطرة
األمريكية بعدما انقسم العامل بني معسكرين وحتول الرصاع بني أمريكا
والغرب وحلفائه من جهة ،وبني منظومة الكتلة الرشقية اليت يزتعمها
االحتاد السوفيايت .وقد قامت بني الكتلتني الغربية والرشقية حروب
ساخنة وأخرى باردة بأدوات اقتصادية ونفسية وأيديولوجية.
غري أنه مع بداية التسعينات كان االحتاد السوفيايت قد أعلن عن
هزيمته .وهبذا اإلعالن مل يعد هناك حمل إلمكان بروز حروب عاملية
جديدة لغياب املنافس ليحل مصطلح جديد هو العوملة بحيث أصبح
وشمويل الزنعة وبرزت شعارات ،من مثل الديمقراطية،
عاملي
كل يشء
َّ
َّ
احلريات ،الرأسمالية العاملية ،حقوق اإلنسان ،حماية البيئة ،حقوق املرأة
والطفل ...اإلرهاب العاملي ،السالم العاملي وغريها من شعارات يمكن
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استخدامها استخدام ًا ناعم ًا لإلطباق عىل الشعوب وتسخريها خلدمة

السيد األمريكي اجلديد.1

كذلك ما يدفع أمريكا إىل استخدام احلرب الناعمة أن النرص
العسكري ال يعين دوم ًا حتقيق نرص سيايس بل قد يؤدي إىل مقاومات

وازدياد كراهية الشعوب ألمريكا،

ازدادت عىل غرار ما حدث أثناء احتالل العراق وأفغانستان حيث

كراهية الشعوب ألمريكا فضالً عن إثارة الغضب لدى شعوب أمريكا
وأوروبا نفسها .كذلك هناك سبب ال يقل أمهية يف اتباع احلرب الناعمة

وهو ختفيف اخلسائر البرشية والنفقات العسكرية اليت تدفع إىل اجلمود
يف االقتصاد األمريكي نفسه.

لقد أدرك الغرب عمق أزمته العسكرية والثقافية واالقتصادية وأحس

بعجزه عن فرض سياساته بالقوة وتراجع مركزيته وظهور مراكز عديدة
غري غربية كالصني واليابان فضالً عن أن اجلماهري وخصوص ًا يف بلدان

العامل الثالث باتت أكرث صحوة ،ونخبها أكرث حركية وصقالً وفهم ًا
لقواعد اللعبة الدولية .وأدرك كذلك أن خت ّلف شعوب آسيا وأفريقيا
جيعلها غري قادرة عىل االستهالك  ،وال يمكن استيعاهبا إال بعد أن تتقدم

لتصبح شبه متقدمة وشبه مستهلكة.

2

 1ـ د .حازم الببالوي ،النظام االقتصادي الدويل املعارص سلسلة عامل املعرفة ،العدد ،257
الكويت  ،1995ص .234
 - 2د .عبد الوهاب املسريي ،الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،دار الفكر املعارص ،بريوت
 ،2003ص .171
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كان ال بد واحلال هذه أن تظهر رؤية جديدة من خالل خطاب جديد
يستوعب اإلدراك الغريب للتكلفة العالية للمواجهة .وهنا ظهر ما يمكن
تسميته االستهالكية العاملية ،قوامها حتويل العامل إىل ساحة كبرية تسودها
قوانني العرض والطلب وتعظيم املنفعة املادية وحتويل العامل إىل مصنع
وسوق وملهى لييل.
لتحقيق هذا قرر الغرب اللجوء لإلغراء واإلغواء بدالً من القمع
والقرس ،واالستفادة من التفكك لرضب التماسك الداخيل  ،إي أن
التفكيك وااللتفاف أجدى وأرخص من التدمري واملواجهة .وآليات
اإلغواء عديدة من بينها إهيام اآلخر  ،أي أعضاء النخب املحلية احلاكمة
اليت تم تغريبها بأهنا رشيكة يف عمليات االستثمار وهنب الشعوب ،
كذلك يتم اإلغواء للشعوب نفسها عن طريق وسائل اإلعالم العاملية،
وبيع أحالم االستهالك الوردية أو عن طريق النخب املحلية ،يرتافق
ذلك مع عمليات فتح احلدود وتفكيك الدولة القومية وحلول املنظمات
الدولية ،وإثارة األقليات ومشاكل احلدود ،وتفكيك األرسة باعتبارها
امللجأ األخري لإلنسان ،واحلزي الذي حيقق املجتمع داخله استمرارية
اهلوية واملنظومة القيمية .

1

 - 1م.ن  :ص.172
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وسط هذه الرؤية ثمة افرتاض كامن بأن املجتمع األمريكي ،الذي

حقق أعىل مستويات اإلنتاجية واالستهالكية ألعضائه ،ال بد أن يصبح
القدوة واملثل األعىل.

ولكن كل هذه اآلليات واألهداف تصب يف هدف واحد هو رضب

اخلصوصيات القومية  ،واملرجعية األخالقية حىت يفقد اجلميع أية

خصوصية وأية منظومة قيمية ليصبحوا آلة إنتاجية استهالكية ال تكف
عن اإلنتاج واالستهالك دون أية تساؤالت ،وليظهر إنسان استهالكي
أحادي البعد حيدد أهداف كل يوم ،ويغري قيمه بعد إشعار قصري يأتيه من

اإلعالنات واإلعالم ،إنسان عامل االستهالكية العالية الذي ينتج بكفاءة

ويستهلك بكفاءة  ،ويع ّظم لذته بكفاءة حسب ما يأتيه من إشارات

وأنماط ،هذا هو احلل النهايئ يف عرص التسوية ،الذي حل حمل احلل

النهايئ لعرص التفاوت ،فبدالً من اإلبادة يظهر التفكيك من الداخل.1

 - 1م.س :د .عبد الوهاب املسريي ،ص.174
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 _3مقارنة بني احلرب النف�سية واحلرب الناعمة:
استناد ًا إىل أحد التعريفات الواردة حول احلرب النفسية انطالق ًا من

هدفها وهو التأثري عىل مواقف وعواطف وسلوك املجموعات العدوة

والصديقة ،نجد أن عملية التأثري تنطلق من األخذ بعني االعتبار مداخل
ثالثة هي :املوقف ومدخله العقل ،العواطف ومدخلها الوجدان

والشعور ،والسلوك ومدخله اجلسد.

كذلك فإن القوة الناعمة أو احلرب الناعمة بوصفها تعتمد عىل قوة

اجلذب فإن مداخلها أيض ًا هي العقل والوجدان والسلوك ،مع وجود

فارق بأن هذه املداخل وسيلتها يف احلرب النفسية الرتغيب والرتهيب
خصوص ًا ،يف حني أن القوة الناعمة وسيلتها الرتغيب فقط ،ومن األمثلة

عىل ذلك:

ـ العقل يف احلرب النفسية :يتم األخذ بعني االعتبار مركوزاته

وطبيعة وظيفته يف احلكم عىل األمور ومقارنة مصلحة الذات ومصلحة
اجلماعة .فخوض احلرب الدفاعية عىل سبيل املثال وبحكم منطق العقل

جيب خوضها للدفاع عن الكرامة وعن املكتسبات واملقدسات .واحلرب
النفسية املوجهة نحو مركوزات العقل تستهدف جعله عقالً تربيري ًا
جراء اإلحساس بالضعف وعدم جدوائية املواجهة جراء تأثره بالدعاية

والركون إىل االعرتاف بقدرة العدو حىت ولو كانت ومهية.
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أما العقل كمستهدف يف احلرب الناعمة فإهنا تنطلق يف حتفزي مركوزاته

القيمية من مورد اجلذب وليس التهديد واستعراض القوة وجعله عقالً
تربيري ًا هيدف إىل تربير عدم القدرة عىل املواجهة ،فنرش الديمقراطية،
والسالم والعدل والرفاه واخلري مفردات يركن إليها العقل .لذا فإن

استخدامها استخدام ًا جاذب ًا يستهدف االعرتاف باخلصم ليس كعدو

وإنما كآخر يريد اخلري العام ،فال بد واحلال كذلك من دفع املستهدفني
نحو االنشداد الطوعي واإلرادي املفعم باإلقدام والتحفز اإلجيايب وليس

السليب.

ينطبق األمر عىل االستهالك الذي غالب ًا ما يعتمد عىل قوة اجلذب

فاملستهلك ،حذف مستهلك رشيد ،ينفق عىل السلع وفق املنفعة اليت
يريدها من السلعة وبأقل كلفة يف حني أنه بقوة اجلذب عن طريق الرتويج
واإلعالن الذي يدفع اإلنسان إىل حماكاة العرص واالنتماء للحداثة ال

يصده عقله واحلال كذلك بالنسبة إىل إنفاق املال الوفري يف اقتناء السلع

انطالق ًا من مردودها العرصي واالجتماعي وليس وفق املنفعة أو القيمة
التبادلية.

الوجدان وهو مستوى املشاعر واألحاسيس كاملحبة والكره واخلوف

والقلق والرعب .احلرب النفسية غالب ًا ما تستهدف إثارة اخلوف والقلق

والرعب هبدف شل اإلرادة واإلحساس بعدم القدرة والعجز والتسليم.
بينما احلرب الناعمة ال تستهدف غريزة اخلوف والرعب والقلق

بقدر ما تستهدف التبديد الواهم هلذه املشاعر؛ فالرتكزي عىل الوئام
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والديمقراطية والسالم والعدل تثري مشاعر سارة يف النفوس ،وألهنا

كذلك فهي تدخل يف مضامني هذه احلرب.

ويف عامل االستهالك فالرتويج للسلعة ال يستهدف الدافع البيولوجي

لإلنسان الذي ينفق وفق حاجته بل عليه أن ينفق وفق ما يروجه
املنتجون ،ولذلك تعتمد العملية الرتوجيية للسلع عىل الدوافع النفسية
إرضاء نفسي ًا يثري مشاعر سارة
كالتقبل االجتماعي ،وإرضاء الذات
ً
تتجاوز احلاجة البيولوجية وتتجاوز املنفعة ألن الناس ال يستهلكون
دوم ًا ما ينفعهم وما يوفر عليهم من املال وهو ما ُيروج له يف عامل املوضة
واملالبس وحىت يف الطعام والرشاب وأساليب الرفاه بل حىت املرضة منها

كالكحول والدخان وغريها.

ـ اجلسد :وهو مستودع احلركات والسلوك الظاهري الناتج عن

العقل والوجدان؛ فاملحارب الذي تشل يده قبل الذهاب إىل احلرب
والقائد املنكفئ يف ساحة احلرب يتحدد سلوكهما قد ينبع من تأثري

احلرب النفسية كتعبري عما اعتمل يف العقل والوجدان.

يف احلرب الناعمة يراد للجسد أن يكون منمط ًا يف سلوكه كما

اآلخرين تنميط ًا حياكي احلداثة وفق النمط األمريكي ،تنميط ًا مشفوع ًا

باإلقدام وليس االنكفاء ،وبالطلب وليس بعامل الرضورات .نموذجه
نوعية الطعام واللباس وترسحية الشعر وأنواع العطور وقواعد الرشاقة
واملوضة اليت ال تنتمي إىل روح العرص بقدر ما تنتمي إىل عامل الربح واملال
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وعامل التنميط يف ثقافة اجلسد وفق النموذج احلضاري الغريب انطالق ًا من

مفاهيم احلق واحلرية كحقوق طبيعية وليس كحقوق متعالية مصدرها
الدين والوحي ال سيما يف املجتمعات اليت ال تزال تدمج بني احلقوق

واألخالق ،بما ينعكس عىل سلوك أفرادها.

مثاالً ال ح�صر ًا اإلجهاض ،وكشف اجلسد ،وال��زواج املدين

واإلرساف والقمار ،وغريها اليت تنتمي وفق احلضارة الغربية إىل عامل

احلقوق الطبيعية يف حني تكون غري ذلك يف املجتمعات الدينية لكوهنا

تصطدم مع األخالق كقيمية متعالية.

استناد ًا إىل التعريف الذي أدىل به جوزف ناي حول احلرب الناعمة أو

القوة الناعمة نستطيع القول إن القوة الناعمة هي أحدى وسائل احلرب
النفسية غري أنه نظر ًا إلعطاء القوة الناعمة هذا البعد كأحد اخليارات
املهمة وكاسرتاتيجية يتعني عىل السياسة األمريكية اتباعها يف بلوغ

األهداف عن طريق القوة اجلاذبة حتديد ًا ،يمكن إدخاهلا يف نطاق حمدد

باعتبار أن احلرب النفسية وإن كانت حرب ًا بال حراب ،ولكنها تستخدم
أساليب ناعمة وقذرة يف آن مع ًا كالتهديد واحلصار االقتصادي ،وبث
اإلشاعات وغالب ًا ما تستهدف التأثري عىل املعنويات.

