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مقدمة
راج��ت يف القرن الع�شرين مفاهيم تنطوي على دالالت ترتبط بفل�سفة
مطلقيها .هذه املفاهيم �شكلت م��ادة لال�ستعمال يف �إط��ار 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.
ه��ذا املفهوم ال زال مو�ضع اهتمام الباحثني واملهتمني بحقول املعرفة
واال�سرتاتيجيات ال�سيا�سية والع�سكرية  .وحلداثة ا�ستخدام هذا املفهوم ودخوله
م�ؤخر ًا �إىل ال�ساحة العربية والإ�سالمية,كان ال بد من تعميق الدرا�سات حوله
لال�ستفادة والإحاطة 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 ًال يف املزيد من تعميق الوعي الذي ي�ضيف �إىل القارئ العزيز ما
يرنو �إليه يف فهم واقعه جلهة �أبعاده العالئقية مع الآخر  ،وا�ست�شراف �أفق هذه
العالقات.

كذلك تنطوي هذه الدرا�سة بعد حماولة الإحاطة بن�ش�أة مفهوم احلرب
الناعمة على �سل�سلة م��ن امل�ق��ارب��ات بينها وب�ين احل��رب ال�صلبة  ،ف�ضال
عن احتوائها الكثري من الأمثلة التي تعد من��اذج 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

املقال األول

حرب ناعمة
وحرب صلبة عىل لبنان
د .حممد طي
�أ�ستاذ قانون عام يف اجلامعتني
اللبنانية والإ�سالمية
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د .حممد طي

تتعر�ض بالدنا و�أمتنا ملحاوالت قدمية جديدة من �أجل �صياغتها و�إدراجها
يف م�شاريع القوى اال�ستكبارية التي تر�سمها للمنطقة وحتى للعامل وال تدخر هذه
القوى و�سيلة من الو�سائل �إال وت�ستخدمها من �أجل حتقيق �أهدافها.
ولبنان بالذات ،وب�سبب من تكوينه اخلا�ص وظرفه املتميز ,يحظى باالهتمام
غري العادي من قبل تلك القوى ،التي متار�س يف مواجهته كافة الأ�ساليب املمكنة،
م�ستخدمة و�سائلها املختلفة بالأ�شكال التي تعتقد �أنها الأكرث مالءمة.
فهي ت�ستخدم القوة مبعناها الأ�شمل ،وهي القدرة املوظفة لتحقيق الأغرا�ض
اخلا�صة بها ،والتي يع ّرفها جوزيف ناي ب�أنها« :القدرة على احل�صول على النتائج
التي يريدها املرء( ..و) هي القدرة على الت�أثري يف �سلوك الآخرين للح�صول
على النتائج التي يتوخاها .(((»...هذا التعريف ينطبق على القوة الغالبة املوجهة
�إىل طرف معني ،ولي�س على جمرد القوة ،وهي ما يعنينا يف بحثنا هذا.
((( جوزف �س .ناي ،القوة الناعمة ،ترجمة حممد توفيق البجريمي ،دار العبيكان � ،2007ص 20
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وهذه القوة ال تتخذ �شك ًال واح��د ًا ،بل تتعدد �أ�شكالها يف مواجهة الآخرين
بق�صد جعلهم ي�ستجيبون لإرادة م�ستعمل القوة .فقد ي�ستخدم ه��ذا القوة
امل�سلحة �أو الإغراء باملال� ،أو الإقناع� .إذ ًا هناك طرق «عديدة للت�أثري على �سلوك
الآخرين ،ك�أن ت�ستطيع �إرغامهم بالتهديدات� ،أو ت�ستطيع �إغراءهم بدفع املال،
�أو ت�ستطيع �أن جتتذبهم وتقنعهم ب�أن يريدوا ما تريد»(((.
والقوة ال�صلبة هي التي تقوم على التهديد �أو الإكراه �أو على الر�شوة للح�صول
على ما ي��راد .فهي «ترتكز على املغريات (اجل ��زرات) �أو على التهديدات
(الع�صي)(((.
ّ
لكن هذه لي�ست كل �أ�شكال القدرات ،فقد يح�صل املرء على النتائج التي
يريدها دون �أي تهديدات ملمو�سة �أو ر�شاوى مبا�شرة� .أما الطريقة غري املبا�شرة
للح�صول على ما نريد فت�سمى �أحيان ًا «الوجه الثاين للقوة .فقد يتمكن بلد ما من
احل�صول على النتائج التي يريدها يف ال�سيا�سة العاملية ،لأن هناك بلدان ًا �أخرى
معجبة ُمبثله وحتذو حذوه وتتطلع �إىل م�ستواه ،تريد �أن تتبعه .وبهذا املعنى ،ف�إن
من املهم �أي�ض ًا و�ضع جدول الأعمال (�أي و�ضع الربنامج للآخرين) واجتذاب
الآخرين يف ال�سيا�سة العاملية ,ولي�س فقط �إرغامهم على التغيري بتهديدهم
بالقوة الع�سكرية �أو العقوبات االقت�صادية .فهذه (هي) القوة الناعمةُ :
جعل
الآخرين يريدون ما نريد ،نختار للنا�س بد ًال من ارغامهم»(((.
((( امل�صدر نف�سه
((( امل�صدر نف�سه� ،ص24
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 25
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�أما ما تتو�سله القوة الناعمة فهو اجلاذبية ال�شخ�صية واملثل ال�سيا�سية ,التي
ت�ؤ�س�س مل�شروعية الت�صرفات يف نظر امل�ستهدفني من هذه القوة ،مما ي�ؤدي �إىل
اجنذابهم �إىل القيم املطروحة ،وبالتايل �إىل م�سايرة الأغرا�ض املرجوة« ,دون
حدوث �أي تهديد( ..فعندما) يتقرر �سلوكي من خالل جاذبية ميكن مالحظتها
ولكنها غري ملمو�سة ،ف�إن القوة الناعمة تكون �شغالة»((( ،ومن هنا ميكننا �أن
نع ّرف القوة الناعمة من الناحية العملية« :ب�أنها امتالك القدرات �أو املوارد التي
ميكنها �أن ت�ؤثر على النتائج .وبناء على ذلك (ميكن) اعتبار بلد ما قوي ًا� ،إذا
كان لديه عدد �سكان و�إقليم جغرايف كبريان ن�سبي ًا وموارد طبيعية وا�سعة وقوة
اقت�صادية وقوة ع�سكرية وا�ستقرار اجتماعي»(((.
والقوة الناعمة هذه �ضرورية للدول «الدميقراطية» امل�ضطرة �إىل الإقناع بد ًال
من الق�سر .فهي لهذا عن�صر ثابت يف ال�سيا�سة الدميقراطية( ...التي تعتمد
مث ًال) ال�شخ�صية اجلذابة ،الثقافة ،امل�ؤ�س�سات والقيم ال�سيا�سية ،ال�سيا�سات
التي يراها الآخرون م�شروعة �أو ذات �سلطة معنوية �أو �أخالقية( ..وهي) «�أكرث
من جمرد الإقناع �أو القدرة على ا�ستمالة النا�س باحلجة ،هي �أي�ض ًا القدرة على
(((
اجلذب ،واجلذب كثري ًا ما ي�ؤدي �إىل الإذعان».
وحتى ت�ستطيع القوة الناعمة حتقيق �أغرا�ضها ،ال بد لها من قبول املتلقي،
وقبول املتلقي يرتبط ب�أن يطرح له ما يرغب به ،فعندها نقي�س القوة مبعايري
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 26
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 21
((( امل�صدر نف�سه� ،ص25
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تغيري �سلوك الآخرين ،ف�إن علينا �أن نعرف �أو ًال ما هي الأ�شياء التي يف�ضلونها،
و�إال ف�سنكون خمطئني يف معرفة قوتنا.
لكن �إذا تعار�ض ما يرغب به املتلقي مع ما يريده املر�سل (�صاحب القوة)
فما احلل؟ �إن احلل هو بالت�أثري لتغيري القناعات واملطالب وما َّ
يف�ضل .من هنا
كانت �ضرورة ا�ستخدام الأدوات امل�ؤثرة .وهذه الأدوات ميكن �أن تكون و�سائل
الإعالم� ،أو ال�شركات التي تقدم برامج معينة� ،أو �إقامة العالقات ال�شخ�صية مع
�أفراد وجماعات �أ�سا�سيني� ،أو الو�سائل املخابراتية� ،أو التمويل ال�سري للحفاظ
على ال�سيطرة....
«فامل�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية التي ي�ستخدمها الأمريكيون لن�شر الأخبار
بلغة املتلقي ،واملو�سيقى ال�شعبية املحببة ،وا�ستخدام الو�سائل الإعالمية التي
ين�شئها الآخرون هي خطوة يف االجتاه ال�صحيح»((( .وكذلك ف�إن �إن�شاء مكاتب
الدعاية ،ال �سيما عندما ي�ستطيع املر�سلون �إلهام �أحالم الآخرين ورغباتهم
بف�ضل �إتقانهم لل�صور العاملية ,عن طريق الأف�لام والتلفزيون((( ،فهذا من
الأ�شياء الأ�سا�سية.
على �أنه ال ميكن ا�ستبعاد ن�شر الأخبار الكاذبة ودفع الآخرين �إىل ن�شرها،
كما كان يفعل مكتب الت�أثري اال�سرتاتيجي التابع للبنتاغون ،الذي كان يقدم مواد
�إخبارية قد ت�شمل �أخبار ًا مز ّورة �إىل منظمات �إعالمية �أجنبية يف حماولة للت�أثري
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 180
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 151
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على البلدان ال�صديقة وغري ال�صديقة على حد �سواء .وكذلك ف�إن ال�شركات
ميكن �أن ت ��ؤدي دور ًا قيادي ًا يف رعاية م�شاريع حم��ددة للدبلوما�سية العامة،
ك�شركة تكنولوجيا تعمل مع ور�شات عمل (مثل) افتح يا �سم�سم� ...أو يف �إنتاج
م�شرتك لربامج الأطفال....