يف حني أن القوة الناعمة تستخدم أساليب ال ينبغي هلا أن تواجه

بالرفض واالستنكار بل تعمل عىل استمالة اجلماعات املستهدفة
واندفاعها نحو األهداف املطلوب حتقيقها.
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وهي تستخدم يف هذه احلال نفس الوسائل املستخدمة يف احلرب

الناعمة مع اختالف األساليب املتبعة يف هذا املجال ،انطالق ًا من مراعاتها
قوة اجلذب حىت ولو عن طريق اخلداع.

فكما للحرب الكالسيكية أدواتها متمثلة بمختلف أنواع األسلحة

احلربية كذلك للحرب الناعمة أدواتها ونجومها وهي الرشكات

الصناعية الكربى ورجال اإلعالم ورشكات اإلعالن والتسويق ومراكز
املال والبحوث ورجاالت املخابرات وهؤالء هم الذين يسيطرون عىل
مراكز القوة يف العامل .اهلدف النهايئ هلؤالء هو الفرد العادي يسعى

اجلميع إليه باإلقناع حين ًا وباخلداع حين ًا آخر واملهم احلصول عىل موافقته
وضمان رضائه مدفوع ًا إىل أهدافها دفع ًا عرب إخضاعه ملظاهر التأثري

والغواية والتضليل من ص ّناع املال واإلعالم ووسائل االتصال.
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� -4سنن التغيري
التغيري هو سنة املجتمعات البرشية اليت ومنذ فجر التاريخ مل تستقر

عىل حال .ومع أن عوامل التغيري ترتبط بظروف مواجهة تعقيدات

احلياة ،وأن مسار التغيري وشدته خيتلف بني شعب وأخر ،إال أنه بات من

البارز لدى علماء االجتماع أن التغيري أول ما يطال األنظمة السياسية

إبطاء يف
واالقتصادية واجلوانب القانونية .ولكنه حيدث بوترية إقل
ً
النظام االجتماعي اليت ترسخت العادات والتقاليد واملعايري القيمية
السائدة .كل ذلك حدث قبل ثورة عامل التكنولوجيا واالتصال .وألمهية
ثبات العادات والتقاليد والثقافة السائدة كانت التجارب املريرة لألنبياء

والرسل إزاء حتدي ثبات األعراف السائدة يف جمودها وختلفها بحجة
أهنا عادات وتقاليد اآلباء.

يف عرصنا الراهن الناس هي من تطلب التغيري يف منظومتها

االجتماعية .نالحظ انه حىت الشعوب اليت تقول بوجود غزو ثقايف نجد
أن هذه الشعوب ذاتها هي اليت تبادر إىل متثل الصيغ اجلديدة .وإن صورة

الرئيس يلتسني وهو يقف يف مطلع التسعينات يف طابور طويل يف أحد
شوارع موسكو كي حيصل عىل فطرية هامربغر يف حفل افتتاح أول فرع

ملطاعم ماكدونالدز يف روسيا  ،وهي صورة سوف تتكرر يف الرياض
ويف الدار البيضاء مع اليوم األول الفتتاح املطعم نفسه ،وكأن الناس يف
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عرس تارخيي يشاركون فيه كإعالن لدخول العرص اجلديد .وال يماثل

هذه الصورة إال صورة الناس يف شوارع القاهرة وجاكرتا وهم عىل أحر
من اجلمر شوق ًا ملشاهدة فيلم أمريكي مثلهم مثل آخرين يف باريس وبكني

وطوكيو وغريها من بالد املعمورة.

ملاذا تطلب الناس هذه الثقافة وتسعى إليها وتدفع هلا املال وختصص

هلا الوقت وطول االنتظار؟ هل باإلمكان القول انه ليس ثمة غزو ثقايف
ألن الناس تطلب ذلك؟

لقد تقدم احلال يف جمال إثبات ما لثقافة الصورة غري أن ثمة

خصوصيات للبلدان اليت تعد نامية وخصوص ًا يف عاملنا العريب اإلسالمي
هذه اخلصوصيات نابعة أوالً من حال اإلخفاق يف حتقيق تنمية حقيقته

طال انتظارها ملدى ما يزيد عىل أكرث من نصف قرن من زمن الوعود

بالعبور إىل حياة أفضل من مستويات احلرية وجماالت العمل والرقي ،

إن الفشل يف تقديم النموذج احلضاري اخلاص هبذه املجتمعات يدفع بال

شك إىل استلهام نماذج أخرى وجدتها يف نمط احلياة الغربية دون غريها

وإال ملاذا مل تقلد نماذج أخرى موجودة لدى حضارات وشعوب أخرى

ملاذا كل هذا النجاح والتعميم للنموذج التملكي االستهالكي

يف جمتمعاتنا اليت ال تنفك تعلن عن ارتباط قيمها األخالقية بمرجعية

متجاوزة.
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�أ  -البعد النف�سي للتملك واال�ستهالك :
من أجل فهم طبيعة التملك واالستهالك ال بد بداية من إدراج

التملك الوجودي الذي نقف خالله عىل هذه احلقيقة اليت تعكس

الطبيعة األوىل لتعاطي اإلنسان مع ما يملك ويستهلك بغض النظر عن
التملك املتجاوز للتملك الوجودي حيث سنفرد له سطور ًا الحقة يف

مقاربته انطالق ًا من املعطى احلضاري ويف انتقاله الناعم إىل املجتمعات

العربية واإلسالمية .

التملك واالستهالك الوجودي ينسجم مع حاجة الوجود البرشي

إىل اقتناء أشياء معينة يستخدمها من أجل البقاء من غذاء ومأوى وكساء

وأدوات رضورية لإلنتاج .وهذا النوع له جذوره يف الوجود اإلنساين

الرتباطه بدافع البقاء ،وهو خالف ما نرمي إليه من مقاربة الدوافع
األخرى للتملك واالستهالك الذي ينشأ جراء الظروف االجتماعية

ومستجدات التطور.

يقدم مثال الطفل يف
يف املعطى الوجودي وكأقدم أشكال
التملك َّ
ُ

مرحلة من مراحل نموه ،يميل أن يضع يف فمه كل األشياء اليت يرغب
فيها .ويف املعطى االجتماعي والنفيس باتت توجد أشكال من التملك
لدى إنسان .الزنوع لالستهالك اليوم هو نزوع البتالع العامل بأرسه.

اإلنسان االستهالكي يف عرصنا الراهن هو الرضيع األبدي الذي ال
يكف عن الصياح يف طلب زجاجة الرضاعة اليت باتت تعرب عن حاجة
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متجاوزة حلاجته الوجودية كتلك اليت تتصل باستهالك السيارات

والسياحة واجلنس.........وغري ذلك مما خيفف من القلق يف عملية
تدفع االستهالك إىل مزيد من عملية االستهالك ألن كل استهالك سابق
يفقد تأثريه االشباعي.

ب  -مرجعية الأخالق:
يف عرص العوملة قد ال ختتلف مظاهر االستهالك بني نمط حدايث

أورويب وبني جمتمعاتنا قيد التحول للدخول إىل العرص اجلديد.

ولكن يف معرض املقارنة واملفارقة ،التساؤل املطروح أن املجتمعات

الغربية يف نمطها االستهالكي تنسجم مع الرؤية الكونية اليت قدمها
فالسفة عرص النهضة وعرص احلداثة وما بعدها .تلك الرؤية اليت حتيل

إىل املنظور املادي حيث اإلنسان يف بعده املادي غري املتجاوز للطبيعة

املادية  ،وحيث ليس ثمة غاية متجاوزة لوجوده املادي  ،وبذلك سادت
قيم اللذة  ،واملنفعة ،وحيث ليس لألخالق املادية من مرجعية روحية

متجاوز لإلنسان ( أعىن الوحي).

يف جمتمعاتنا اإلسالمية ال تزال مرجعية القيم األخالقية مستندة يف

معظمها إىل نصوصها الدينية .كذلك تقدم هذه املجتمعات يف جتربتها

التارخيية تأكيدها لقيم العمل من أجل الذات واآلخرين وليس الذات
الفردية وحدها ،وتأكيدها لقيم الكرم واإلنفاق املتجاوز للذات نحو

الفقراء واملعوزين واستنكارها للجشع والبخل واإلرساف والتبذير.
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بمعىن آخر ليست قيمة اإلنسان بما يملك أو غايته االستهالك اجلشع

خال ما يربر لدى رجاالت السلطة واملحظيني وأولئك املرتفني.

يف املجتمع األورويب مل يكن نمط االستهالك والتملك اجلشع

ليحدث إال بعد أن غادرت هذه املجتمعات قيمها املسيحية احلقة .مل
ينبذ األوروبيون واألمريكيون املسيحية باعتبارها مل تعد تتماىش مع روح
العرص يف التملك واملتعة واجلشع والفردانية واملرجعية املادية لألخالق،
وإنما ألن اإليمان الديين يبقى مطلوب ًا للمحافظة عىل روح االنضباط

وكتعويض عن املحبة اليت يعجز عنها الشخص بتحويل املسيحي إىل

وثن كأعظم من أحب عن اآلخرين وبما يعوض عن عدم القدرة عىل

استلهامه كنموذج.

ثمة فارق بني أن يكون الغرب مسيحي ًا وبني املرجعية األخالقية غري

املتجاوزة للمادة .ولقد كان الغرب وما يزال يف نزوعه نحو التملك

واالستهالك أمين ًا لقيمه املادية بعدما استطاع الفصل بني اإليمان الديين

وبني القيم املادية كمرجعية للسلوك.

أما يف العامل اإلسالمي ومع أنه ال يمكننا اجلزم بأن املسلمني يمارسون

عالقاتهم وتعاطيهم مع ظروف احلياة انطالق ًا من العقيدة ومن الترشيع

الديين بما ينبغي أن يكون ،مع ذلك فال مناص من القول إنه من الصعوبة
بمجال القول أن مرجعية القيم واألخالق ال تنطلق من مرجعية متعالية

 .رغم ذلك ملاذا هذا الزنوع الكبري واملتسارع نحو استلهام الغرب يف
نزوعه االستهالكي التملكي؟
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بما أن الغرب مل يفرض علينا أن نكون مستهلكني وفق نموذجه املشبع

بالقوة وباإلكراه وإنما بالزتيني والدعاية والوعود وبالرفاه والسعادة ما
يعين باألساليب الناعمة اليت توسلها يف جمتمعاته ويف جمتمعاتنا يف آن ٍ مع ًا.
الوعود بالرفاه والسعادة ترافقت يف الغرب مع االنعتاق من العصور

الوسطى ومع جشع الرشكات اإلنتاجية لتحقيق املزيد من الربح
والرثوة .وهذه األخرية تصح عىل حماولة استحواذه عىل مستهلكي العامل

برمته مع فارق حضاري هو الرغبة يف السيطرة وإخضاع العامل لتأكيد
نموذجه احلضاري النموذج الرأسمايل كنهاية لتاريخ التطور البرشي.
ج  -اللبا�س بو�صفه قيمة ح�ضارية
اللباس من أقدم الصور البرشية اليت استخدمها اإلنسان يف وظائف

ملرة واحدة ملاذا يرتدي اإلنسان اللباس .ملاذا ال
عديدة .قد ال نتخيل ولو ّ
يميش الناس عراة؟ ملاذا كل هذا االستهجان الذي يظهر من الناس إزاء

رؤية اآلخر يرتدي لباس ًا يكشف من اجلسد أكرث مما يسرت؟ وبالتايل ملاذا

كل هذا التفنن بارتداء اللباس؟ وما هي القيمة الثقافية واحلضارية للباس
يف عامل ما بعد احلداثة  ،ويف عامل االستهالك ،والدعاية الناعمة؟

حني نقرأ اللباس يف منظور علم االجتماع وعلم النفس ال نقرأه

بوصفه قيمة معاشية رضورية ،وإنما بوصفه صورة ثقافية هلا معانيها
ودالالتها بعضها جمايل تزيين وبعضها حريب إلحداث الرعب بني
األعداء وبعضها ديين أو ثقايف يعرب عن انتماء ما وعن هوية ما حيث
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يكشف عن الالبس وجنسه وطبقته االجتماعية وبلده وعن حاله الثقافية

واملادية واحلضارية ،وقد يستعمل لإلهيام ويكون حينذاك جماز ًا أو خداع ًا
أو مواراة ومواربة.

صحيح أنه يف التفسري الداليل املقرون بالنصوص الدينية أن آدم

وحواء وضعا ورق التوت عىل عورتيهما بعد ارتكاب اخلطيئة بعد ما
علما معىن االستحياء ومها زوجان ومل يقيد ألحد من البرش أن يرامها
بعد .كذلك يف النصوص الدينية يلعب اللباس دور إعطاء اجلسد قداسة

ما عرب السرت ،ويضطلع بدور حتصيين للمجتمع إزاء اجلنس اآلخر ولو

كان حمرم ًا.

لقد كان للباس وحىت يف عرشات القرون اليت خلت ،وظائف ذات

دالالت اجتماعية .فعند العرب مل تكن العمائم عىل رؤوس الرجال

ترتبط بأحوال املناخ فحسب وإنما تتجاوز وظيفة احلماية من حر
الشمس إىل معان ٍ رمزية أخرى ترتبط بحجم العمامة ولوهنا إهنا نوع من

اخلطاب الرمزي التواصيل مع اآلخر يف تقديم الذات .كان للباس وما
زال معان ٍ تتجاوز البعد التواصيل مع اآلخر ،كذلك بالذات نفسها جراء
اإلحساس الذي يرتد عىل الذات بغض النظر عن اآلخر ،هذه الذات

اليت ال تكون واحدة يف واقعها اليومي املحسوس .لنا يف هذا املجال املثال

يف تأثري لباس الرياضة يف اإلحساس بالتحفزي نحو النشاط كذلك يصح
األمر نفسه لدى العامل امليكانيكي ،واجلندي ،ورجل الدين والقايض

وغريهم...
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يصح هذا األمر يف حمايثة اللباس للمهنة أو العمل يف حني أنه ثمة

شيوع ًا ومماثلة ومشاهبة يف زي ما ،يعد زي ًا وطني ًا يرتبط بالبيئة االجتماعية
والثقافية لدى شعب من الشعوب مع بعض التنوع الذي حييل إىل موقعية

الفرد ودون أن يالقي االستهجان لعدم خروجه عن منظومة القيم.

يف عرص العوملة وبفعل ثورة عامل االتصاالت وثقافة الصورة وأدوات

الدعاية الناعمة يف الدعوة إىل التحرر واالنعتاق من نري التقاليد واللحاق
بركب احلداثة وما بعد احلداثة ،أصبح للباس بعد عاملي سمته البارزة

أنه ال يستقر عىل حال أي مع عامل املوضة الذي يتجدد فيه اللباس يف

ساعات النهار ومع فصول السنة ،ومع كل مناسبة بعينها .صار هناك
لباس للمزنل وآخر للعمل وآخر للسهرات حيث للمرأة خصوصية يف

هذا املجال  ،تعىن بلباسها رشكات متخصصة يف عامل املوضة.
د  -البنية االجتماعية االقت�صادية

التنميط السلوكي غايته الفرد.غري أن الدعاية مل تكن لتقترص

عىل استهداف الفرد وحسب وإنما تستهدف أيض ًا البيئة االجتماعية

واالقتصادية ألن ثمة اعتماد ًا متبادالً بني البنية الشخصية لإلنسان

العادي والبيئة اليت يعيش يف وسطها وهي عالقة ال يمكن أن تكون
ساكنة عىل الدوام .وأي تغيري يطرأ عىل أحد طرفيهما يعين تغيري ًا فيهما

مع ًا .وهذه الرؤية تقف بمقابل آخرين يذهبون إىل أنه جيب أوالً التغيري يف
طبائع البرش ،يف وعيهم وقيمهم وشخصيتهم وبعدئذ ٍ يمكن بناء جمتمع
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إنساين حقيقي .وقد تقدم احلديث يف أساليب الدعاية ووسائل اإلعالم

اليت تستهدف طبائع األفراد  .ما يعين أن الذهاب يف املقاربة نحو طريقة

العمل الدعايئ الذي يستهدف البنية االجتماعية واالقتصادية سنفرد هلا

عناوين فرعية وفق اآليت:

* اجلانب الديين
الدين هو جزء أصيل من حياة اإلنسان يريض فيه دوافع عميقة نحو

العامل األخروي ويوجه سلوكه االجتماعي.

املقصود بالدين ها هنا ليس بعده االعتقادي وكنظام للفكر الذي

يشكل اعتناقه أطار ًا للتوجه ويكرس اإلنسان حياته من أجله .الدعاية

املقصودة يف هذا املجال ،تستهدف السلوك االجتماعي النابع من الدين
وليس الدين بوصفه طريق ًا للخالص األخروي .فالناس قد تعبد

حيوانات أو مظاهر طبيعية أو آهلة مصنوعة من الذهب أو قد يعبدون

أسالفهم ،أو حىت املال أو الشيطان نفسه .الدعاية اهلادف نحو تغيري

البيئة االجتماعية ال تستهدف هذا اجلانب .املشكلة هي أي نوع من
الدين يعبدون .إنه الدين الذي يفجر الطاقات وحيرك السلوك ويدفع
نحو التضامن والتكامل وخلدمة هدف احلياة ومعناها.

يف مطلع عهود االستعمار يف القرن التاسع عرش كانت الدعوة إىل

العلمنة بوصفها تقوم عىل أساس أن الفصل بني الدين والدولة هي
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املحرك للعمل الدعايئ الذي يستهدف العامل اإلسالمي  .الدين بوصفه
نظام ًا من االعتقادات ليس هو املستهدف ،وإنما االستهداف غايته حني
يكف الدين عن كونه مصدر ًا للترشيع وللقيم األخالقية .وقد صار
للعلمانية منظروها يف الغرب والعامل اإلسالمي يقابلها مواقف ناقدة
ومتحفزة للدفاع عن حقيقية الدين وجوهره.
يف عرص ما بعد احلداثة نشهد ضمور ًا وليس أفوالً للدعوات الفذة
نحو العلمانية مفسحة املجال أمام عناوين أخرى تطال الدين بوصفه
حمرك ًا للسلوك وبوصفه موجه ًا للقيم .من قبيل هذه الدعوات فكرة
الرشق أوسطية والسالم يف منطقة الرشق األوسط .الرشق أوسطية
ليست بمقابل الغرب كهوية حضارية وإنما الرشق أوسطية بما تعنيه
من استحداث هوية ومنظومة قيمية متجاوزة للدين بل لألديان الثالثة
اإلسالم واملسيحية واليهودية بما يعنيه هذا األمر من أن الدين يلعب
دور ًا حمفز ًا للتعارض وخيزتن إمكانات ليست من طبيعية تعايشيه وهو
خالف النظرة إىل حقيقة الدين وجوهره  .الرشق أوسطية تعىن تلك
الفكرة التجاوزية لرصاع األديان يف تلك املنطقة .الدين فيها ليس هو
املستهدف وإنما دوره املحرك يف املقاومة واملمانعة جتاه اغتصاب األرض
واملقدسات ليس من اليهود بوصفهم أتباع دين وإنما بوصفهم أصحاب
مرشوع استعماري كانت حلقته األوىل يف فلسطني.
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وإذا ما تم نجاح هذه الفكرة بالتحول إىل واقع عميل فإن املنظومة

القيمية سوف تتغري ،فالسالم الذي يعقبه تطبيع العالقات مع الكيان

الصهيوين يعين إسباغ املرشوعية وتواطؤا ً عىل ارتكاب الظلم وإحالالً
ملنطق الواقعية وجتاوز ًا إلحقاق احلق ونرصة العدالة.

أما العدة املفهومية اليت ختاطب العقل فهي سابقة عىل فكرة الرشق

أوسطية ولكنها ختدمها وتدعمها وتعمل عىل تسويغها من قبيل الرتويج
للحق يف االختالف الناتج عن التنوع وهي فكرة جتد هلا رواج ًا يف

النصوص الدينية للرساالت الدينية  .ولكنها وفق املفهوم األمرييكي
تدخل يف إطار نسبية القيم ال بمعىن غاياتها اليت تدفع إىل التعايش

االجيايب بني مكونات االختالف وإنما باملعىن الشمويل الذي تضيع فيه
احلدود وخيتلط فيه احلق بالباطل واملعروف باملنكر ويتالزم مع فكرة
احلق يف االختالف ،شعار التسامح الديين وفقه التسامح هي فكرة جتد
هلا قبوالً يف األديان السماوية وختطى بقبول العقل وفق منطق اجلمال

والقبح .فالتسامح جميل بمنطق العقل ولكن رشط أن يبقى الظلم قبيح ًا
وأن اجلرم واالغتصاب دونه رد األمور إىل نصاهبا وإال فما هو منطق

األمور الذي يدفع إىل تعايش الذئب مع الغنم؟ وفق ًا هلذا املنطق يصبح

االعتدال قيمة ممدوحة والتطرف إرهاب ًا وقيمة مرفوضة  .فاالعتدال
يصبح قرين الواقعية والنسبية املفرطة وهو القدرة عىل تدوير الزوايا يف
حني أن التطرف هو اخلروج عن املألوف.
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حني تضييع حدود املفاهيم فإن معانيها وغاياتها تتحدد انطالق ًا من

أهداف مروجيها وقدرتهم اجلاذبة عىل اإلقناع وإال فال يمكن أن نعد
كل نظرية أو اعتقاد عىل غرار ما قدمه اينشتاين وكوبرنيكوس وأديسون

وغريهم تطرف ًا العتقادهم الراسخ بمنطق القوانني العلمية .فال جيوز
أن نطلب من هؤالء أن يكونوا معتدلني وإال ضاع منطق العلم  ،وال

عد دعوات األنبياء تطرف ًا لتمسكهم بما جاؤوا به من تعاليم عىل
يمكن ُّ
أنه يصلح لكل زمان ومكان.

* اقتصاد الرفاه
هو أحد العناوين املستخدمة يف الدعاية الغربية والرتويج ألحالم

الرفاه

فسنغافورة ،هي بلد صغري يف آسيا يتسم بأنه بال تاريخ وال ذاكرة

تارخيية ،وال تقاليد حضارية أو منظومات قيمية راسخة  ،لذا يمكن

تهميشها حىت يتحول اإلنسان إىل وحدة اقتصادية قادرة عىل اإلنتاج
والبيع واالستهالك ،وتصبح البلد كلها جمموعة من املحالت والسوبر
ماركت والفنادق واملصانع وينظر الناس إىل أنفسهم ال كبرش إنما

كوحدات إنتاجية استهالكية.

وقد أصبحت سنغافورة حلم كثري من أعضاء النخب احلاكمة يف العامل

الثالث اليت تفهم التنمية يف إطار اقتصادي بحت .والرؤية السنغافورية
هي الرؤية املهيمنة عىل املنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدويل ،
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والبنك الدويل اليت تعطي القروض يف اإلطار السنغافوري املحض1،ويف
املعدة للسالم
اإلطار اإلمارايت ونموذجه ديب ،وكذلك يف إطار الدول ّ
مع الكيان الصهيوين يف إطار النظام اإلقليمي الرشق أوسطي .فاالجتاه

نحو العاملية مل حيل دون الدعوة إىل التقارب اإلقليمي الذي يمثل خطوة
يف التقارب العاملي والنظام اإلقليمي نحو إزالة القيود واحلواجز بني

دول ذات خصائص وأوارص مشرتكة .ويكفي يف هذا الصدد أن نلقي

نظرة عىل تطور أطلق عليه الدول النامية منذ هناية احلرب العاملية الثانية
وحىت يومنا هذا .ففي جنوب رشق آسيا كانت الدول قد شقت طريقها

نحو التصنيع وحققت قفزات نوعية حيث سميت بالنمور األسيوية.

كذلك فإن دوالً يف أمريكا الالتينية حققت هي األخرى معدالت يف

التنمية  ،ولكنها كانت يف تقلبات اقتصادية حيث وقعت يف فخ التضخم

واملديونية  .وعندما التجأت هذه الدول إىل االستدانة من اخلارج فإن
جمموعها وقع حتت عبء املديونية اخلارجية عىل نحو متقارب ولتعمد
إىل األخذ بسياسيات اإلصالح االقتصادية وحترير اقتصاداتها الوطنية.

من املناسب إلقاء نظرة رسيعة عىل أوضاع بعض الدول العربية

املعارصة  .هناك ثالث دول عربية خضعت خالل فرتة غري قصرية

لشكل من أشكال احلصار االقتصادي ،فكل من العراق وليبيا والسودان
 - 1د .عبد الوهاب املسريي ،الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،دار الفكر املعارص ،بريوت
 ،2003ص.122
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قد خضع لشكل من أشكال العقوبات االقتصادية الدولية أو التهديد
هبا .ترافق مع احلصار بروز حركات داخلية مناهضة انتهت إىل احتالل

العراق وتقسيم السودان وإخضاع ليبيا.

مرت معظم الدول العربية
كذلك قبل اندالع الثورات املطالبة باحلرية ّ

بمخاض اجتماعي وسيايس.

معظم الدول العربية اليت راحت تأخذ باإلصالحات االقتصادية

لالنتقال إىل اقتصاد السوق ترتب عليها بروز توترات اجتماعية متصلة

بارتفاع معدالت البطالة وقسوة تكاليف احلياة عىل الطبقات الفقرية.

يف الوقت نفسه فإن التحول التدرجيي إىل مزيد من املشاركة السياسية

وظهور األحزاب السياسية مل يكن ليتم بسهولة ويرس .فعرفت اجلزائر يف
بداية التسعينات حرب ًا أهلية من اجلماعات اإلسالمية املسلحة ،وخضات

مماثلة يف دول عربية أخرى .