كما تلعب البعثات الدرا�سية يف االجتاهني بني املتلقي واملر�سل ،وكذلك تدريب
ال�ضباط والعالقات طويلة الأمد مع �شخ�صيات .وهو �أ�سلوب ا�ستخدمته �أمريكا
بعد احلرب العاملية الثانية ،حيث «ا�شرتك �سبعماية �ألف �شخ�ص يف املبادالت
الثقافية والأكادميية الأمريكية ،وهي مبادالت �ساعدت على تثقيف قادة عامليني
مثل �أن��ور ال�سادات وهيلموت �شميدت ومارغريت تات�شر( ...لقد) �شارك يف
املبادالت املذكورة �أكرث من مائتني من ر�ؤ�ساء الدول احلاليني وال�سابقني ،و�إن
ن�صف زعماء االئتالف �ضد الإرهاب اليوم كانوا ذات مرة (�أع�ضاء) يف تلك
املبادالت»(((.
كما �أن «تبادل معلومات املخابرات م�صدر مهم من م�صادر القوة الناعمة...
�إن تقا�سم املعلومات ال�سرية قد يكون له ت�أثري مبا�شر وقوي على ال�سيا�سة،
فاملعلومات ...ميكنها يف بع�ض الأحيان �أن تغري �سيا�سة حكومة ما»((( .واىل هذا
«ف�إن التمويل ،عندما يتخذ طابع ًا �سري ًا ،ميكنه �أن يتالعب باملُثل وباملدافعني
عنها ،كما فعلت املخابرات الأمريكية يف املرحلة الأوىل بعد احلرب العاملية
((( امل�صدر نف�سه �،ص 174
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 163و 164
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الثانية»((( .على �أنه �إذا خلقت الو�سائل املختلفة �أ�شخا�ص ًا يحملونها ويروجون
للأهداف املبتغاة ،ف�سيكون الت�أثري �أم�ضى ،ذلك «�أن �أك�ثر الناطقني با�سم
�أمريكا فاعلية وت�أثري ًا لي�سوا هم الأمريكيني ،بل وكال�ؤهم املحليني من �أهل
البالد الأ�صليني ,الذين يفهمون ف�ضائل �أمريكا وعيوبها.(((»...
�إال �أن ما يعيق القوة الناعمة هو اكت�شاف كذب ما تطرحه من مثل �أو قيم،
وهذا ما تعاين منه �أمريكا يف توجهها �إىل �شرائح وا�سعة جد ًا يف العامل العربي
والإ�سالمي .فقد روى �أ .كروكر ،الذي عمل �سفري ًا للواليات املتحدة يف عدة
بلدان �إ�سالمية� ،أنه«:بينما كنا نتحدث عن حقوق الإن�سان والتنمية االقت�صادية
والدميقراطية وحكم القانون ،مل تكن �سيا�ساتنا وال توزيعنا للموارد يتما�شيان
مع خطبنا الرنانة ،فلم نقم بتحدي احلكومات يف املنطقة من �أجل التغيري ,وال
قدمنا حوافز لهذا الغر�ض .بل على العك�س ،وكما تقول دانييل بليكا من «معهد
امل�شروع الأمريكي»� :إننا نظهر للعيان باعتبارنا ندعم هذه احلكومات (حكومات
االعتدال العربي) احلقرية اخل�سي�سة»(((.
على �أن النتائج املتوخاة من ا�ستخدام القوة الناعمة يجب �أال تكون بال�ضرورة
نتائج عاجلة ،بل رمبا ي�ستح�سن �أن تعطي ثمارها على املدى البعيد.
و�إذا كانت تلك هي القوة الناعمة ،فما هي احلرب الناعمة؟.
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 172
((( امل�صدر نف�سه� ،ص171
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 180
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الحرب الناعمة
احلرب الناعمة هي ا�ستخدام القوة الناعمة لتحقيق الأغرا�ض اخلا�صة
باملر�سل .فهي �أ�ساليب خبيثة ت�ستخدم لتحقيق �أهداف ميكن ا�ستخدام القوة
ال�صلبة لتحقيقها ،لكن بتكاليف �أ�ضخم .من هنا ميكن تعريفها « :ب�أنها جمموعة
من الأفعال العدائية املد ّبرة الهادفة �إىل حتويل القيم الثقافية الأ�سا�سية كما
الهوية ملجتمع ما� .إن هذا النموذج من احلرب ميكن �أن ي�ؤثر يف كل املظاهر
ال�سيكولوجية»� ،إنها باخت�صار:
�أ ــ ن�شاط متعمد وخمطط له:
�إن �أكرث ميادينه �أهمية هو الثقايف وال�سيا�سي واالجتماعي(((� .إال �أن �أ�ساليب
احل��رب الناعمة ال تبقى دائ�م� ًا هي نف�سها ،بل هي تتبدل ح�سب الظروف
واملعطيات وتطور القناعات والأذواق ،فالنفط مل يكن مورد قوة م�ؤثر ًا قبل
الع�صر ال�صناعي ،كما مل يكن اليورانيوم ذا �أهمية قبل الع�صر النووي(((.
ب ــ املزاوجة بني القوة الناعمة والقوة ال�صلبة :القوة الذكية
�إن حتقيق الأه��داف ،ال ميكن دائم ًا بالقوة الناعمة ،لذلك تعمد القوى
اال�ستكبارية �إىل املزاوجة بني القوة الناعمة والقوة ال�صلبة ،فمن «�أجل ك�سب
ال�سالم» ,يتعني على الواليات املتحدة �أن تظهر براعة كبرية يف ممار�سة القوة
((( http://www.persia-house.com/mode/1135

((( امل�صدر نف�سه� ،ص 22
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الناعمة كما �أظهرت براعتها يف ممار�سة القوة ال�صلبة ،لك�سب احلرب «�ضد
الإرهاب»(((.
وهذا املزج ي�شكل ما ي�سمى «القوة الذكية»((( .على �أن املزج ال يعطي حا�ص ًال
ح�سابي ًا ب�سيط ًا ،لأن هناك عالقة جدلية بني القوتني ،خا�صة و�أن القوة ال�صلبة
«لها جانب جذاب �أو ناعم ،لأن النا�س متيل �إىل القوي و�إن كانت ت�شفق على
ال�ضعيف .كما �أن القوة ال�صلبة قد ُت�ستخدم لإحداث نتائج حمببة وجذابة .ففي
حرب العراق كانت هناك جمموعة �أخرى من الدوافع لها عالقة بالقوة الناعمة،
فقد اعتقد املحافظون اجلدد �أن القوة الأمريكية ميكن ا�ستخدامها يف ت�صدير
الدميقراطية �إىل العراق ويف حتويل �سيا�سة ال�شرق الأو�سط(((.
على �أن الأم�يرك�ي�ين م��ا زال ��وا منذ زم��ن احل��رب ال �ب��اردة ي��زاوج��ون بني
القوتني بجرعات متباينة ،ففيما كانوا يعدون تر�سانة نووية هائلة �ضد املع�سكر
اال�شرتاكي ،كانوا يبثون املو�سيقى الأمريكية والأخبار لل�شباب «خلف ال�ستار
احلديدي»((( ،وذلك بوا�سطة «�إذاعة �أوروبا احلرة».
واليوم ميار�س الأمريكيون �أ�سلوب املزاوجة جتاه اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية و�سائر دول املمانعة وحركات املقاومة .فاحلوادث احلا�صلة يف ال�شرق
الأو�سط متثل يف الوقت نف�سه حرب ًا ناعمة (�إىل جانب احلرب ال�صلبة) بني
((( امل�صدر نف�سه� ،ص .14
((( املرجع نف�سه� ،ص .16
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 53
((( الذي كان يف�صل املع�سكر اال�شرتاكي عن املع�سكر الغربي.
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املقاومة التي تقودها �إيران ,من جهة ,ونظم الغطر�سة (الغرب) التي تقودها
الواليات املتحدة ,من جهة �أخرى .و�إن كانت جبهة املقاومة انت�صرت يف بع�ض
البلدان ,وهي تربك امل�شاريع الغربية يف بلدان �أخرى.
كما تخا�ض حرب ناعمة� ،إىل جانب مظاهر احلرب ال�صلبة (التهديد ّ
املبطن
�أو املعلن) بني رو�سيا و�أمريكا حول دول �أوروبا اجلنوبية ال�شرقية ومنطقة بحر
قزوين ،حيث ت�سعى �أمريكا �إىل �ضم الدول املذكورة� :ألبانيا ,كرواتيا ،مقدونيا،
جورجيا� ،أوكرانيا� ....إىل م�ؤ�س�سات �أوروبا الأطل�سية ,واىل ك�سر حت ّكم رو�سيا
بطرق الرتانزيت اخلا�صة بالطاقة من بحر قزوين �إىل الأ�سواق الأوروبية ،واىل
ن�شر الدميقراطية يف �أو�ساط ال�شعوب املعنية .فيما تت�صدى رو�سيا لكل هذه
امل�شاريع»(((.

((( راجعPolicy Review.no 137 by Bruce p. Jackson, Russia and the West square off :
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لبنان بين الحرب الناعمة والحرب الصلبة
كان الطامعون باملنطقة و�أعدا�ؤها منذ �أمد بعيد يلج�أون �إىل احلرب ال�صلبة.