أن اإلصالحات عىل املستوى االقتصادي ينبغي هلا تطوير النمو

وزيادة يف اإلنتاجية ونمو ًا يف الوضع املعييش .ولكن ما ينبغي التأكيد
عليه يف هذا املجال أنه يف ظل عوملة االقتصاد ال مكان القتصاد غري

تنافيس .فالدول ،خصوص ًا الصغرية منها ،ليس لدهيا خيار كبري يف اختيار

النظام االقتصادي بل عليها تتبع السياسيات الكفيلة بتوفري إمكانات

الكفاءة والرشاد .من بينها نظام قانوين وس ّلم مكاشفة كاملة .يف حني
بقي االقتصاد العريب التعاوين جمرد اتفاقات تعقد وتظل حرب ًا عىل ورق
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 ،حيث عرفت املنطقة العربية عرشات االتفاقات خالل نصف القرن

املايض النعدام توافر نظم ديمقراطية كما يف أوروبا اليت عرفت وحدتها

وساعدها يف ذلك قيم الديمقراطية املشرتكة.

1

م.س د .حازم الببالوي ،النظام االقتصادي املعارص ،ص 1 - 253
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 - 5االجتاهات اال�ستهالكية ال�سائدة
�أ  -النمط املتغرب:
يشمل هذا النمط الفئات شبه املمتلئة بأتباع النمط السلوكي الذي

حياكي الغرب يف التملك واالستهالك .هذا النمط ليس غربي ًا بامتياز ألنه

ما زال حيمل سمات جمتمعه وثقافته اخلاصة وإال ُع ّد بنظرنا غربي ًا وليس
متغرب ًا .النمط املتغرب الذي يسعى بأكرب قدر ممكن إىل اتباع الغرب يف
سلوكه ويف نمط عيشه سقطت دفاعاته الثقافية.

خري مثال يمكن تقديمه يف هذا املجال هو عالقة املستهلك بامللكية.

هذه العالقة ال ختتلف عما هو سائد يف الغرب .التملك ألجل االستهالك
وليس للحفظ وهو تأكيد دائم عىل االستهالك .األشياء لدى هذه الفئة

ُتشرتي لرتمى قبل بلوغ الذروة يف استهالكها فأي ًا كان اليشء الذي
ُيشرتي سيارة أو مالبس من أي نوع ،فإن الشخص رسعان ما يمل

منه ،ويصبح تواق ًا للتخلص من القديم ورشاء آخر طراز .ربما كانت
السيارة اخلاصة هي أهم مظاهر االستهالك  .يف عرص السيارة وعرص

الطرز احلديثة ليست ثمة عاطفة عميقة أو دائمة مع ما ُيقتين وإنما هي
نوع من الغرام قصري العمر ،فأصحاب السيارات من هذه الفئة رسعان
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مدة وجزية بعد عام أو عامني .لكي نفهم هذا
ما يغريون سياراتهم بعد ّ

عدة منها:
النمط االستهالكي يمكن األخذ بعني االعتبار عوامل ّ

السيارة ليست شيئ ًا ملموس ًا يغرم به صاحبه وإنما هي رمز ملكانته

جزء من ذاته.
وقوته وكوهنا ً

تضيف إىل شخصيته شيئ ًا جديد ًا .العامل الثاين هو أن رشاء سيارة

كل عام أو عامني بدالً من خمسة أو ستة أعوام ( معدل استهالكها)
يضاعف نشوة االقتناء لدى املشرتي ويزيد أحساس املالك بالسيطرة.
وبقدر ما يتكرر تتعاظم النشوة واإلثارة.

العامل الثالث هو أن تكرار عمليات الرشاء يعين تكرار فرص عمل

صفقات جديدة ،أي حتقيق ربح خالل التبادل ،وهو أمر يشبع رغبة

عميقة يف رجال ونساء هذا الزمان .والعامل الرابع هو احلاجة إىل خلق
منبهات جديدة ألن رسعان ما يزول األثر التنبيهي للقديم ليحل مكانه
منبه أكرث كثافة وتنبيه ًا.

1

السيارة املتجددة يف نظر هؤالء هي رضورة حيوية ،وملن مل يملكها

بعد هي حلم بالسعادة .من مل يملك ،وهم من فئة الشباب املوعود
بالعمل  ،خطه االستهالكي يف نوع آخر يتمثل من عقيدة خاصة وهي

 - 1إريك فروم ،اإلنسان بني اجلوهر واملظهر ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،140املجلس
الوطنية الثقافة واآلداب والفنون ،الكويت ،1989ص.76
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أن يفعل ما يريد .نجدهم يتجشمون العناء لسماع موسيقى حيبوهنا،

ويلهثون وراء رصعة يف قصات الشعر وموديالت الثياب ال ينتمون إىل
إيديولوجية معينة ،عرثوا عىل هدف واحد يف احلياة هو احلرية ،وكانوا

مستعدين ليملؤوا الساحات هتاف ًا باسم احلرية ولكنهم يتمزيون عن
غريهم بسذاجة سياسية وفلسفية ألهنم ما زالوا قيد البحث عن املعىن

من أجل أن يكونوا هم أنفسهم.
ب  -النمط التوفيقي:

هذا النمط هو األكرث شيوع ًا يف عاملنا العريب واإلسالمي املعارص.

يمكن تسميته بالنمط اخلاليس التوفيقي ،املنهجي ،املوالف ،املتكيف

بحدود تتسع أو تضيق.

النمط املتغرب استولت ثقافة الصورة وجاذبيتها الناعمة عىل ذهنه

ووجدانه ،يف حني أن النمط التوفيقي يعرب عن نماذج توفيقية بعضها نابع
من وعيه ومعرفته وأجرى توليفة عقلية وتسويفات تدفعه نحو التكيف
 ،وبعضها لديه الرغبة بأكرب قدر ولكنه اقترص عىل بعضها جراء عدم
مالءمة الظروف املعيشية .وبعض آخر ال يزال حيتفظ بقدر من التقاليد.

ويف هذا املجال األمثلة كثرية سوف يتم إدراجها دون أن تكون حرصية.

مقرب:
* ٌ
ملك ّ

لطاملا حظي امللوك واألمراء والطبقات املرفهة بوفرة املال والسلطة

مع الركون إىل امللذات .واإلحساس بالتمزي هو س ّنة جمتمعية ال ترتبط
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بعرص بعينه وال ختص شعب ًا من الشعوب .حىت يف املراحل السابقة عرفت
العهود اإلسالمية الرتف والبذخ يف اإلنفاق يف قصور احلكام خصوص ًا

يف العرص األموي والعبايس .لذلك ليست مقاربتنا لالستهالك لدى
طبقة احلكام يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ترتبط هبذا اجلانب بقدر ما
عدها أو تصنيفها وفق النمط
تسعى إىل تبيان بعض النماذج اليت يمكن ّ

التوفيقي .وهي نماذج ماثلة قد ال حتتاج إىل عناء كبري يف البحث عنها
بقدر ما ترتبط بتبيان دالالتها .فلنا أن نتساءل يف هذا املجال ملاذا كان
املواطن العريب يشاهد عرب التلفزة يف بعض األحيان ملك األردن الراحل
( امللك حسني) يرتدي البذلة الرسمية فيما يضع الزي التقليدي عىل
رأسه ( احلطة والعقال) هل تنحرص الدالالت هل تعين أن أصالتنا يمكن
أن نحافظ عليها يف ذلك اجلزء العلوي من اجلسد الذي خيتص بالعقل
( الدماغ) فيما يمكن لباقي اجلسد أن يكون منفتح ًا عىل التحديث؟
وملاذا كنا نشاهد أمري قطر الذي زار لبنان بعد توقيع اتفاق الدوحة عام
 2008ومن ثم غادر لبنان نحو أوروبا يف بذلة رسمية؟ هل يعرب ذلك
عن تالزم الشعور بالفخر الذي جيسده الزي الوطين مع القدرة عىل
انجاز املصاحلة بني فريقي الزناع يف لبنان وبأن االنجاز عريب بامتياز؟ أي ًا
تكن تلك الدالالت فما زال االعزتاز بالزي الوطين وهو يمتد يف عمقه

التارخيي إىل قرون مضت جيد له موضع ًا يف نفوس الكثريين يف الرشائح
االجتماعية حىت العليا منها ،مما يعين أن البعد احلدائدي يمكن أن جيد
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له مكان ًا يف ميادين شىت يف االستهالك ولكنه يف اللباس ولكونه يعرب
عن قيمة وطنية ودينية قد يكون ما زال بعيد ًا عن التأثري املفرط بأسلوب

الدعاية والرتويج االستهالكي وفق النمط الغريب .حىت هذا التاريخ
ليس بمستطاع الطبقات احلاكمة خصوص ًا يف دول اخلليج مغادرة قيمها
الثقافية وتقاليدها يف اللباس بل يمكن القول ان هذه الرشائح والطبقات
اليت تضطلع بالسلطة حمافظة يف قوانني دوهلا كاخلليج واليمن وهو ما

يسجل هلا يف عرص املوضة_ خصوص ًا يف زي املرأة فما زلنا نجد حجاب
املرأة هو السائد يف مثل هذه البلدان حىت أكرثها تأثر ًا باحلداثة والعوملة

كاإلمارات املتحدة حيث ناطحات السحاب واألندية واملطاعم الفارهة
واملاليني من العاملني من جنسيات خمتلفة مع ذلك ما زالت املرأة حمافظة
عىل زهيا الوطين  ،وهو ما ينسحب عىل بلدان إسالمية أخرى كاندونيسيا
ومالزييا والصني وبورما واهلند ودول إسالمية وغريها.
كذلك إن من القلق الوصول إىل حياة طيبة عنواهنا اإلحساس
باالستقرار املعييش يدفع إىل املزيد من االستهالك .الوجبات اجلاهزة
من الطعام الطيب املذاق تغدو بمثابة حيلة ال شعورية خمففة حلال القلق
وحلال الدخول يف عامل األحالم وفق النمط الغريب ،حيث استهالك
الطعام ال يقترص عىل االستهالك الرضوري للحياة ،وإنما استهالك اللذة
مقابل األمل واإلحساس بالقلق.
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* حمجبة عىل سبيل النجاة:
وهو ما نقصد به حجاب املوضة حيث يتم التوفيق بني السرت الذي

يعد حجاب ًا
يوضع عىل الرأس وبنطلون اجليزن ،أو ذلك احلجاب الذي ّ

متماشي ًا مع العرص يف زركشاته وألوانه وضيقه واتساعه الذي يربز
وحيجب يف آن مع ًا مع بعض االكسسورات كأدوات للزينة اليت تطرح

إشكاالت لعدم تناسبها مع املعطى الفقهي.

ومن الدالالت املرتبطة هبذا السلوك هو إرضاء الذات إرضاء توفيقي ًا

بني الزنوع اجلمايل ورضورات االلزتام بالقيم الدينية  ،وبني إشعار

انتماء توفيقي ًا حيث ليس من
الذات واآلخرين باالنتماء إىل روح العرص
ً

قدرة عىل التعايش مع التقليد وليس ثمة من رغبة بمغادرة القيم نحو نزع

القداسة عن اجلسد وفق النمط الغريب.

وقد سجل بعض الفتيات اجلامعيات إجابات أساسية حني السؤال

عن هذا النوع من السرت بكلمات ال ختلو من دالالت «إهنا املوضة».

هذه القدرة عىل التوليف بال شك تعرب عن ازدواجية حضارية جتلت

ببعض اإلجابات اليت تعرب عن القلق من خالل التمين بوضع احلجاب

يعد متناسب ًا مع الرشع بعد الزواج أو بعد بلوغ سن معينة ،وإجابات
الذي ّ

لدى رشائح أخرى تعرب عن االعزتاز هبذه التوليفة بأهنا ما زالت حمافظة
مع إضفاء بعض التعديالت اليت نشري إىل روح العرص وإال كانت قد

نزعت حجاهبا .
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هذه اإلجابات تعرب عن درجة التصاق القيم املحلية يف رصاعها مع

قيم احلداثة وسط حصار الصورة الدعائية ووسط حصار داخيل نموذجه

الدعاية الداخلية املتأثرة بالرتويج االستهالكي يف جمتمعاتنا بحيث بتنا
نجد حمالت وأماكن لبيع هذه األنواع من األلبسة بعد أن أصبحت هذه

املحالت يف أسمائها وموديالتها تعرب عن هذه التوليفة «بوتيك فاطمة»

وخمازن «أم البنني» (نقلت إىل اللغة األجنبية) وغريها من األسماء اليت ال
ختلو من دالالت.

* عامي متبجح:
من املعطيات البالغة الداللة يف هذا املجال أن هذه الفئة من النمط

التوليفي ما استطاعت التكيف مع احلداثة الوافدة وال استطاعت

املحافظة عىل املخزون القيمي والثقايف ملجتمعها.أهنا نمط توليفي من

نوع خاص .هذا النوع يتجىل يف االلزتام االستهالكي املفرط يف باحلداثة
مع ابتداع تقليد خاص ليس من صنعها وحدها بقدر ما هو ناتج عن
ثقافة الرضورة املحلية والتفاعالت العالئقية من التعامل مع اآلخرين

ومع الذات.

نجد هذا النوع من النمط االستهالكي التوفيقي يف نماذج كثرية

وبعناوين متنوعة كحال ذلك الشاب الذي استطاع اقتناء سيارة فاخرة

حذاء
من اجليل األكرث حداثة يف عامل السيارات ولكنه ال ينفك واضع ًا
ً
درء للحسد من عيون اآلخرين يف مطاولتها هلذه النعمة
قديم ًا يف عقبها ً
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املسبقة عليه أو ذلك الذي يعمد إىل تزيينها بما يعكس فلسفته وجتربته
والتعبري عن انتمائه السيايس والديين ومشاعره جتاه اآلخرين.
يزنل من مزنله يف ذلك احلي الفقري بثيابه نصف املتأنقة وقصة شعره

اليت ال ختلو من حماكاتها العرص صاعد ًا إىل سيارته اليت كانت قد ازدادت
ملعان ًا بعد أن كان قد أكرث عليها صب املياه اليت كانت بقدر ما تزيدها
ملعان ًا لينساب املاء املختلط متهاوي ًا إىل بركة يف أسفل الطريق غدت كأحد

االفخاخ للعابرين.
قد يكون من حسن حظ القاطنني يف اجلوار أنه مل يفتح بوق سيارته قبل

االنطالق ولكن سوء الطالع سيكون بالتأكيد حني االنطالق املتواكب
مع تلك األغاين األجنبية املمزوجة بصخب املوسيقى املصحوبة ببعض

السباب والشتائم للعابرين أمامه يف ساحة الزحام الشديد.

هذه القصة ليست من اخليال ،ما يريح الذهن من الكلمات املنمقة

بقدر ما يراد من إدراجها تبيان االستهالك التفاخري يف مداه الذي ُيقدم
عىل األولويات يف االستهالك وهو ال يطال رشحية بعينها .مدى تأثري
الدعاية ليس فقط عىل جتاوز القيم الثابتة والظرفية وإنما عىل إحالل

قيم استهالكية من نوع خاص يراد هلا إضفاء نوع من القيمة االجتماعية
املفقودة جراء ضحالة الثقافة واملكانة اليت تعطي اإلحساس بالدرجة

والرفعة.
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ج  -النمط المحافظ
ينطلق هذا النمط من اإلحساس بخصوصية اهلوية والتخوف

من الذوبان واالندثار للثقافة اخلاصة .وهي ال تزال تغطي مساحات

عديدة تربز يف صيغ ثقافية وسلوكية متنوعة خصوص ًا يف جماالت
القيم من موقع االعزتاز وإرادة التحدي .هذه الفئة نجدها يف الشارع
واملدرسة ،ويف التلفزيون واملرسح وعامل الفن وغريها من املجاالت اليت

جيري فيها التأكيد عىل الذوق اخلاص وعىل األصالة يف الفكر والتدين
ومظاهر اللباس واللغة .فهناك بعض الوقائع اليت تكشف عن املزيد من
اخلصوصية ورفض الغزو الثقايف .البعض من هذا النمط يدخل العوملة
وفق رشوطه اخلاصة ،وتربز باخلصوص يف صورة التحجب حيث تزايد

صور املحجبات يف الفضاء الثقايف العام يف اجلامعات واألسواق ومراكز
العمل ويف التلفزيون حيث تظهر بعض املذيعات متحجبات يف صورة

تتناسخ مع صورة املوضة لكي تتبارى مع صورة املرأة يف الدعوة إىل
االحتشام وعدمها.1

يعين ذلك أن األساليب الناعمة يف الدعاية وثقافة االستهالك املعومل

بقدر ما ينتج عنها نمط عاملي يف االستهالك ويف شىت منايص السلوك

فإنه ينتج عنها كذلك صدمة الوعي باهلوية  .فالعوملة يف قوامها الرتوجيي
والدعايئ تنتج اليشء ونقيضه .فبقدر ما يشيع النموذج الواحد فإهنا

 - 1د .عبد اهلل الغذامي،ص210
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ختلق النموذج املنافس أو عىل األقل النموذج املحافظ .وحني جيري تقليد
أمريكا يف كل يشء مع قبول بنمطها الذوقي والثقايف ،وهو قبول ظاهر
عىل مستوى الشوارع يف كل أنحاء العامل  ،فإنه يتجاوز خطاب الرفض

العاملي لسياسيات أمريكا وهليمنتها االقتصادية معترب ًا أن هذا اخلطاب

تربز يف مؤمترات ضد العوملة والتجارة احلرة اليت تغطي مدن العامل كلها

1

ويف الدعوات العاملية إىل رفض تسليع جسد املرأة والدعوة إىل االحتشام.

 - 1املصدر نفسه  ،ص 210
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اقرتاحات
بما أن احلرب الناعمة هي عملية إقناع ،وأن العرص احلايل هو عرص

الدعاية فإن جمتمعاتنا حتتاج إىل املزيد من التأثري يف اآلراء ما يعين
االحتياج إىل متخصصني يف الدعاية للقضايا العادلة  ،وكشف زيف
اخلداع والتمويه واحلد من تأثري من يمارسون قصف العقول .وظيفة

هؤالء املتخصصني متابعة املعلومات من مصادرها وخوض النقاشات

واحلوارات املختلفة والتواصل مع اجلمهور واملثقفني.

نحتاج إىل تفعيل نماذج تربوية متكاملة تبدأ من األرسة واملدرسة

ومراكز العبادة ووسائل اإلعالم لتحصني املجتمعات بمنظوماتها

القيمية وتربية الفرد بما يتيح له التعامل مع مصادر املعلومات والقدرة
عىل اختاذ القرار وبما يشكل مناعات ذاتية قادرة عىل التعامل مع خرافة

القادرين عىل التالعب بالعقول.

وإعادة التأكيد عىل قيمنا اخلاصة السيما القيم اليت تشعر الفرد

بانتمائه ملجتمعه ولبيئته الثقافية واالجتماعية واليت يتفرع عنها قيم
املحبة والتضامن واملشاركة بعد أن تكاد التحوالت نحو الرأسمالية

املفرطة أن حتول األفراد إىل عبيد لآللة وإلشباع احلاجات املادية فقط
وإىل الفردية املفرطة اليت جتعل طبائع الناس مفتوحة عىل االضطراب

والقلق والشعور بالوحدة وبسط كل هذا الصخب والضجيج.
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علينا أن ندرك ونراعي يف خماطبتنا لذاتنا ولألمم ما ييل:
* أن احلرب الناعمة اليت خيوضها الغرب جيب إال تنسينا أن عرص
التكنولوجيا أخفق يف الوفاء بوعده يف الوصول إىل الرفاه .ما زال يف
الغرب نفسه ماليني اجلائعني واملرشدين واملنبوذين .كذلك فإن اهلوة
بني األمم الغنية وتلك الفقرية تزداد اتساع ًا كما كرث احلديث عن حترير

التجارة العاملية واالنخراط دون رشوط يف العرص احلديث.
* أن إشباع كل ما خيطر عىل بال من رغبات ال يوصل بالرضورة إىل
حياة طيبة هانئة وعلينا أن نعيد لإلنسان بعده اآلخر أي البعد الروحي
املتالزم مع البعد املادي وهو ديدن األديان والفلسفات غري املادية.
* أن نخوض معركة هدف احلياة يف بعدها الفردي واجلماعي

واحلضاري وأن لإلنسان أهداف ًا متجاوزة لبعده املادي.

* أن نركز يف أدبياتنا عىل خماطبتنا اإلنسان الكوين حول خماطر التقدم
التكنولوجي والنووي واملخاطر االيكولوجية اليت تهدد البيئة بأرسها
واليت بمقدورها إهناء كل أشكال احلياة عىل هذا الكوكب.
* جيب االلتفات إىل تعزيز البحث العلمي اجلاد املوضوعي وامللزتم
بتوفري اإلمكانات لتأسيس مراكز الدراسات املتخصصة يف دراسة الواقع
االجتماعي ،واالنعطافات احلضارية اخلاصة باألمراض االجتماعية

�أدوات احلرب الناعمة
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لقرننا املعاش بعيد ًا عن املنطلقات العاطفية والرغبات اآلنية الناجتة عن
سوء ختطيط ودراية.

* أن نصغي إىل تطلعات اجليل اجلديد بما يعيد إليه األمل بمستقبل

ربما يمكّ ن من التغلب عىل الشعور بالفراغ والشعور بخلو املعىن وتعزيز

قدرته عىل الشعور بأمهية القيم الواجبة واملستحبة والتميزي بينها وبني
القيم اهلجينة واملستهجنة.

* علينا التفكري بعودة الفرحة اليت تغمر اإلنسان (امرأة كان أم رجالً)

حني يعطي ويشارك ويعلن استعداده للتضحية وليس حني يستغل أو

يكتزن املال الوفري ،وحني خيرج إىل املجتمع كذئب تقابله ذئاب.

هذه املقرتحات ال ختلو من نواقص كثرية لكن بعضها القليل قد

يكون جدير ًا بإيالئه االهتمام اخلاص لتجاوز بعض من املعاناة.
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حتمل بعض املفاهيم والكلمات أحيان ًا تغيريات جذرية يف النمط

الفكري .ومن جملة هذه املفاهيم مفهوم احلرب الناعمة والتهديد
الناعم .فهذا املفهوم ال يشري فقط اىل ظهور أساليب جديدة يف النضال أو

ظهور حتوالت سياسية وأمنية جديدة ،بل يشري اىل ما هو أبعد من ذلك،
ٍ
مدرسة جديدة ٍ يف جمال الرصاعات والزناعات
ففي الواقع يدل عىل ظهور
كل
تروج التحوالت السياسية واالجتماعية يف ّ
عىل املستوى الدويل ،إذ ّ
مدة ٍ من الزمن مفهوم ًا جديد ًا يف األدبيات السياسية واإلسرتاتيجية
ويصبح هذا املفهوم حمور نقاشات ومباحثات يف املحافل
للمجتمعات ُ
النخبوية واملثقفة.

ونفهم من خالل التأمل يف نقاشات وأدبيات احلرب الناعمة عدم
وجود إجماع ٍ مفهومي ووضوح يف املعىن حول هذا املفهوم .ولكن
رغم ذلك ،يمكن تشخيص أربعة اجتاهات كحد ٍ أدىن بني جمموعة هذه
األدبيات:
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االجتاه األول :التهديد الناعم هو بمثابة العمليات النفسية للعدو

ضد الرأي العام املحيل  .انطالق ًا من هذا االجتاه يعترب التهديد الناعم
لدولة ضد ٍ
ٍ
دولة أخرى.
مساوي ًا ملجموع احلمالت النفسية -الدعائية
االجتاه الثاين :يعادل التهديد الناعم اإلجراءات املخفية والتآمرية

لألجهزة األمنية املعادية ضد املجتمع ؛ وهكذا فإ ّن التهديد الناعم عبارة
عن جمموعة العمليات املخفية املن ّفذة من قِبل األجهزة االستخباراتية.
االجتاه الثالث :ينظر هذا االجتاه اىل التهديد الناعم عىل أنّه استهداف
األسس الذهنية واالعتقادية لنظام سيايس من قِبل املحافل املثقفة أو
سائر املراجع الفكرية واملؤسسات الثقافية.

يتم تلقي التهديد الناعم عىل أنّه تلك االضطرابات
االجتاه الرابعّ :
االجتماعية الواسعة واليت تهدف اىل اإلطاحة بنظام ٍ
سيايس .
ٍّ
ومع وجود اختالف النظر يف هذا التقييم املفهومي هلذه االجتاهات

األربعة ،يمكن القول إ ّن جميعها عاجزة عن تناول كافة جوانب

بناء عىل أي أساس ٍ
املوضوع ،وهذا ما ُيبقي السؤال التايل عىل قوتهً :
وأي مؤرشاتٍ كمية قابلة للقياس العلمي يمكن بناء اإلطار
نظري ّ
املفهومي للحرب الناعمة والعناوين املندرجة حتتها؟
ومن خالل نظرة ٍ إجمالية وأولية اىل ظاهرة التهديد الناعم ،يمكن

املقومة ملاهية
تصور نموذج من أربعة أركان؛ حيث إ ّن أهم األركان ّ
احلرب الناعمة هي :التغيري السيايس ،التخطيط ،العنرص اخلارجي،
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اهلدف واألدوات .وال خيفى أ ّن هذا النموذج ال ُيلغي العوامل املؤثرة
األخرى ،لكن يبدو أ ّن االركان األربعة املذكورة من أهم العوامل.

وكذلك يبدو أ ّن أهم ركن يمكن أن يكون أصالً مهم ًا يف تشخيص

ظواهر مثل التهديد الناعم واحلرب الناعمة هو اهلدف النهايئ للظاهرة.

ويمكن تلخيص هذا اهلدف يف عبارة «التغيري السيايس» .لكن ليس
بالرضورة أن يكون املقصود من «التغيري السيايس» ما يرمي إليه بالدقة

أصحاب الرأي يف علم االجتماع السيايس ،بل إ ّن املقصود أكرب من
ِ
نقطة
ذلك .ببيان ٍ آخر ،يمكن جعل هدف العيب احلرب الناعمة يف

التقاء طريف سلسلة حيث يشكّ ل الطرف االول تغيري السلوك والطرف
امللونة
الثاين اهنيار النظام السيايس .وهلذا السبب إ ّن إطالق عنوان الثورة ّ
عىل هكذا ظواهر غري صحيح .ولتوضيح إدعائنا ،علينا االلتفات اىل

مفهوم التغيري السيايس بمعناه اخلاص يف أدبيات علم االجتماع السيايس
ومفهوم إعمال النفوذ وتغيري السلوك يف أدبيات العالقات الدولية.