ولو بد�أنا باحلرب ال�صليبية ،ف�إننا جند �أن الغرب ي�شن احلروب ويجتاح كلما
ا�ستطاع ذلك .فبعد تلك احلروب التي ا�ستمرت قرنني من الزمن ،منذ �أواخر
القرن احلادي ع�شر �إىل الثلث الأخري من القرن الثالث ع�شر ،ر�ضخت املنطقة
حلكم امل�سلمني الذي ا�ستم ّر يف منطقة بالد ال�شام حتى نهاية احلرب العاملية
الأوىل .ثم ك��ان االح�ت�لال الفرن�سي االنكليزي ,ال��ذي مل جتل جيو�شه حتى
منت�صف العقد الرابع من القرن الع�شرين.
وبعد اال�ستقالل توىل احلرب ال�صلبة العدو ال�صهيوين ,وما زال حتى اليوم.
طيلة هذه الأزمنة ,كانت احلرب الناعمة ت�شن �إىل جانب احلروب ال�صلبة.
ف�إبان احلروب ال�صليبية �أغرى ملك فرن�سا لوي�س الثامن القيادات املارونية ب�أن
يكونوا فرن�سيني وحتت احلماية الفرن�سية.
جاء ذلك يف ر�سالة �أر�سلها من عكا بتاريخ � 20أيار 1250م ،تقول« :نحن
موقنون �أن هذه الأم��ة ,التي قامت حتت ا�سم القدي�س م��ارون ,هي ق�سم من
الأمة الفرن�سية� ....أما نحن وجميع الذين �سيخلفوننا على عر�ش فرن�سا فنعد
ب�أننا نوليكم �أنتم (البطريرك) وجميع �شعبكم حمايتنا اخلا�صة ،كما نوليها
للفرن�سيني بعينهم ون�سعى يف كل وقت يف ما يكون �آي ًال �إىل �سعادتكم»(((.
وجتددت هذه احلماية على يدي لوي�س الرابع ع�شر بتاريخ  28ني�سان /ابريل
1649م ،ب�إرادة ملكية تقول« :ليكن معلوم ًا �أننا بتوجيه من امللكة الو�صية� ،سيدتنا
((( البطريرك ا�سطفان الدويهي ،تاريخ الأزمنة ،دار حلد خاطر� ،ص 609
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و�أمنا ذات ال�شرف الرفيع ,قد �أخذنا وو�ضعنا حتت حمايتنا ورعايتنا اخلا�صة،
مبقت�ضى توقيعنا بيميننا� ,صاحب النيافة البطريرك والأكلريو�س املوارنة
امل�سيحيني .من رجال دين �أو علمانيني ،الذين يقطنون جبل لبنان خا�صة»(((.
وعندما ب��د�أ الن�شاط ال�سيا�سي الغربي ي�شتد يف �أواخ��ر عمر ال�سلطنة
العثمانية� ،أعطت احلروب الناعمة �أكلها عند فريق من قيادات منطقة بالد
ال�شام .فراح كتّاب يطالبون مبا يريده الغربيون ،االحتالل الغربي ,وخا�صة
الفرن�سي .ومنهم ندرة املطران وجورج �سمنة وفار�س منر و�شكري غامن ،وذلك
من �أجل « ترقية الأمة بالعلوم واملعارف» .على �أ�سا�س �أن ال خطر من االحتالل،
حيث ي�ص ّرح فار�س منر يف املقتطف بقوله�« :أنا احتاليل على ر�ؤو�س الأ�شهاد»،
فــ �«:إذا حا�س ّنا املحتلني وا�ستعنا بهم على �إ�صالح �أحوالنا واكت�سبنا ثقتهم فال
خوف منهم»((( ،وعند نهاية احلرب برزت �شرائح �أ�صبحت تطرح نف�سها جزء
من الثقافة الفرن�سية ،ال بل ومن العن�صر الفرن�سي .ففي ر�سالة من «اللجنة
التنفيذية الدائمة لتج ّمع م�سيحيي ب�يروت» ,يرد« :هذا املجموع (من �سكان
�سوريا) ،الذي ي�شكل الأو�ساط الأكرث ا�ستنارة والأكرث ت�أثري ًا ،لأنه م�شبع بالثقافة
الغربية ...و�إن ال�شعب اللبناين املتحد مع فرن�سا ب�صالت ال�صداقة التاريخية،
يريد �أن تكون فرن�سا م�ساعدة له� ...إن �أ�سباب ًا قوية تدفع �إىل هذا اخليار.
هذه الأ�سباب ت�ستند �إىل التاريخ والتقاليد والتقارب العرقي ...وكذلك �إىل
�شراكة الثقافة و�إىل املوقع اجلغرايف وعلى م�س�ألة لغة وت�شريع وفكر ونف�سية
((( د .عبد العزيز نوار ،وثائق �أ�سا�سية من تاريخ لبنان احلديث ،جامعة بريوت العربية � ،1974ص 84
((( جملة املقتطف ،جملد � ،26ص  260وما بعدها
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م�شرتكة»(((� ,إىل غري ذلك من الأوهام .وملا تراجع النفوذ الفرن�سي والربيطاين
ن�سبي ًا يف �أوا�سط الأربعينات �إىل �أوا�سط اخلم�سينات ليربز بقوة النفوذ الأمريكي،
مل تلبث الواليات املتحدة �أن جل�أت �إىل احلرب الناعمة ،نا�شرة ثقافتها ،التي ال
تختلف جذري ًا عن الثقافة الأوروبية الغربية ،لتك�سب عقول وقلوب فئات وا�سعة
من اللبنانيني.
وملا كانت �أمريكا راعية ،ثم داعمة ثم متحالفة �أ�سا�س ًا مع الكيان ال�صهيوين
يف منطقتنا ،راح الفريقان يتكامالن جتاه لبنان و�سائر املنطقة ،فمن العدو
القوة ال�صلبة �أ�سا�س ًا ،ومن �أمريكا القوة الناعمة.
�أ ــ حرب العدو ال�صهيوين ال�صلبة �ضد لبنان
منذ ما قبل وجود الكيان ال�صهيوين على �أر�ض فل�سطني ،وحتى قبل �إن�شاء
دولته يف �أي��ار �سنة  ،1948ك��ان جنوب لبنان ،حتى الليطاين ،حمط �أطماع
احلركة ال�صهيونية .كذلك كان لبنان يتعر�ض للعدوان با�ستمرار ،وكان من
�أ�شهر حمطاته ,جمزرة حوال �سنة  ،1948قبل �إن�شاء الكيان ،التي ذهب �ضحيتها
ع�شرات ال�شهداء بطريقة غادرة.
ثم كانت حرب اغت�صاب فل�سطني يف �أي��ار  ,1948التي انتهت با�ستيالء
العدو على ثالثة �أرباع �أر�ضها ،ومنذ ذلك احلني توالت االعتداءات ال�صهيونية،
وتفاقمت مع بدايات حترك املقاومة الفل�سطينية انطالق ًا من لبنان ,وخا�صّ ة
�سنة  ،1968عندما هاجمت طائرات العدو مطار بريوت الدويل ,ودمرت �أ�سطول
الطريان املدين اللبناين.
((( .Archives diplomatiques (françaises), Série E-Levant, doc, 313. P.112
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وا�ستمرت العمليات العدوانية �ضد اللبنانيني والفل�سطينيني� ،إىل �أن اقتطعت
بع�ض ف�صائل من اجلي�ش اللبناين بقيادة رائد يدعى �سعد ح��داد ،مب�ساندة
العدو� ،شريط ًا من اجلنوب ،ومنع اجلي�ش اللبناين من دخول ذلك ال�شريط.
ويف �سنة � 1978شنّ اجلي�ش ال�صهيوين عدوان ًا وا�سع ًا على لبنان �أدى �إىل
ا�ست�صدار القرار  425من جمل�س الأمن الدويل ,الذي ق�ضى بان�سحاب اجلي�ش
«الإ�سرائيلي» من لبنان.
ويف حزيران  1982اجتاح اجلي�ش الإ�سرائيلي لبنان واحتل حتى بريوت،
�إال �أن املقاومة اللبنانية ا�ضطرته �إىل االن�سحاب من معظم املناطق اللبنانية،
ليتو ّقف من جديد يف اجلزء اجلنوبي من جنوب لبنان .ونتيجة �ضربات املقاومة
الإ�سالمية ا�ضطر العدو �إىل االن�سحاب يف �أيار �سنة .2000
�إال �أنه يف متوز �سنة  2006عاود عدوانه على لبنان متذرع ًا ب�أ�سر جنديني
�إ�سرائيليني على يد املقاومة الإ�سالمية ،فلم يتمكن من حتقيق �أهدافه ومني
بخ�سائر ج�سيمة يف الأفراد واملعدات ،وخا�صة يف روح جنوده املعنوية .وما زال
العدو يهدد ويتوعد حتى اليوم.
ب ــ احلرب الناعمة لأمريكا والغرب على لبنان
بد�أت حرب �أمريكا الناعمة على لبنان بعد �إنزال بع�ض قواتها على ال�ساحل
اللبناين يف منطقة الأوزاعي ,بطلب من رئي�س اجلمهورية كميل �شمعون امل�ؤيد
للنفوذ الغربي �ضد الفريق اللبناين الآخر ،ثم راحت تقدم �شيئ ًا من امل�ساعدات
الغذائية للبنانيني بعد �سحب قواتها� ،إىل جانب بع�ض �أن ��واع امل�ساعدات
الأخرى.