يعترب بعض أصحاب الرأي يف علم االجتماع السيايس أ ّن التغيري

معادل للتغيري يف ترتيبات القدرة احلاكمة عىل املجتمع.
السيايس
ٌ
ويقسموهنا اىل أربع جمموعات كلية .ويتشكّ ل أساس هذا التقسيم من
ّ
عنارص مثل نوع ومزيان مشاركة املشاركني يف األيديولوجيا واملُثل
َ
السياسية العليا.
1-1االنقالب العسكري :يمكن أن نُطلق عىل املجموعة األوىل من
ويقصد بذلك التغيريات املخطط
التغيريات اسم املؤامرات املنظمةُ ،
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هلا بدقة مثل االنقالبات العسكرية حيث يقوم من خالهلا عدد من
النخب ،وغالب ًا ما يمتلكون أيض ًا القدرة السياسية ،بتغيري السلطة

احلاكمة دون اللجوء اىل القوى الشعبية.

ويقصد به االضطرابات
2-2و ُتسمى املجموعة الثانية باالضطرابُ .

واالعرتاضات االجتماعية ،وتتمتع بأقل نسبة من التنظيم ،والقيادة
واأليديولوجيا.

3-3ويمكن تسمية املجموعة الثالثة بالثورة ،وهي تعين احلركات
السياسية اليت تقوم بتغيري النظام السيايس القائم عرب االعتماد

عىل أيديولوجيا أو أي أهداف سياسية عليا ،وكذلك عىل رشائح
املجتمع  ،وتكون متمحورة حول قائد ٍ أو عدة قادة.
ٍ
جمموعة مطوية حتت عنوان
4-4وأخ�ير ًا يمكن اإلش��ارة اىل

تركيب من خصائص االنقالب العسكري
االنتفاضات ،وهي
ٌ
أي أنهّ ا جتمع بني تنظيم وختطيط االنقالبات وكذلك
والثورة؛ ّ

تعتمد عىل رشائح املجتمع واالستفادة من القوى االجتماعية.

ويقرب التهديد الناعم من الثورات نتيجة تأكيده عىل التعبئة

االجتماعية .لكن وجود خصائص مثل التخطيط التآمري والسعي

ألجل التدخل العمدي يف تغيري اجلماعات االجتماعية جيعلها تتمايز عن
الثورات .لذلك نرى أ ّن التهديد الناعم يقرب اىل االنقالبات العسكرية
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بسبب اتصافه بعنرص املؤامرة وكذلك تبعيته يف إجراء التغيريات املفاجئة،
تظل متمايزة أيض ًا عن هذه االنقالبات لسعيها
رغم أ ّن هكذا ظاهرة ّ

االستفادة من اجلماعات االجتماعية الغاضبة وكذلك التدخل العمدي
والظاهر للرأي العام والعقل اجلمعي.

لذلك نظر ًا اىل ما ذكرناه حول أنواع التغيريات السياسية ،فإ ّن التهديد
الناعم يسعى اىل حتقيق هدف ٍ يوازي التغيري السيايس بمعىن تغيري
ترتيبات السلطة احلاكمة عىل املجتمع .لكن كل ما ُذكر يشكّ ل طرف ًا من
التغيري السيايس  ،والطرف اآلخر هو القيام بالتعديل السلوكي للدولة.

مهم جد ًا ،ألنهّ ا تفتح نافذة جديدة
ويبدو أ ّن التأكيد عىل هذه اخلصيصة ٌ

ملعرفة ظاهرة التهديد الناعم .وهذا أيض ًا ما جيعلها متمايزة عن التغيريات
السياسية بمعىن التحوالت الداخلية الرصفة .وهذا يشري اىل ذلك العنرص

بدل هذه اخلصيصة ظاهرة التهديد
اخلارجي لدى التهديد الناعم .و ُت ّ
الناعم اىل موضوع ٍ عىل مستوى السياسة الدولية والعالقات اخلارجية.
يتم بذل اجلهد لتعريف التهديد الناعم
بناء عىل ما ّ
ً
تقدم ،بدالً من أن ّ
ٍ
بصفته تغيري ًا داخلي ًا وجعله يف عداد حتوالت مثل االنقالب العسكري
أو الثورة ،ينبغي إعادة تعريف هذا املصطلح يف سياق السياسات
االستعمارية وسعي ٍ
دولة ما يف التدخل وإعمال نفوذها يف سلوك الدولة

املنافسة أو األمور الداخلية هلا.1

( -1قسم دراسات احلرب الناعمة،1388،ص)11-7
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ماهية احلرب الناعمة
تعين احلرب الناعمة يف الثقافة السياسية االهنيار من الداخل .ويف

احلقيقة تشمل كل أنواع اإلجراءات النفسية والدعائية اإلعالمية اليت
تستهدف جمتمع ًا ما أو جماع ًة ما ،وجتر منافسها اىل حالة االنفعال أو

اهلزيمة دون احلاجة اىل االقتتال العسكري وفتح النريان .إذ تلعب احلرب
الناعمة دور ًا يف إضعاف احللقات الفكرية والثقافية للمجتمعات من
خالل استهداف فكر وثقافة الشعوب .انطالق ًا من ذلك ،يعتقد بعض

اخلرباء أ ّن وسائل اإلعالم وأقالم الك ّتاب هي أهم أداة يف هذه املواجهة
اخلفية .فاملجموعات املستهدفة يف احلرب الناعمة هي القادة ،والنخب

وعامة الناس .وتشكّ ل النخب القوى الوسطى هلذه احلرب ،ويمكن
ٍ
دولة كانت.
أي
أ ّن ُيطرحوا بصفتهم متخذي القرار أو ص ّناع القرار يف ّ
إذ تستطيع نخبة املجتمع املدين مثل قادة األحزاب من خالل ترددهم
الذهين أن ينقلوا خوفهم اىل أذهان الناس ،وأن يوجدوا جو ًا من الرعب

بينهم ،وبالتايل القضاء عىل معنوياتهم .انطالق ًا من ذلك ،يستهدف العدو
دائم ًا هذه الفئة أل ّن إجياد التحول والنفوذ الفكري لدى النخب يؤدي
بشكل ٍ تلقايئ اىل االنحراف الفكري لدى الكثري من الناس .وهكذا
يو ّفر العدو عىل نفسه دفع الكثري من التكاليف .واجلامعيون هم من
املجموعات املستهدفة دائم ًا من قِبل العدو ملا تتمتع به هذه املجموعة
من حماس وحركة ،حيث تتمتع بخصائص خاصة كالشباب واملستوى

العلمي وأثر كالمهم واتساع انتشار حضورهم اجلغرايف ،فتشكّ ل جهاز ًا
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دعائي ًا مناسب ًا للعدو ،مضاف ًا اىل أنهّ ا توفر أيض ًا دفع التكاليف عليه.
أي
ويف الواقع ،إ ّن احلرب الناعمة يف مقابل احلرب الصلبة تشمل ّ
نوع من اإلجراءات النفسية والدعاية اإلعالمية يف استهدافها املجتمع أو

اجلماعة املعادية هلا .وهي تضطر منافسها من خالل هذا النوع من احلرب
اىل أن ينجر نحو االنفعال أو االهنزام .وتعترب احلرب الكمبيوترية،

واإلنرتنتية ،واإلبادة الناعمة ،وتشغيل شبكات إذاعية وتلفزيونية من

أشكال احلرب الناعمة .فاحلرب الناعمة تسعى اىل حتطيم عقيدة وفكر
املجتمع املستهدف وتضعف عراه الفكرية والثقافية وتشيع تدرجيي ًا

الزتلزل وعدم االستقرار يف النظام السيايس -االجتماعي احلاكم من
خالل القصف اخلربي والدعايئ.

ويف هذا املجال ،نرى مارك باملر 1يف تقريره «إيران -أمريكا ،الوجهة

اجلديدة» خيالف برصاحة فكرة اهلجوم العسكري عىل اجلمهورية
حتولت اىل قدرة ال نظري هلا من
اإلسالمية اإليرانية ويعلن أ ّن ايران قد ّ
خالل ما متتلكه من أراض ٍ شاسعة ،وعدد سكان ٍ مرتفع ،ونوعية يف
جغرايف
القوى البرشية ،وإمكانات عسكرية ،وثروات طبيعية وموقع
ٍّ

 - 1أحد االسرتاتيجيني املشهورين يف امريكا ،إذ ُيشار إليه بصفته أحد مبدعي السياسة
اخلارجية األمريكية .عمل باملر يف وزارة اخلارجية يف عهد حكم نيكسون ،كارتر ،ريغان
وبوش .وهو اآلن عضو هيئة اخلطر احلايل اليت تأسست عىل أثر هجمات احلادي عرش من
سبتامرب سنة  ،2001مضاف ًا اىل عمله يف قسم األبحاث ملركز السياسة اخلارجية سابان يف
مؤسسة بروكيزن.
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ممتاز يف منطقة الرشق األوسط ووزن عىل املستوى الدويل ،بحيث إنّه
مل يعد باإلمكان قلب نظامها عرب االحتالل العسكري؛ بل إ ّن الطريق

الوحيد لقلب النظام يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية هو اتباع آليات
احلرب الناعمة واالستفادة من تقنيات العمليات النفسية الدعائية .وقد
قام باملر بتعريف هذه اإلسرتاتيجية اليت ُسميت بـ»دلتا» القائمة عىل
ثالث تقنيات :أصل الكبح ،احلرب اإلعالمية وتنظيم ودعم العصيان

املدين ،واآلن يقوم األمريكيون بنفيذها.

ت�صنيفات احلرب الناعمة
قامت جمموعة من الباحثني عرب دراسة احلركة التارخيية لنشأة وتطور

أنواع احلروب بتصنيف احلروب من حيث قوتها ،وأشكاهلا وأدواتها
املستخدمة يف الوصول اىل أهدافها وإعمال القدرة .وهم يعتقدون أ ّن

التعرف إىل احلرب الناعمة وجماالتها ومصاديقها يقتيض دراسة احلركة
التارخيية لنشأة احلروب أو ،بعبارة أخرى ،دراسة احلركة التارخيية لتطور

أنظمة السلطة .فمن وجهة نظرهم ،يمكن اإلشارة اىل ثالثة مقاطع
تارخيية قامت فيها األنظمة السلطوية بفرض إرادتها عىل العامل لتأمني
مصاحلها وأهدافها احليوية ،وهي كالتايل:

1-1االستعمار القديم (مرحلة التهديدات الصلبة)؛

2-2مرحلة االستعمار احلديث (مرحلة التهديدات النصف صلبة)؛

�أدوات احلرب الناعمة

143

3-3مرحلة االستعمار ما بعد احلديث (مرحلة التهديدات الناعمة)

بناء عىل هذه املراحل ،يشري هؤالء الباحثون اىل أ ّن ماهية واسرتاتيجية
ً

السلطة كانت متفاوتة عرب التاريخ ،وأنّه يف كل مرحلة كانت ُتستخدم
مصاديق ،وأدوات وطرق خمتلفة يف فرض اإلرادة وتأمني املصالح بما

يتناسب مع األهداف واملصالح والظروف.

يشري منصوري 1عىل سبيل املثال ،اىل مرحلة االستعمار ما بعد

احلديث بصفتها مرحلة احلرب الناعمة أو مرحلة احلروب السياسية-
الثقافية .احلروب من حيث ماهيتها وحركتها التارخيية اىل ثالثة أنواع:

ويعرف
احلروب الصلبة ،احلروب النصف صلبة واحلروب الناعمة.
ّ
احلرب الصلبة بأهنا عبارة عن إعمال القدرة العسكرية لفرض اإلرادة

وتأمني املصالح .ويكون اهلدف يف هذا النوع من احلروب احتالل
األرايض .إذ تعتمد احلرب الصلبة عىل الطرق واألساليب املادية،
امللموسية “الصلبة” وتكون مرتافقة مع أفعال ٍ وسلوكياتٍ ُعنفية ،وإبادة
ظاهرة ،وإلغاء دفعي واحتالل ٍ
وضم لألرايض .ويرتبط ظهور هذا النوع
ٍّ
من احلروب بمرحلة االستعمار القديم حيث يقوم النظام السلطوي

بفرض إرادته وتأمني مصاحله من خالل االحتالل العسكري ،والقتل
وضمها (إجياد مستعمرات ومستملكات).
والسيطرة عىل األرايض
ّ

 -1منصوري ،جواد ( ،)1386االستعمار ما بعد احلديث ،نظام السلطة يف القرن الواحد
والعرشين

144

احلرب الناعمة :قراءة يف �أ�ساليب التهديد و�أدوات املواجهة

أما احلرب النصف صلبة فهي عبارة عن إعمال قدرة النظام
السيايس -األمين من خالل السيطرة عىل الدولة والسياسة يف بلد ٍ ما
هبدف فرض اإلرادة وتأمني املصالح .اهلدف يف هذا النوع من احلروب
هو احتالل الدولة واملجال السيايس .تعتمد احلرب النصف صلبة عىل
استخدام النظام االستخبارايت -األمين واخرتاق الدول بحيث تكون

أساليبها تركيبية (صلبة – ناعمة) .ويرتبط ظهور هذا النوع من احلروب
بمرحلة االستعمار احلديث حيث يقوم النظام السلطوي عملي ًا بالسيطرة

عىل نظام الدولة والسياسة يف بلد ما عرب االستفادة من القدرة األمنية
ومن دون اللجوء اىل العسكرة واالحتالل الفزييايئ لألرايض .وهكذا

ويؤمن مصاحله.
يفرض هذا النظام السلطوي إرادته
ّ

وأخري ًا ،احلرب الناعمة وهي عبارة عن إعمال إرادة ومصالح

النظام السلطوي من دون اللجوء اىل الرصاع بل من خالل احتالل
األفكار والنماذج السلوكية لكافة جوانب بلد ٍ ما يف خمتلف املجاالت

االجتماعية .فاحلرب الناعمة تعتمد عىل األساليب الناعمة ،غري

أي
املحسوسة والتدرجيية.
ويتم هذا النوع من احلروب دون صدور ّ
ّ
ردة فعل ٍ فزييائية ويعترب نوع ًا من االحتالل املتعدد اجلوانب ،غري املريئ
ٍ
ٍ
والثابت .ففي هذه احلرب يتم احتالل كامل لساحاتٍ
خمتلفة
اجتماعية
ّ
(ثقافية واقتصادية وسياسية) عرب فرض ثقافة ،وفكر وسلوكيات النظام
السلطوي .يف الواقع ،إ ّن هدف احلرب الناعمة هو “الشعب” ،يف حني
كان هدف احلرب الصلبة “األرايض” وهدف احلرب النصف صلبة
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بناء عليه ،تتعلق احلرب الناعمة بمرحلة االستعمار املابعد
“الدولة”ً .
حديث أو مرحلة عوملة الثقافة.1

وتعترب جمموعة ثانية من الباحثني أ ّن العوملة مرادفة للحرب الناعمة.

والعوملة من املفاهيم اليت أ ّثرت بكافة املجاالت االجتماعية يف الثمانينيات
تقريب ًا .وقد ُق ّدمت تعاريف وتعابري خمتلفة حول هذا املفهوم وظهر
الكثري من اآلراء والنظريات من قِبل علماء االجتماع والثقافة والسياسة
ٍ
جمموعة من هؤالء عىل جانبٍ من
والعالقات الدولية .حيث ركّ زت كل

جوانب عملية العوملة وتناولت خلفياتها ،وأبعادها ،وآثارها ونتائجها.
يعرف غيدنز عملية العوملة بأنهّ ا ليست سوى نرش
عىل هذا الصعيدّ ،

احلداثة والثقافة الديمقراطية – الليربالية .كذلك يشري ماركس وانجلز
اىل أن إدراك تاريخ العوملة وبداية هذه العملية يستلزم إدراك ومعرفة

تاريخ الرأسمالية .ألنّه من وجهة نظرمها تعمل الرأسمالية دائم ًا عىل
توحيد االقتصاد والثقافة العاملية.2

إذن ،بااللتفات اىل هذا االجتاه ،جيب اعتبار العوملة وليدة «الرأسمالية»،

و«التغرب» و«االحتاد» و«توحيد املعلومات واالعتقادات» ويف النهاية

«أسلوب احلياة املشرتك» .ويعتقد هؤالء الباحثون أ ّن ظاهرة العوملة ُتعترب
 -1النائيين ،حممد عيل ،دراسة ابعاد وجماالت التهديد الناعم األمريكي ضد إيران ،فصلية
االسرتاتيجية الدفاعية الرقم .25
 -2تاميلسون ،جان ( ،)1381العوملة والثقافة ،ترجمة :حمسن حكيمي ،انتشارات الثقافة
والفكر.
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تهديد ًا بالنسبة للدول الضعيفة والالعبني املنفعلني عىل الساحة الدولية.
يتم تلقي الدول اليت تتمتع
فهذه العملية نوع من السلطة اجلديدة .وهكذا ّ

بقدرة ناعمة عالية ،عىل أنهّ ا «تهديد» للدول املنافسة هلا .كما أنّه من وجهة
نظر «جوزيف ناي» املن ّظر للحرب الناعمة ،فإ ّن الدولة الواجدة لثالثة

أنواع من اجلاذبية عىل صعيد «الثقافة» و«الفكر السيايس» و«السياسة

اخلارجية» ،تستطيع التأثري يف ثقافة الدول االخرى وسياساتها ونماذجها
االجتماعية والسياسية  ،وأن تفرض إرادتها بشكل ٍ غري مبارش عليها.
ٌ
خمطط هلا (مربجمة) ،مفروضة
تقدم ،العوملة عبارة عن عملية
بناء عىل ما ّ
ً

نظام هيدف اىل
ألجل إعادة بناء املجتمعات عىل املستوى الدويل؛ وهي
ٌ
تبليغ وفرض اإليديولوجيا النيوليربالية (الليربالية اجلديدة) الرأسمالية

الغربية ويف صدد إشاعة نموذج احلياة الغربية (وباالخص األمريكية).

ٌ
حمطط له
بناء عىل ما ُذكر ،يعتقد هؤالء الباحثون أن العوملة مرشو ٌع
ً
من قِبل مراكز السلطة هبدف فرض نموذج سلوكي معينّ  ،شمويل ذي
اجتاه ٍ واحد ،ويؤدي اىل سيطرة الثقافة والقيم الغربية وجعل اآلخرين يف
حالة انفعالٍ .كما وأ ّن للعوملة آثار ًا ونتائج عدة من جملتها اهنيار الدولة-

الشعب ،وحتول النموذج احلكومي والسلوك السيايس ،واملخاطرة

باهلويات القومية -الدينية ،وتسلط النظام الليربايل -الديمقراطي،
وظهور وانتشار ثقافة عاملية واحدة.1

 -1النائيين ،حممد عيل ،نظرة اسرتاجتية إىل ظاهرة العوملة الثقافية وآثارها فصلية السياسة
اإلسرتاجتية ،العدد .1
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انطالق ًا من هذا االجتاه ،يمكن القول إن عملية ومفهوم العوملة
ومرتافق مع
يتطابق مع ماهية احلرب الناعمة  ،بما أنّه أسلوب للسيطرة
ٌ
ماهية عوملة الثقافة والنموذج السلوكي لليربالية الديمقراطية ،ويشتمل
ويقلل من سعة وقدرة
عىل كافة األبعاد السياسية والثقافية واالقتصادية ُ
ومزيان فعالية ومرشوعية واعتبار الدول الوطنية.

امللونة مرتادفة
وهناك من يعتقد من الباحثني أ ّن وظيفة الثورات ّ
مع وظيفة احلرب الناعمة .دون أدىن شك ،إ ّن “الثورات املخملية”
امللونة هي أحد أساليب اإللغاء اليت تتبعها احلرب الناعمة
أو الثورات ّ
وهي تشمل نوع ًا من حتول وانتقال القدرة بالرتافق مع عصيان مدين
ومقاومة سلبية .واملسألة املهمة اليت جيب أن نلتفت إليها ترتبط بالسعي

نحو تبديل الثورات املخملية اىل نموذج ٍ لتغيري البىن السياسية يف الدول
املخالفة للغرب وخصوص ًا أمريكا .وهذا ما نراه يف نوع التحول والتغيري،
إذ إ ّن ما يدعى بالثورات امللونة تشرتك يف األسباب وأشكال التحول.
فجميعها (ما عدا قرقزيستان) انترصت من خالل تظاهرات الشارع دون
اللجوء اىل استخدام العنف ،وشعاراتها كانت املطالبة بالديمقراطية
والليربالية ،وثقل حتركاتها كان أثناء إجراء االنتخابات حيث كان
ٍ
تزوير فيها ورضورة إبطاهلا وإعادتها حتت إرشاف مراقبني
ُيشاع وجود
امللونة بصفتها
دوليني .لذلك نعترب أنّه من الصحيح النظر اىل الثورات ّ
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نوع ًا من احلرب الناعمة كنظرية عوملة الثقافة اليت تسعى اىل التقليل من
اتساع السلطة  ،ومزيان الفعالية ،ومرشوعية واعتبار احلكومة وتأزيم

النموذج السيايس املوجود والنظام املستقر .لكن من وجهة النظر هذه،

تقترص احلرب الناعمة عىل احلرب السياسية الناعمة عرب تنظيم احلركات
املعارضة يف السياق املدين مثل االنتخابات .وهذا األمر .ال جيعل احلرب

الناعمة تشمل كافة األبعاد وباخلصوص البعد الثقايف هلا والذي يرتافق
مع حتوالت تدرجيية.1

ويالحظ يف العقود األخرية ظهور عدة خصائص مشرتكة يف بنية
ُ

نظام السلطة وهي كالتايل:

1.1رضورة جتديد النظر يف األسس التقليدية للعالقات الدولة

والدراسات البحثية األمنية .

ُ 2.2تعترب الثقافة الركزية األساسية للتحوالت السياسية والدولية.

وقد أصبحت البيئة السياسية للنظام الدويل ثقافية ،يرافقها نوع من
الوحدة من جهة ،والتنوع من ٍ
جهة أخرى.
3.3لقد ظهر يف عرصنا احلارض العبون جدد ذوو هوية ثقافية
وهم يؤثرون عىل النظام الدويل حيث ختتلف إدارتهم عن املبادئ

السابقة.

 -1دراسة أبعاد وجماالت تأثري التهديد الناعم األمريكي ضد إيران.
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4.4تعترب الربجمة الناعمة وبعبارة أخرى الثقافوية مؤرش ًا لألفكار

اجلديدة وتلعب دور ًا أساسي ًا يف التحوالت االجتماعية .

5.5تلعب القوة الناعمة يف االجتاهات اجلديدة دور ًا مصريي ًا يف

تشكّ ل العامل احلارض واملستقبل.

6.6تتفق كافة اآلراء والنظريات عىل دخول العامل اىل مرحلة جديدة،

لكن تعترب
رغم اختالفها يف تفاصيل وخصوصيات هذه املرحلةّ .

شبكة العالقات وعوملة املعلومات حتت ما ُيسمى بعوملة الثقافة أو
االستعمار ما بعد احلداثة (احلديث) ،هو األكرث تطابق ًا مع مفهوم

احلرب الناعمة وأبعادها املختلفة.

ونرى اليوم أ ّن اسرتاتيجية املواجهة وحمورية العنف املتمركزة حول
اإلجراءات العسكرية يف النظام الدويل ،قد ح ّلت مكاهنا اسرتاتيجية

احلرب الناعمة والقوة الناعمة.

ال�سابقة التاريخية للحرب الناعمة
أُنشئت هيئة «اخلطر احلايل» يف السبعينيات ويف أوج احلرب الباردة،

وكانت تضم جمموعة من السيناتورات األمريكيني ،ومسؤويل املناصب

العليا يف وزارة اخلارجية ،وأساتذة العلوم السياسية البارزين ،ومؤسسة
«امريكن اينرتبرايز» للدراسات وجمموعة من مدراء االستخبارات
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األمريكية املركزية والبنتاغون السابقني ومن ذوي اخلربة .وكان اهلدف
من تأسيس هذه اهليئة اخلروج من الطريق املسدود الذي أوجده التوازن

النووي بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت السابق .وقد

قام أعضاء هذه اهليئة بعد اعرتافهم بأ ّن السبيل الوحيد هلزيمة العدو
ليس يف احلرب الصلبة ،بالتخطيط وإجراء احلرب الناعمة واإللغاء من

الداخل .وقد أشاروا اىل أ ّن اعتماد «نظرية املحو ،واحلرب اإلعالمية،

وتنظيم العصيان املدين» من أهم اسرتاتيجيات احلرب الناعمة يف تلك
املرحلة .بعداهنيار االحتاد السوفيايتُ ،ع ّلقت أعمال هذه اهليئة لعقد ٍ من
الزمن .ولكن بعد حادثة احلادي عرش من أيلول ،اجتمع عد ٌد من أعضاء
وتم تفعيلها بعد حتليل الفرص والتهديدات القائمة يف وجه
هذه اهليئة ّ

الواليات املتحدة األمريكية .وإحد اإلجراءات اليت قامت هبا هذه اهليئة
من جديد تدوين إسرتاتيجية األمن القومي ألمريكا يف العالقة مع إيران

ملدة أربع سنوات دولة بوش.