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كما وقع لبنان حتت ت�أثري احلرب الناعمة العامة التي كانت تطلقها الواليات
املتحدة �إب��ان احل��رب الباردة بني املع�سكرين الغربي وال�شرقي ،والتي كانت
تر ِّوج لأ�سلوب احلياة الأمريكي ،كما كان يتعر�ض لغري ذلك من احلروب ,التي
كانت تطلقها القوى املختلفة ،ي�س ّهل ذلك كونه بلد ًا مفتوح ًا على و�سائل الإعالم
والثقافات.
غري �أن الن�شاط الأم�يرك��ي راح يتكثف يف مواجهة املقاومة ،م�ستخدم ًا
�أ�ساليب التهديد �ضدها ،و�أ�ساليب احلرب الناعمة جتاه اللبنانيني ب�شكل عام،
مع ا�ستخدام الأمم املتحدة ,وخا�صة جمل�س الأمن ,غطاء لتلك احلرب .ف�إىل
جانب الأ�ساليب التقليدية ،كان �أهم ما ا�ستخدم يف املرحلة الأخرية ،القراران
 1559و  1701واملحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان.
كان هذا القرار �صناعة �أمريكية ـــ فرن�سية م�شرتكة ,فق�ضى ب�سحب اجلي�ش
ال�سوري من لبنان ،حتت ذريعة ا�ستكمال ال�سيادة ،ودع��ا اىل �إج��راء عملية
انتخابية حرة ونزيهة يف االنتخابات الرئا�سية املقبلة.
كما دعا ،من جهة �أخرى �إىل «حل جميع امليلي�شيات اللبنانية وغري اللبنانية
ونزع �سالحها».
ك��ان ه��ذا ال �ق��رار يف م�صلحة ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة وم��ن ورائها
«�إ�سرائيل» ،لأنه ق�صد �أن يج ّرد املقاومة من �سالحها ،ما مينح الدولة ال�صهيونية
حرية احلركة الع�سكرية يف لبنان ،كما مينح �أمريكا حرية الت�صرف مبقدرات
هذا البلد من الناحية ال�سيا�سية والدبلوما�سية.
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كما يح ّقق القرار لفرن�سا �إمكانية االنتقام من النظام ال�سوري ،بعد �أن ظهر
رئي�سه ب�شار الأ�سد غري ط ّيع �أمام �إمالءات ال�سيا�سية الفرن�سية.
ومع ذلك القى القرار هوىً لدى الفئات اللبنانية املرتبطة تاريخي ًا بالغرب،
التي كان منها من �سبق �أن كان يطالب بقرار �أمريكي �أو دويل من هذا القبيل,
كما دغدغ �أحالم فئات جديدة.
غري �أن الفئات اللبنانية الأخرى ر�أت يف القرار م�ؤامرة على لبنان ومقاومته،
التي ت�شكل قوة الردع يف وجه �أطماع العدو ،كما ت�شكل القوة الرئي�سية يف مواجهة
امل�شاريع اال�ستكبارية التي ما فتئت تهدد املنطقة ,منذ بزوغ الع�صر اال�ستعماري
حتى اليوم.
 2ــ القرار )2006( 1701
�أتى هذا القرار لو�ضع حد للمواجهات التي دارت �إثر العدوان «الإ�سرائيلي»
على لبنان بني املقاومة الإ�سالمية وجي�ش العدو ،وقد حاولت �أمريكا والغرب
عموم ًا �أن جتعل املقاومة يف مو�ضع املهزوم �سيا�سي ًا بعد �صمودها الع�سكري
الكبري.
ح ّمل القرار املقاومة الإ�سالمية م�س�ؤولية القتال ،رغم �أن العدو هو الذي
�شن احلرب على لبنان ,متذرع ًا ب�أ�سر املقاومة جنديني من جي�شه (البند ،)1
وطلب تطبيق القرار  ,1559بحيث ال يبقى �سالح يف لبنان �إال ال�سالح الذي
توافق احلكومة اللبنانية على وجوده (البندان  3و2 /8و )3كما طالب الدول
الأخرى بعدم �إمداد املقاومة بال�سالح (البند .)5/8
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�أتى هذا القرار بعد �أن حاولت اجلهات اللبنانية املرتبطة بالغرب امل�ستحيل
لإقناع العدو ال�صهيوين بوا�سطة �أمريكا� ،أن يفعل كل ما ي�ستطيع لتدمري املقاومة،
وملا عجز العدو ،ا�ستعا�ضت اجلهات امل�ؤيدة له عن �أ�سلوب احلرب الع�سكرية
ب�أ�سلوب احلرب الدبلوما�سية.
وملا كان تدمري املقاومة ،بنزع �سالحها ،هو املطلب الأمريكي «الإ�سرائيلي»
الأ�سا�سي ،ف�إن جهات لبنانية كانت وما زالت تطالب به ،دون �أن يكون لديها
�أي بديل �آخر ي�ؤمن احلماية للبنان يف مواجهة العدوانية ال�صهيونية الطامعة
بالأر�ض واملياه .ومرة �أخرى هناك حرب �صلبة مبواجهة فريق لبناين وحرب
ناعمة مبواجهة فريق �آخر.
 3ــ املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان� ،أو املحكمة «ذات الطابع الدويل».
بعد اغتيال الرئي�س رفيق احلريري يف � 14شباط  ،2005طالبت ال�سلطات
اللبنانية حتت ت�أثري ال�ضغوط املختلفة ،الأمم املتحدة �أن توفد جلنة لتق�صي
احلقائق ،ف�أر�سلت جلنة برئا�سة �ضابط �شرطة �إيرلندي ،فقامت مبهمتها
وخل�صت �إىل التو�صية بت�شكيل جلنة حتقيق دولية ،ف�شكلت اللجنة برئا�سة
قا�ض بلجيكي هو �سريج برامريتز،
القا�ضي الأملاين ديتليف ميلي�س ،الذي خلفه ٍ
الذي �أعقبه �أخري ًا القا�ضي الكندي دانيال بلمار.
و�أخري ًا �شكلت ،بقرار جمل�س الأمن الدويل رقم  1757بتاريخ ،2007/5/30
حمكمة التب�ست ت�سميتها بني املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان �أو املحكمة ذات
الطابع ال��دويل ،ملحاكمة قتلة الرئي�س احلريري ورفاقه ،ورمبا املتورطني يف
جرائم �أخرى ارتكبت قبل اغتيال احلريري وبعده.
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�أُقر �إن�شاء املحكمة من قبل جمل�س الأمن ,بعد �أن ف�شلت احلكومة التابعة
للجهات امل�ؤيدة لل�سيا�سة الأمريكية ،والتي جتمعت حتت راية � 14آذار ,يف اتباع
الطرق الد�ستورية ,التي تق�ضي ب�أن يبادر رئي�س اجلمهورية �إىل املفاو�ضة (�أو
التكليف باملفاو�ضة) يف املعاهدات الدولية (م  52من الد�ستور).
وقد اتخذ القرار  1757حتت الف�صل ال�سابع جلعله �إلزامي التنفيذ من
قبل لبنان ,حتت طائلة التعر�ض للعقوبات ،التي ميكن �أن تبد�أ باالقت�صادية
والدبلوما�سية وتنتهي بالتدخل الع�سكري .وقد اعتمد هذا الأمر لقطع الطريق
على معار�ضي ال�صيغة التي �أعطيت للمحكمة.
لقد ح ّل جمل�س الأمن بقراره هذا حمل ال�سلطات الد�ستورية اللبنانية :رئي�س
اجلمهورية وجمل�س النواب ,دون �أي مربر .وما التذرع ب�أن هاتني اجلهتني ال
ترغبان ب�إقامة املحكمة �إال خمالفة �أخرى ت�ضاف �إىل املخالفات .ف�إذا كانت
ال�سلطات املخولة �صالحية ما ،تت�صرف من �ضمن هذه ال�صالحية ،فامل�س�ألة
قانونية وال ت�شوبها �شائبة .وقد حاولت احلكومة �أن تهرب من هذا ،مدعية �أن
ال�سلطة املكلفة بالبت النهائي باالتفاق ،جمل�س النواب ,معطلة� .إال �أن ال�صحيح
�أن رئي�س املجل�س مل يعطله ،بل هو رف�ض ال�سري يف عملية غري د�ستورية،
لأنها بد�أت يف املكان اخلط�أ ،بد�أت عند احلكومة بد ًال من �أن تبد�أ عند رئي�س
اجلمهورية.
�أما جلهة مو�ضوع القرار ،فهو اعتداء على ال�سيادة اللبنانية ،وبالتايل هو
خرق مليثاق الأمم املتحدة يف مادته  ,7/2التي متنع تدخل الأمم املتحدة يف
كل ما يعد من �صميم ال�سلطان الداخلي للدول .واالعتداء املذكور على ال�سيادة
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متثل بانتزاع �صالحية هامة من �صالحيات �سلطة من ال�سلطات اللبنانية ،هي
ال�سلطة الق�ضائية ،و�إيالئها �إىل جهة خارجية ،خالف ًا للمادة  20من الد�ستور،
التي حت�صر ال�سلطة الق�ضائية اللبنانية باملحاكم اللبنانية.
كل هذا كان مطلب ًا جلهة لبنانية بالإ�ضافة �إىل كونه مطلب ًا لأمريكا والغرب
مي ّكنه من احل�صول على �سيف ي�س ّلط ف��وق ر�أ���س �أي فريق لبناين يعار�ض
�سيا�ساته .وهذا ما ي�ؤمنه مبدئي ًا النظام الأ�سا�س للمحكمة ،ذلك النظام الذي
طبق ب�أكرث الطرق انحياز ًا لل�سيا�سة الأمريكية و «الإ�سرائيلية» ,ومن خلفها
الغربية بنحو عام.
�أعطيت املحكمة �صالحيات وا�سعة جد ًا ت�سمح لها بتجاهل ال�سيادة اللبنانية،
�إذ تو�ضع ال�سلطات اللبنانية حتت ت�صرفها لتلبية طلباتها ،كما ق�ضى الربوتوكول
املعقود بني مكتب املدعي العام واحلكومة اللبنانية ممثلة بوزير العدل بال�سيطرة
املطلقة للق�ضاة الأجانب (م  8من النظام الأ�سا�سي للمحكمة) ،وكذلك �أعطيت
املحكمة �صالحيات الت�شريع� ،إذ لها �أن ت�ضع قواعد للإجراءات والإثبات ،ما
يعني �أنها ت�سنّ قانون ًا للأ�صول اجلزائية وتطبقه ,يف خرق وا�ضح ملبد�أ ف�صل
ال�سلطات (م  ،)28و�إن كان لها �أن ت�سرت�شد بقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية
اللبناين ,وب��امل��واد املرجعية الأخ��رى التي تنم عن �أعلى معايري الإج��راءات
اجلنائية الدولية ,بغية �ضمان حماكمة عادلة و�سريعة� .إال �أن هذه الإمكانية
يعود تقديرها �إىل املحكمة نف�سها.
ثم �إن احلكومة اللبنانية ملزمة بالتمويل بن�سبة  %49من موازنة املحكمة،
التي يق ّررها الق�ضاة بكل ا�ستقاللية ،وال يجوز للبنان �أن ميار�س �أي قدر من
املراقبة عليها (م  5من اتفاق احلكومة مع الأمم املتحدة).
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�أما ال�صالحيات اخلارقة يف املحاكمة فتتمثل بالآتي:
 .1جواز �أن تعيد املحكمة حماكمة �أي �شخ�ص حوكم �أمام حمكمة لبنانية،
وعدم جواز العك�س (م  5من النظام الأ�سا�س) .هذا مع العلم �أن احلكم
الذي ي�صدر عن حمكمة لبنانية ويتخذ ال�صفة القطعية يرتب للمحكوم
عليه حقوق ًا مكت�سبة ب��أال تعاد حماكمته ،كما ي�ؤكده الدكتور حممد
احلموري الوزير الأردين ال�سابق((( ،لكن احلكومة اللبنانية حترمه من
هذا احلق باتفاقها مع الأمم املتحدة.
 .2عدم جواز �إ�صدار �أي عفو ,علم ًا ب�أن العفو �سواء كان عفو ًا خا�ص ًا ي�صدره
رئي�س اجلمهورية (م  9/53من الد�ستور) �أم عفو ًا عام ًا ي�صدره جمل�س
النواب� ،إمنا يعرب يف احلالتني عن �صالحية د�ستورية �سيادية متار�سها
�أعلى ال�سلطات يف الدولة ،وال يجوز للحكومة �أن تف ّرط بها يف �أي حال من
الأحوال(((.
 .3وهكذا مرة �أخرى ُيخرق الد�ستور اللبناين ,ناهيك عن ال�سيادة ،ا�ستجابة
للحرب الناعمة ,التي ت�شن على لبنان.
 .4كما �أعطى النظام املحكمة �صالحية املحاكمات الغيابية ،الأم��ر غري
املعروف يف املحاكم الدولية ،والذي ي�سمح للمحكمة يف حال تعذر ح�ضور
�شخ�ص ما �أمامها لأ�سباب قاهرة� ،أمنية �أو غريها� ،أن ّ
ت�سطر مذكرة
جلب بحقه ,وتطلب من الأنرتبول �أن يقب�ض عليه ويجلبه �أمامها.
((( راجع �صحيفة املدار بتاريخ  23و.2006/12 /24
((( املرجع نف�سه.
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يف املمار�سة :من تق�صي احلقائق �إىل القرار االتهامي
بد�أت التحقيقات بوا�سطة جلنة تق�صي احلقائق ،التي �شكلها الأمني العام
ل�ل�أمم املتحدة ،بناء على طلب احلكومة اللبنانية يف �شباط  ،2005وانتهت
بت�سجيل عدم كفاءة �أجهزة التحقيق اللبنانية ،و�أو�صت بت�شكيل جلنة حتقيق
دولية ،علم ًا �أن ما �سيتو�صل �إليه التحقيق ،بعد �أربع �سنوات ،مل يتجاوز بكثري ما
كانت تو�صلت �إليه الأجهزة اللبنانية .كما �أكدت جلنة تق�صي احلقائق «التدخل
ال�سوري الكثيف يف ال�ش�ؤون التف�صيلية اللبنانية».
ُ�شكلت جلنة حتقيق دولية برئا�سة القا�ضي الأملاين ديتليف ميلي�س ،يف 13
�أيار /مايو �سنة .2005
كان �أهم ما قامت به جلنة ميلي�س �أن �أو�صت ب�سجن ال�ضباط الأربعة :اللواء
الركن جميل ال�سيد ،مدير عام الأمن العام ال�سابق ،اللواء علي احلاج ،املدير
العام لقوى الأم��ن الداخلي ،العميد رمي��ون ع��ازار ،مدير خمابرات اجلي�ش
اللبناين ,العميد م�صطفى حمدان ،قائد احلر�س اجلمهوري ،فزج بهم يف
ال�سجن ما يزيد عن ثالث �سنوات ون�صف ،ومل يخرجوا �إال بعد �إن�شاء املحكمة
الدولية يف �آذار .2009
�إن �أه��م ما متيزت به حتقيقات ميلي�س �أنها انطلقت من تاريخ العالقة
اللبنانية ال�سورية ،منذ �إن�شاء لبنان الذي عار�ضته �سوريا ،ثم اعتمادها على
بع�ض ال�شهادات حول تهديد الرئي�س الأ�سد للرئي�س احلريري ،و�أخري ًا اعتماد
�شهادات عن اجتماعات التح�ضري الغتيال احلريري بني �ضباط �سوريني و�ضباط
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لبنانيني .وقد �أتت اتهامات ميلي�س من�سجمة مع اجلو الذي �أ�شيع من قبل ما
ُ�س ِّم َي بقوى � 14آذار يف لبنان ،ومع ما كانت ت�ضعه بع�ض ال�صحف اخلليجية
املعادية ل�سوريا من �سيناريوهات.
وا�ستغ ّلت الإدارة الأمريكية تقارير ميلي�س ,وكان تعليقها على �أحد هذه
التقارير �أن ادع��ت� :أن التقرير خطري ويوجب حت� ّرك جمل�س الأم��ن التخاذ
�إجراءات �ضد �سوريا.
كما �أراد �سعد احلريري من املحكمة �أن تبقى �أداة ابتزاز �ضد �إيران و�سوريا،
فهو ح�سب ويكيليك�س((( ,يريدها �سيف ًا م�صلت ًا على رقبة �إيران و�سوريا ,لإ�ضعاف
وكالئهما يف لبنان.
كل هذا على الرغم من �أن نتيجة االختبارات �أتت لتدح�ض ال�شهادات حول
اجتماعات ال�ضباط املزعومة ،وما روي حول ال�سيارة التي حملت املتفجرات,
وما �إىل ذلك ،تلك ال�شهادات التي �ستع ّد فيما بعد «�شهادات زور» .وقد بقي
النظام ال�سوري يف دائرة اال�شتباه �إىل �أن تغري املوقف الأمريكي جتاه �سوريا.
مت�سكت اجلهات اللبنانية امل�ؤيدة لل�سيا�سة الأمريكية بتقارير ميلي�س ،وراحت
تهاجم �سوريا وحت ّر�ض �ضدها ،كما تهاجم الطرف اللبناين الآخر املتحالف مع
�سوريا.
انتهت مهمة ميلي�س� ,أو �أنهيت ,بعد �أن كادت تتحول �إىل ف�ضيحة ،وحل حمله
القا�ضي البلجيكي �سريج برامريتز يف كانون الثاين �سنة .2006
((( الوثيقة رقم  06BEIRUT2602بتاريخ � 24آب - 2006الأخبار 2001/3/16
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متيزت حتقيقات برامريتز بالر�صانة الظاهرية واالحرتاف جلهة احلفاظ
على �سرية التحقيق� ،إال �أن حقيقة عمله مل تكن يف املتناول ,ب�سبب تكتّمه
ال�شديد� ،إىل �أن انتهت مهمته ،وحل حمله القا�ضي الكندي دانيال بلمار يف �أول
كانون الثاين /يناير  ،2008الذي ك ّلف برئا�سة مكتب االدعاء العام لدى املحكمة
عند ت�شكيلها يف �آذار .2009
راح دانيال بلمار يتابع مهماته التحقيقية� .إال �أن التحقيقات راحت تت�س ّرب
�إىل ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم ،وك�شف �أن عمليات بيع التحقيقات كانت
جتري منذ �أيام ميلي�س ،حيث كان يعر�ض نائبه غريهارد ليمان كامل التحقيق
مقابل مبلغ مليون دوالر.
راح��ت بع�ض ال�صحف العربية واخلليجية تن�شر �أج ��زا ًء م��ن حمتويات
التحقيق ،ثم تلتها �صحف �أجنبية :دير�شبيغل الأملانية والفيغارو الفرن�سية ،كما
�أدلت قنوات تلفزيونية بدلوها مثل  CBSالكندية.
و�إذ بالتحقيق ينحرف باجتاه املقاومة ،ليتهم بع�ض �أف��راده��ا ،وا�ستبعد
النظام ال�سوري الذي حت�سنت عالقاته مع الغرب عموم ًا ،و�أ�صبحت �أقل �سوء ًا
مع �أمريكا ،التي حتتاج �إىل جهوده للتخفيف عنها يف العراق .ويظهر التواط�ؤ بني
املحكمة و�سعد احلريري بت�صريحه يف م�صر �أنه«:لي�س مالئم ًا ا�ستثناء حزب
اهلل من التحقيق الدويل»(((.