بشكل ٍعام ،يمكن القول إ ّن ماهية التهديد الذي برز بعد اهنيار االحتاد

وتهديدات معيارية وثقافية .فمن وجهة نظر
تهديد ناعم
السوفيايت،
ٌ
ٌ
املن ّظرين الغربيني اجلدد ،يشكّ ل العامل اإلسالمي ونمو اإلسالم السيايس
التحدي األساس
فيه ،بصفته اخلطاب الغالب يف الرشق األوسط،
ّ

لليربالية الديمقراطية .يف هذا اإلطار ،وطبق ًا لتقرير هيئة «اخلطر اجلاري»
فيما خيص كيفية مواجهة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،يمكن القول إن

الوقوف بوجه نمو امليل نحو اإلسالم ،العمق اإلسرتاتيجي لقوة العامل
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اإلسالمي الناعمة يف مقابل قوة العامل الغريب الناعمة ،يشكّ ل القسم
األهم من مضمون وثيقة اسرتاتيجية األمن القومي األمريكي البديلة
إلسرتاتيجية الوقوف بوجه النفوذ السوفيايت .انطالق ًا من هذا االجتاه،

يعترب تهديد األمن القومي ألمريكا تهديد ًا ناعم ًا ،غري متوازن ومركّ ب
حيث متّت اإلشارة اىل أ ّن مصدره الدول واألنظمة الضد أمريكية وغري
الليربالية يف الرشق األوسط.

خ�صائ�ص احلرب الناعمة
تتمتع احلرب الناعمة بالكثري من اخلصائص املتنوعة بسبب تعقّيدها

واعتمادها عىل القدرة الناعمة ،وأهم هذه الصفات واخلصائص ما ييل:

1-1تهدف احلرب الناعمة اىل تغيري القوالب واألنماط املاهوية

للمجتمع والبناء السيايس .يف هذه احلربُ ،تستهدف االعتقادات،
واملسلمات ،والقيم األساسية ملجتمع ٍما وذلك ألجل تغيريها .ومع
تغيري االعتقادات األساسيةُ ،يصبح باإلمكان تغيري قوالب التفكري

وحتل نماذج سلوكية جديدة بدالً من القديمة .وتقوم هذه النماذج
ّ

السلوكية اجلديدة بكرس البىن السياسية املوجودة بدالً من حمايتها.
2-2احلرب الناعمة تدرجيية ،وهادئة وغري ظاهرة .فهي ليست
ٍ
مرحلة حمددة .بل تبدأ هبدوء
دفعية ،ومترسعة وكثرية التحرك يف
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وتتقدم تدرجيي ًا بحيث إ ّن أحد ًا ال ينتبه إليها وال يستطيع تشخيصها.

وهي غري ظاهرة ،لذلك فهي غري ملموسة.

3-3تقوم احلرب الناعمة عىل الرمزية .تستفيد احلرب الناعمة من
الرموز التارخيية لتقديم صورة ٍ مطلوبة حول نفسها .ففي هذه

احلربُ ،يبذل اجلهد يف تصوير املنافس عىل أنّه مهزوم ،وآيس
ومكسور .يف املقابل ُيظهر املهاجم نفسه عرب الرمزية منترص ًا وموفق ًا

يتم استخدام العمليات النفسية بحدها األقىص يف هذه اخلصيصة.
ّ .
4-4يف حال كانت احلرب الناعمة موفقة وناجحة ،فإ ّن نتائجها أكرث

ثبات ًا واستمراريةً .كما ذكرنا إ ّن اهلدف األصيل للحرب الناعمة هو
تغيري االعتقادات والقيم؛ وإذا حصل ذلك فإ ّن العودة اىل احلالة

األوىل لن يكون سهالً ميرس ًا .مقايس ًة باحلرب العسكرية ،عند
احتالل أرضٍ ،يمكن حتريرها يف ظرف عدة ساعات .لكن إذا نجح
األعداء يف السيطرة عىل أفكار وقلوب املجتمع فال يمكن بسهولة
إسرتجاعها بل حيتاج ذلك اىل مرور وقتٍ طويل.
5-5احلرب الناعمة أكرث حترك ًا وجاذبية .فاحلرب الناعمة اليت تبدأ
بشكل ٍ تدرجيي وهادئ ،ولكي تزيد من جاذبيتها الكاذبة ،تستهدف
ٍ
مرحلة ما نفس املجتمع لتحقيق أهدافها وهكذا تزيد من نطاق
يف

حتركاتها .يف الواقع ،يتحول الكثري من األفراد مع مرور الوقت اىل
سواء شاؤوا ذلك أم مل يشاؤوا.
هدف ٍ ملديري احلرب الناعمة،
ً
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يتم االستفادة من
6-6تعتمد احلرب الناعمة عىل االستثارة .إذ ّ
عواطف وإحساسات املجتمع املستهدف بأقىص احلدود وذلك
عد إدارة
عرب الرمزية ،واألسطورية وخلق قيم ٍ جديدة .وهكذا ُت ّ

العواطف ركن ًا يف هندسة احلرب الناعمة .حيث ُتبذل اجلهود
الستخدام عواطف الناس بصفتها جرس ًا للنفوذ اىل األفكار إلجياد
التغيري والتحول يف االعتقادات .وهكذا تو ّفر العواطف من حيث

وحمركة لإلنسان األرضية املناسبة لظهور األزمات.
إنهّ ا مثرية ّ

7-7تتمركز احلرب الناعمة حول االنحرافات واآلفات .إذ ُتشكّ ل
اآلفات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ساحة مناورة

للحرب الناعمة .فينظم العدو أنشطته وفعالياته عرب تشخيصه لبؤر

ويوسع من نطاق
آفات املجتمع املُستهدف يف املجاالت املذكورة،
ّ
حتركه من خالل إجياد انحرافات وآفات جديدة.

8-8احلرب الناعمة متعددة الوجود وامليادين ،فهي تستفيد من كافة

العلوم والفنون والطرق واألساليب املعروفة والقيم املوجودة.

9-9توجد احلرب الناعمة التضاد واخلالفات .تبدأ احلرب الناعمة

من البؤر املنحرفة يف املجتمع املستهدف ،وتؤدي اىل أن يواجه
ٍ
أعضاء املجتمع بعضهم بعض ًا من خالل إجياد التصدعات يف أجزاء
والقيم وتشكيل
خمتلفة يف املجتمع وعرب اختالف االعتقادات
ّ
سلوكيات جديدة .وهكذا تقوم احلرب الناعمة برضب االنسجام
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واالحتاد والوحدة الوطنية وتوفر بذلك األرضية املناسبة لربوز

تقدم ،من آثار وخصائص
بناء عىل ما ّ
األزمات والتصارع الداخيلً .
احلرب الناعمة رضب وختريب الوحدة الوطنية.

الشك .فالقاعدة األساس يف احلرب
1010تنتج احلرب الناعمة
ّ

الشك والتشاؤم يف الكثري من القضايا .إذ تبدأ
الناعمة هي إجياد
ّ
الشك واليأس .وهكذا للنجاح يف هذه
احلركة يف هذه احلرب بإشاعة
ّ
الشك يف االعتقادات والقيم من خالل االعتماد
يتم إجياد
ّ
احلربّ ،
عىل الرتاث ولكن بعد جتديده بشكل ٍ دقيق ٍ وهادىء .وتزداد هذه
الشكوك مع مرور الوقت اىل أن تؤدي اىل حصول التغيريات

األساسية يف تلك القيم واالعتقادات.

1111تستفيد احلرب الناعمة من أدوات ووسائل عرصية ،حيث

تتم االستفادة من أكرث التقنيات تطور ًا مثل الفضاء االفرتايض
ّ
والسايربي الذي ُيعترب البيئة األصلية للحرب الناعمة ،إذ يو ّفر هذا
الفضاء إمكانية اإلغواء عرب عرض الكثري من األمور اجلاذبة وخلق
السياقات الالزمة إلبراز العواطف واإلحساسات.
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�أدوات وطرق احلرب الناعمة
وسعت األبعاد املختلفة وامليادين املتنوعة للحرب الناعمة من
لقد ّ

أدواتها وطرقها .مضاف ًا اىل ذلك ،أ ّدت التكنولوجيا احلديثة اىل ظهور
تنوع ٍ وتعقيد ٍ يف طرق وأساليب احلرب الناعمة .وتعترب األساليب

الكالمية ،والسلوكية والشبكية (الدجييتالية وااللكرتونية) أهم ثالث
طرق أصلية للحرب الناعمة وأكرثها تأثري ًا .ويمكن ذكر العمليات

النفسية ،والعمليات اإلدراكية ،والديبلوماسية العامة واخلداع التكتيكي
ضمن مقولة األساليب األساسية الكالمية.

وتعترب املعارضة ،والعصيان املدين وعدم التعاون واالعتصام

العنفي وجذب املعارضني من جملة أهم األساليب
والتدخل غري ُ
السلوكية.

أما من أهم األساليب الشبكية وأكرثها تأثري ًا ،فيمكن اإلشارة اىل
ّ

ثالث مقوالت  :املنتوجات الثقافية ،واإلعالم والفضاء االفرتايض
(تكنولوجيا االتصاالت احلديثة) .وتدخل السينما واإلنيميشني

واألقمار الصناعية وااللعاب اإللكرتونية وغري اإللكرتونية واملوسيقى
ضمن املنتوجات الثقافية .وتشمل وسائل اإلعالم :املنشورات واإلذاعة
والتلفزيون ووكاالت األنباء .ويف العرص احلارض ،ينضوي حتت عنوان
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أدوات احلرب الناعمة يف الفضاء االفرتايض ما ييل :اإلنرتنت (املواقع
اخلربية ،شبكات التواصل االجتماعي ،اإليميل و ،)..والتلفون اخلليوي
(خدمة اخلرب العاجل ،البلوتوث ،ونظام الرسائل).
عرفنا احلرب الناعمة بأنهّ ا عملية تنافسية عىل التعبئة االجتماعية
إذا ّ
ٍ
أي عنرصٍ يستطيع
بني الدولة واجلماعات غري احلكومية ،عندئذ فإ ّن ّ

تقليل مزيان قدرة تعبئة الدولة لصالح اجلماعات الساعية يف تغيري النظام
السيايس ،يمكن اعتباره أدا ًة لإللغاء الناعم .النقطة األساس فيما خيص
كل من املتغريات اآلنفة الذكر
أدوات احلرب الناعمة هي دور وموقعية ّ
يف مرشوع احلرب الناعمة ،حيث تتمتع املؤسسات الشعبية بأمهية أكرب يف

هذا املجال ،إذ تعترب املؤسسات غري احلكومية أفضل عنرصٍ يف اكتساب
قدرة التعبئة االجتماعية والتغيري والتحول ،ألنهّ ا تنشط يف النظام السيايس
وتوسع من نطاق أنشطتها دون أن تثري ّأية حساسية ضدها.
احلاكم
ّ

تقدم يمكن اإلشارة اىل األدوات التالية:
إذن ،كخالصة ملا ّ
1-1املؤسسات غري احلكومية املنسجمة؛
2-2وسائل اإلعالم (اإلنرتنت ،الشبكات الفضائية ،دور النرش)؛
3-3النخب السياسية واالجتماعية والعلمية؛
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4-4القابليات املتضادة املوجودة يف املجتمع (مثل األقوام واألقليات
االجتماعية املختلفة)؛
5-5النهضات االجتماعية (مثل هنضة املساواة مع املرأة ،هنضة
اجلامعيني)...،؛
6-6املعارضة من خارج احلكم.
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اخلامتة
عملنا يف هذا املقال عىل دراسة ماهية ،وأهداف ،وأبعاد ،وأدوات
وخصائص احلرب الناعمة .وقد متّت اإلشارة اىل أ ّن احلرب الناعمة
عبارة عن جمموعة التحوالت اليت تسعى اىل قلب اهلوية الثقافية
والنماذج السلوكية املقبولة من قِبل النظام السيايس .وتتحقق احلرب
الناعمة –«السيطرة الكاملة وعىل كافة الصعد» -يف أبعاد ٍ ثالثة

:احلكومة ،واالقتصاد والثقافة عن طريق استحالة النماذج السلوكية يف
هذه املجاالت واستبداهلا بنماذج ٍ سلوكية مضادة.

تم تناول بعض خصائصها وصفاتها ،ومن
ولتشخيص احلرب الناعمةّ ،
أمهها يمكن اإلشارة اىل أنهّ ا تدرجيية ،غري حمسوسية وهادئة ،مبهمة

ومعقّدة ،شمولية ويغلب فيها البعد الثقايف عىل سائر األبعاد األخرى.

ويف النهاية يمكن اإلشارة اىل بعض اإلسرتاتيجيات واألساليب اليت
نستطيع اعتمادها يف مواجهة احلرب الناعمة ،مثل رفع مستوى البصرية

واملعرفة يف املجتمع ،وخصوص ًا لدى رشحية الطالب اجلامعيني من
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خالل رفع مستوى قدرة التحليل لدهيم ،وتوفري فرص العمل ،والثقة
بالنفس وإجياد جو ٍ من األمل ،ورفع مستوى البلد من الناحية العلمية،
واالقتصادية واألمنية بحيث تصبح إمكانية الرضر به ُتقارب الصفر،

وإحياء األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع ،والدقة يف اختيار

السلع الواردة وباخلصوص الثقافية منها والتأكيد عىل دور ومكانة
النخب.