وهكذا يتبني �أن التحقيق هو �أداة بيد �أمريكا توجهها باالجتاه الذي تريده.
((( ويكيليك�س ،وثيقة رقم  06beirut2604بتاريخ  2006/8/12الأخبار 2011/3/15
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وقد �أ�صبح و�سيلة يف احلرب ال�صلبة التي ت�شنها على �أخ�صامها ،كما �أنه من
و�سائل احلرب الناعمة جتاه الطرف اللبناين والعربي الآخر امل�سمى بـ «دول
االعتدال العربي» �أو ما تبقى منه.
لقد كان ت�سيي�س املحكمة من االحتماالت املرجحة منذ �إن�شائها� ,إذ كان من
الالفت ،كما يقول الدكتور احل ّموري ،حالة اال�ستعجال يف جمل�س الأمن لالنتهاء
من �إعداد م�شروع املحكمة ...ف�أقرها يف يوم  ..2006/11/21ويف الوقت نف�سه
ّمت �إر�سال امل�شروع �إىل احلكومة اللبنانية للموافقة عليه(((.
وك��ان الأ�ستاذ داوود خري اهلل تخ ّوف من ت�سيي�س املحكمة ،منذ �أن كان
م�شروع �إن�شائها قيد التداول� ،إذ كتب يف �أول ت�شرين الثاين  2006يقول«:لكن
املقلق هو �أن ت�صبح املحكمة الدولية اخلا�صة و�سيلة لتحقيق �أهداف �سيا�سية
خارجية وداخلية ,من دون �أن تبلغ العدالة هدفها ،فت�صبح يف �أيدي حمركيها
كـ «امل�سار ال�سلمي» (للق�ضية الفل�سطينية)� .إذ �إن امل�سار �أ�صبح هو الهدف وهو
الو�سيلة لالبتعاد عن ال�سلم ...وقد تخرج الق�ضية كلي ًا عن �سيطرة ال�سلطات
اللبنانية ويتح ّكم بها امل�سيطرون على «ال�شرعية الدولية»(((.
على �أن املحكمة وكل ما تعلق بها مل ت�ستخدم �أدوات يف احلرب ال�صلبة من
قبل اخلارج فقط ،بل ا�ستخدمها بع�ض الداخل و�سيلة من و�سائل تلك احلرب،
وقد ر�أينا دفاعه عن كل ما �صدر عنها وا�ستخدامه �ضد �أخ�صامه املحليني
((( �صحيفة املدار املذكورة �سابق ًا.
((( راجع جريدة الأخبار بتاريخ 1و 2ت�شرين الثاين /نوفمرب .2006
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يكتف بهذا ،بل مت�سك حتى مبا مل ت�ستطع املحكمة التم�سك
والإقليميني .وهو مل ِ
به ،من مثل ق�ضية «�شهود الزور» ,الذين �أعلن القا�ضي برامريتز �أن �شهاداتهم
ال ميكن الوثوق بها ،ال �سيما بعد تراجع بع�ضهم عنها.
غري �أن «قوى � 14آذار» ما زالت ت�ص ّر على عدم حماكمتهم على ما جروه على
ال�ضباط ،وما ت�سببوا به من ت�ضليل التحقيق و�إهدار وقت املحققني ،وكذلك ،وهذا
هو الأخطر ،من �أجل �أن يك�شفوا عمن دفعهم �إىل ال�شهادة ،لي�صار �إىل االدعاء
عليهم بجرم الت�سرت على املجرمني احلقيقيني ،ودفع التحقيق باجتاهات م�ضللة.
�إن احلرب ما زالت قائمة بفرعيها ال�صلب والناعم ،واملحكمة الدولية .ما
تزال حتاول �أن ت�ؤ ّدي الدور الذي ر�سم لها حتى الآن.
 4ــ الأ�ساليب التقليدية االخرى للحرب الناعمة
تتمثل ه��ذه الأ�ساليب ،فيما يخ�ص لبنان ،مب�ساعدات «وك��ال��ة التنمية
الأمريكية» ,وبامل�ساعدات الع�سكرية وبالتدريب ل�ضباط و�أفراد من قوى الأمن
الداخلي واجلي�ش ,و�صو ًال �إىل املدفوعات �إىل و�سائل الإعالم.
فوكالة التنمية الدولية الأمريكية مت ّول م�شاريع خمتلفة ت�شمل �أبحاث مثقفني
و�أ�ساتذة جامعيني ومراكز درا�سات ،وت�شمل م�شاريع تنموية يف خمتلف املناطق,
وخا�صّ ة يف املناطق اجلنوبية ,حيث تتمكن من ذلك ،فقد ورد يف ال�صحف �أن
ال�سفرية الأمريكية «�سي�سون» ونائب مدير وكالة التنمية كانا يجوالن يف اجلنوب
على م�شاريع زراعية م ّولتها الوكالة املذكورة(((.
((( راجع جريدة النهار � 10أيلول .2008
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�أما امل�ساعدات الع�سكرية ،فت�شمل عتاد ًا و�أ�سلحة خفيفة وو�سائل نقل وغريها,
مما ال ي�ستخدم �إال يف القمع الداخلي ،وما يتوافق مع مطالب حلفاء �أمريكا،
الذين ال تهمهم م�شاريع العدو ال�صهيوين واعتداءاته واحتالالته.
وتقوم الواليات املتحدة ب�إجراء دورات تدريبية ل�ضباط قوى الأمن الداخلي
و�أفرادها ،وقد كثفت دورات التدريب ب�شكل ملحوظ .ففي مدى �سنة مث ًال ,ما
بني ني�سان  2008وني�سان  , 2009حتدثت ال�صحف عن ثماين دورات تدريب
لقوى الأمن الداخلي((( .كما تدرب الواليات املتحدة اجلي�ش ،و�إن بوترية �أقل،
ح�سبما يرد يف ال�صحف(((.
�أما و�سائل الإعالم فنالت ن�صيب ًا ال ب�أ�س به من امل�ساعدات الأمريكية ،فقد
�أدىل ال�سفري الأمريكي ال�سابق فيلتمان ب�شهادة �أمام جمل�س ال�شيوخ الأمريكي،
اعرتف فيها بتقدمي خم�سمائة مليون دوالر �أمريكي لو�سائل الإعالم ,لت�شويه
�سمعة حزب اهلل.
النتيجة
هذه الأ�ساليب احلربية منها ما باء بالف�شل ومنها ما �آتى �أكله.
ف�أما التي �آتى �أكلها فهي احلرب الناعمة ،فمنذ �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر،
ا�ستطاعت القوى الغربية �أن ت�ستميل جماعات من �سكان جبل لبنان ،نتيجة
((( راجع :النهار  2008/4/16و  2008/7/22و 2008/8/12و 2009/4/3وال�سفري  2008/8/19الأخبار
 2008/3/11والأنوار  2008/9/9والبريق .2008/12/11
((( راجع :امل�ستقبل وال�سفري  ،2008/9/20ال�سفري  ،2008/7/12امل�ستقبل  ،2009/4/15وال�شرق الأو�سط
.2009/4/15
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لدعمها لها يف حروب داخلية ن�شبت بينها وبني جماعات �أخرى ،كما ودعمها
لها يف مواجهة ال�سلطات العثمانية ،ثم ا�ستطاعت ،بعد احلرب العاملية الأوىل,
�أن تك�سب زعامات طائفية و�شرائح من طوائف خمتلفة ,مل�شاريعها ،حتى و�إن
ظهرت خالفات م�ؤقتة �أو جانبية ،وما زال الأمر �ساري ًا حتى اليوم.
وهكذا قامت يف لبنان �شخ�صيات قادت جماعات و�شرائح لبنانية ،وهي تن ّفذ
�سيا�سة الغرب الطامع بخريات منطقتنا وب�أ�سواقها وموقعها اال�سرتاتيجي .و�آتت
�أكلها �أي�ض ًا احلرب املختلطة ال�صلبة والناعمة ،يف مواجهة جهات كانت ترف�ض
تدخل الغرب ،ولكنها ر�ضخت �أمام قوته و�إغرائه� ،أي �سيا�سة «الع�صا واجلزرة».
وهكذا ,فبعد �أن قاوم الزعماء العرب ,وخا�صة يف امل�شرق ,االحتالل الغربي
حماولني عدم االعرتاف مبا قام به يف املنطقة من حتكم وتفتيت و�أ�ساليب �إدامة
للهيمنة ،ر�ضخ الكثريون من ه�ؤالء الزعماء ملغريات احلكم واعرتفوا مبا رتّبه
االحتالل من نتائج ,وا�سرتاحوا �إليها ,ورتبوا م�صاحلهم على �أ�سا�سها.
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محصلة للحربين الناعمة والصلبة بعد عدوان تمـوز 2006
كانت نتيجة منطي احلرب يف منطقتنا جناحات تالها ف�شل �أعقبته جناحات
ن�سبية� ،إال �أنها اليوم تتعر�ض لالهتزاز بفعل التحركات الثورية التي تقوم بها
اجلماهري بعد �أن خرجت من القمقم�.أما يف لبنان ،ف�إن احلرب ال�صلبة منيت
يف النهاية بالف�شل جتاه من �ش ّنت �ضدهم� .أما احلرب الناعمة فقد جنحت
جناح ًا باهر ًا لدى �أو�ساط وا�سعة.
�أ  -احلرب ال�صلبة
فاحلرب التي �ش ّنت �ضد القوى املناه�ضة للهيمنة الغربية منذ االحتالل,
الذي ُ�س ّمي «انتداب ًا» ,كانت تف�شل ف�ش ًال حم��دود ًا ،ثم تعاود الكرةّ ،ثم كانت
ع�صاها الغليظة الكيان ال�صهيوين ،ال��ذي ما زال ميار�س االع�ت��داءات على
لبنان منذ ما قبل �إعالن ا�ستقالل الكيان حتى اليوم� .إال �أن املقاومة على مدى
عقود مل ت�ستكن حتى كان اجتياح  ،1982حيث هُ زم العدو هزمية غري كاملة،
فان�سحبت قواته لتتمركز فيما ُ�س ّمي «ال�شريط احل��دودي» يف جنوب لبنان يف
حماذاة احلدود اللبنانية الفل�سطينية� ،إال �أنها هُ زمت �سنة  ,2000وا�ضطرت
�إىل االن�سحاب �إالّ من مناطق حم��دودة .ثم حاولت يف ع��دوان � 2006أن تثار
لهزميتها من جهة ،وتعيد فتح الطريق لتنفيذ اخلطط الأمريكية فيما تبقى من
املنطقة ،من جهة �أخرى� .إال �أن العدوان ف�شل ف�ش ًال ذريع ًا يف حتقيق �أهدافه.
ومبنا�سبة هذا العدوان راحت نتائج احلرب الناعمة تظهر ب�أجلى �صورها.
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ب  -احلرب الناعمة
ر�أينا يف بداية هذا البحث �أن ال�سيد ناي يرى �أن �أف�ضل نتائج القوة الناعمة �أن
جتعل �أبناء البالد الأ�صليني يحملون مطالبك ،وهذا ما ح ّققته احلرب الناعمة
يف لبنان ،حيث انربى عدد من ال�سيا�سيني �إىل مطالبة �أمريكا� ،إبان العدوان
«الإ�سرائيلي» ،مبوا�صلة هذا العدوان حتى ميكن �أن يفر�ض على املقاومة نزع
�سالحها ،كما طالبوا ب�أن يحتل اجلي�ش ال�صهيوين �أجزاء من لبنان ،ليتذ ّرعوا
بهذا االحتالل من �أجل فر�ض نزع �سالح املقاومة.
� - 1ضرورة هزمية حزب اهلل
كان ال�سيا�سيون امل�ؤيدون لأمريكا و�سيا�ستها يف املنطقة يطالبون بالق�ضاء
على املقاومة� ،أو بنزع �سالحها ب�أي ثمن ،وذلك يف ع ّز احلرب ،عندما كان يقتل
اللبنانيون باملئات وتد ّمر الأبنية والبنى التحتية.
ففي اجتماع مع ال�سفري الأمريكي بتاريخ  25متوز � ,2006أي بعد اثني ع�شر
يوم ًا على بدء العدوان ،يقول �سمري جعجع�« :إن وقف ًا لإطالق النار من النوع الذي
ال ينزع �سالح حزب اهلل� ،سي�ؤدي �إىل احتمال جتدد النزاع» .وي�ضيف» �إن وقف
�إطالق النار يجب �أن يقوم بدور تفكيك القدرات الع�سكرية حلزب اهلل».

(((

�أما مروان حمادة فريى� « :أن وقف ًا لإطالق النار ,بدون تقلي�ص جوهري لقوات
حزب اهلل� ,سيعطي هذا الأخري بب�ساطة موقع ًا مهيمن ًا يف ال�ساحة ال�سيا�سية
((( الربقية رقم  2471 06BEIRUTبتاريخ  25متوز 2006
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اللبنانية ,و�سيفتح املجال لتجدد �أعمال القتال يف امل�ستقبل القريب»(((.
وملا تبينت ا�ستحالة �سحب كل �أن��واع ال�سالح ,ر�أى حمادة «�أن احلكومة
واجلي�ش اللبناين �سريكزان على الرت�سانة ال�صاروخية حلزب اهلل وعلى �سالحه
الثقيل»(((� .أما نايلة معو�ض ،التي كانت خائفة على حياتها ،فكانت تبلغ ال�سفري
الأمريكي �أنه �إذا وقف �إطالق النار قبل �أن يت�ض ّرر حزب اهلل جدي ًا ،ف�سيكون
من ال�صعب جد ًا للـ «قوى الإ�صالحية» �أن ت�ستمر على قيد احلياة(((  .ويح�سم
مي�شال اخلوري ،ابن الرئي�س ب�شارة اخلوري ،موقفه ب�أن الغرب «يجب �أن يربح
احل��رب الدائرة �ضد حزب اهلل ومنا�صريه»((( .و�إذا كانت «�إ�سرائيل» قد ال
ت�ستطيع �إجناز مهمة �إر�ضاخ حزب اهلل و�إجباره على ت�سليم �سالحه ،ف�إن جعجع
يقرتح على ال�سفري الأمريكي �أن مفتاح تفكيك حزب اهلل كقوة ع�سكرية يكمن يف
حتويله �إىل م�شكلة داخلية(((.
�أم��ا بطر�س حرب فال يكتفي بالقتل والتدمري احلا�صلني ،بل هو ين�صح
ال�سفري الأمريكي «ب�أن يح�صل تق ّدم �إ�سرائيلي كبري ي�سيطر على معاقل حزب
اهلل يف مارون الرا�س وبنت جبيل»((( .وهذا ما يلتقي مع موقف جنبالط(((.
((( الربقية رقم  2551 06BEIRUTبتاريخ � 7آب  2006الأخبار 2011/3/16
((( الربقية  29 2490 06BEIRUTمتوز  2006الأخبار 2011/3/17
((( الربقية  27 -2437 06BEIRUTمتوز  -2007الأخبار 2011/3/19
((( الربقية  -2447 06BEIRUTتاريخ  21متوز  ،2006الأخبار 2011/3/19
((( الربقية رقم  2471مذكورة �أعاله
((( الربقية  -2006/8/1 2513 06BEIRUTالأخبار 2011/3/16
((( الربقية رقم � 15 -2643 06BEIRUTآب  2006الأخبار 2011/3/24
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لقد كان يتملك ال�سيا�سيني املذكورين رعب من انت�صار حزب اهلل ،فقد
«كانوا خائفني من �أن ي�ؤدي النزاع �إىل جعل حزب اهلل يف و�ضعية �أقوى يف لبنان
مما كان عليه يف البداية»((( وهذا ما �أبلغه بطر�س حرب لل�سفري الأمريكي
عندما كان قلق ًا «من �أن يخرج ح�سن ن�صر اهلل وحزب اهلل من احلرب ك�أبطال,
لأنهم يك�سرون �أ�سطورة اجلي�ش الإ�سرائيلي» .ويتماهى �سيا�سيو � 14آذار مع العدو
ويتبنون عدوانه على لبنان واملقاومة ،فيبلغون ال�سفري الأمريكي �أن حربـ«هم»
مع حزب اهلل (هي) �أحد العوامل التي �ستح ّدد م�ستقبل العامل ،هي حرب بني
نظرتني لل�شرق الأو�سط(((.
�أما عندما �أ�سقط يف �أيديهم ،فراح اجلميع يطالبون بالعمل على �إخفاء ن�صر
حزب اهلل ,ببقاء اجلي�ش الإ�سرائيلي يف النقاط التي احتلها قبل و�صول القوات
الدولية ،لأنهم ال يثقون باجلي�ش اللبناين ،لذلك �أعلنوا لل�سفري الأمريكي �أنهم
«ال يوافقون ...على �أنه يجب على �إ�سرائيل االن�سحاب �أو ًال فقط لكي يحل اجلي�ش
يعج بال�ضباط املوالني ل�سوريا،
اللبناين مكانها ،وهو الذي يعتقدون �أنه ال يزال ّ
(بل) يجب �أن يح�صل بالتزامن مع حلول قوات دولية مكان الإ�سرائيلية»(((.
�أما وقد ح�صل االن�سحاب ,فيت�ساءل غطا�س خوري«:كيف يعقل �أن �إ�سرائيل
ت�ص ّر على قوة جديدة متع ّددة اجلن�سيات ،ولكنها يف النهاية ت�سمح لليونيفيل
(((
ذاتها بت�سلم الو�ضع؟»
((( الربقية رقم  -2544 06BEIRUTبتاريخ � 17آب  ،2006الأخبار 2011/3/19
((( الربقية  2544مذكورة �سابق ًا
((( الربقية  2544مذكورة �سابق ًا
((( الربقية رقم  2643مذكورة �سابقاً
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�أما اليا�س املر فيعتب على اجلي�ش «الإ�سرائيلي» ب�سبب �ضعف �أدائه�« :إن
الأداء الإ�سرائيلي ال�ضعيف ن�سبي ًا ،وخا�صة يف الأيام الأخرية من النزاع ,قد
دعم حزب اهلل ،ما يدفعه �إىل الرت ّدد يف ت�سليم �سالحه ,حتى يف منطقة جنوب
الليطاين .ويعرب املر عن اندها�شه من «�أن الإ�سرائيليني قد �سحبوا معظم
جنودهم من اجلنوب رغم �أن اجلي�ش اللبناين وقوات اليونيفيل املعزّزة قد ال
تنت�شر �إال بعد �أيام عديدة» .وا�ستنكر ملء حزب اهلل الفراغ الذي �أحدثه الف�شل
الإ�سرائيلي يف الربّ ،ثم ي�ست�شيط غ�ضب ًا ويقول« :ي�ضعنا جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي
يف موقف �صعب� ...إنهم �أ�سو�أ جي�ش يف العامل»(((( .وهو الذي كان ي�أمل �أن ي�س ّهل
له الأمور بالق�ضاء على قوة املقاومة).
وتبقى �أخري ًا مناق�شة ا�ستخدام الف�صل ال�سابع الذي ي�سمح ملجل�س الأمن
ب�إ�صدار القرارات امللزمة لنزع �سالح حزب اهلل .وبهذا ال�صدد يقرتح املر على
ال�سفري الأمريكي �أن ي�صدر قرار تعزيز اليونيفيل حتت الف�صل ال�سابع �سر ًا،
لكن ال ميكن لل�سنيورة طلب هذه التعزيزات حتت الف�صل ال�سابع .واقرتح يف
املقابل �أن يو�صي بذلك الأم�ين العام للأمم املتحدة �أن��ان بنف�سه ،على �أن ال
ت�ص ّرح �إ�سرائيل والواليات املتحدة بذلك علن ًا.
 - 2قطع �إمدادات ال�سالح عن املقاومة
بعد �أن عجز العدو عن حتقيق �أهدافه ,وخا�صة عن فر�ض نزع �سالح حزب
اهلل ،راح �سيا�سيو � 14آذار ي�سعون لفر�ض ح�صار ت�سليحي على حزب اهلل ،عن
طريق ال�سعي لتكليف الأمم املتحدة مبراقبة املعابر.
((( الربقية  -2665 06BEIRUTبتاريخ � 16آب  -2006الأخبار 2011/3/25

احلرب الناعمة :مقومات الهيمنة و�إ�شكاليات املمانعة

42

فال�سنيورة يحاول حتري�ض املر على املطالبة بنزع ال�سالح ,على �أن يكون
يف نف�س الوقت «�صارم ًا لكن �سل�س ًا»((( .ولكن دون ج��دوى .وهنا يقرتح املر
على ال�سفري الأمريكي «وجود رقابة من اليونيفيل وقوات الأمم املتحدة على
الهدنة وعلى املعابر واملرافئ واملطار لطم�أنة �إ�سرائيل �أن حزب اهلل لن يحظى
»بال�سالح»((( .ويلتقي �سائر قادة � 14آذار «امل�سيحيني» مع هذا الطرح ،في�ؤيدون
تو�سيع نطاق عمليات قوات الأمم املتحدة و�صو ًال �إىل احلدود اللبنانية  -ال�سورية
بهدف�« ...إعاقة �إمداد حزب اهلل بال�سالح»((( .ويقرتح مروان حمادة ونعمة
طعمة على ال�سفري «�إقامة جدار كهربائي ذكي يف مناطق من احلدود اللبنانية
 -ال�سورية».

(((

�أم��ا حاكم امل�صرف امل��رك��زي ،ريا�ض �سالمة ،فيعد ال�سفري ب�أنه ميكنه
حتري�ض رجال الأعمال �ضد احلكومة ليجربها على ال�سماح لليونيفيل مبراقبة
املعابر احلدودية ملنع �أي احتمال لإعادة ت�سليح حزب اهلل(((.
ويتطوع قادة � 14آذار لإف�شاء �أ�سرار ت�سليح املقاومة ،فيطلب �سعد احلريري
من ال�سفري الأمريكي �أن يتخذ «املجتمع الدويل» موقف ًا «من ق�ضية احلدود»،
ويقرتح «�أن تفر�ض الأمم املتحدة عقوبات على ��س��وري��ا(((�« :إن ال�سوريني
((( الربقية  2665مذكورة �سابق ًا
((( الربقية  -2553 06BEIRUTتاريخ � 8آب  -2006الأخبار 2011/3/25
((( الربقية  -2544 06BEIRUTتاريخ � 7آب  ،2006الأخبار 2011/3/19
((( الربقية نف�سها
((( الربقية � 7 -2551 06BEIRUTآب  ،2006الأخبار 2006/3/16
((( الربقية  -2706 06BEIRUTتاريخ � 21آب – الأخبار 2011/3/25
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ا�ستطاعوا �أن مي� ّدوا حزب اهلل بـ � /2500/صاروخ قبل ا�ستهداف �إ�سرائيل
لطرقات الإمداد ...وي�صعب على الإ�سرائيليني ا�ستهداف ال�صواريخ املنفردة
املخب�أة يف البلدات والقرى ،دون الت�سبب بخ�سائر ب�شرية وا�ضحة ،ومبزيد من
الإرباك الدويل»�( .إذ ًا اخلوف من الإرباك الدويل ,ال من قتل املدنيني).
واىل هذا يك�شف �سيا�سيو � 14آذار لل�سفري الأمريكي ولأمريكا ،ومن ورائها
«�إ�سرائيل» ،عن �أ�سرار �سالح الإ�شارة التابع للمقاومة� ،إذ تذكر ال�سفارة الأمريكية
يف �إحدى وثائقها((( �أن جنبالط �أثار « التقرير املتعلق ب�شبكة ات�صاالت حزب
اهلل غري القانونية يف لبنان» الذي كتب حتت �إ�شراف مروان حمادة ...و�سلم
جنبالط القائمة بالأعمال (الأمريكية) ن�سخة عن اخلريطة التي تظهر �شبكة
االت�صاالت (املذكورة).
ويركز ال�سيا�سيون املذكورون على حرمان املقاومة من اال�ستفادة من املطار،
ح�سب زعمهم .وقد تفاج�أ احلريري �أمام ال�سفري من �أن مطار بريوت الدويل
ال يزال ي�ستخدم يف هذه الأهداف ال�شائنة((( ،لذلك يجب ا�ستبدال ال�ضباط
ال�شيعة ،و«�إن التح�سني الأ�سا�سي �سيتمثل يف ا�ستبدال عنا�صر اجلي�ش اللبناين
الذين ي�ؤثر عليهم حزب اهلل بعنا�صر �أكرث ا�ستقاللية من الأمن الداخلي (ذات
الأغلبية ال�سنية)» .وهذا ما قام به الوزير �أحمد فتفت((( .ويحاول احلريري
�أن يخدع ال�سيد نبيه بري بالقول �إن الأمم املتحدة تطالب بنقل �ضباط اجلي�ش
((( وثيقة رقم  - 642 06BEIRUTبتاريخ � 9أيار ( 2008الأخبار 2011/4/5
((( الربقية � 12 2602 06BEYRUTآب – الأخبار 2011/3/16
((( الربقية � 16 -267 06BEIRUTآب  -2006الأخبار 2011/3/25
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اللبناين املتعاطفني مع حزب اهلل من حمطة ال�شحن يف مطار رفيق احلريري
الدويل(((.
 - 3التالعب بالق�ضايا الوطنية
ي�ستخدم ف�ؤاد ال�سنيورة الق�ضايا الوطنية الكربى يف مناوراته الرامية �إىل
ا�ستخدام ال�ضغط �ضد املقاومة لنزع �سالحها ،فمزارع �شبعا ,كما يبلغ ال�سفري
الأمريكي ,هي «اخرتاع �إيراين �سوري»((( .وكان ال�سنيورة يطلب �إىل ال�سفري
الأمريكي �أن يع ّد املجتمع الدويل ق�ضية مزارع �شبعا ق�ضية �شرعية ،كما طالب
ب�أن يذكرها الأمني العام يف خطابه قريب ًا ،وبهذه الو�سيلة «�س�أمتكن �أخري ًا من
�أخذ �سالح حزب اهلل»((( .ويغ�ضب ال�سنيورة من �سوء ا�ستخدام «�إ�سرائيل»
لـ«املمرات الإن�سانية»� .إال �أن ال�سفري ي�ضغط عليه فيق ّر «من دون نقا�ش» بنظرية
مفادها «احتمال ا�ستخدام حزب اهلل بع�ض املواكب التي حتمل م�ساعدات
�إن�سانية لإمداد مقاتليه»(((.
و�أخري ًا يبدي ال�سنيورة لل�سفري الأمريكي حر�صه على م�صالح «�إ�سرائيل»
كما «م�صالح» لبنان ،فمن خالل «النقاط ال�سبع» حت�صل «�إ�سرائيل» على ما
(((
كانت ت�سعى �إىل حتقيقه منذ عقود (�إزالة املقاومة عن حدودها).
كما يبدي ال�سنيورة حر�صه على تلك امل�صالح من خالل حل م�شكلة مزارع
�شبعا(((.
((( الربقية � 21 -2602 06BEIRUTآب  ،2006الأخبار 2011/3/25
((( وثيقة  -2353 06BEIRUTبتاريخ  13متوز  ،2006الأخبار 2001/3/15
((( وثيقة  -2672 06BEIRUTبتاريخ � 16آب -الأخبار 2011/3/25
((( وثيقة  2353مذكورة �سابق ًا
((( الربقية رقم  -2601 06BEIRUTبتاريخ  -2006/8/12الأخبار 2011/3/15
((( الوثيقة نف�سها
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وي�أمل ال�سنيورة «�أن تتنبه «�إ�سرائيل» �إىل كون ب�سط �سلطة الدولة اللبنانية
(((
على اجلنوب هو مفتاح �أمن �إ�سرائيل».
�أما مهمة اجلي�ش اللبناين فلم تكن الت�صدي للعدوان الإ�سرائيلي ،بل مواجهة
املقاومة .فاحلريري يطمئن ال�سفري الأمريكي �إىل �أن انت�شار اجلي�ش يف اجلنوب
«يعني بداية النهاية بالن�سبة �إىل حزب اهلل� ،إذا لعبنا �أوراقنا ب�شكل �صحيح».
كما يعلن املر ا�ستعداد اجلي�ش اللبناين للر ّد على حزب اهلل� ،إذا حاول �إطالق
النار على �إ�سرائيل وا�ستدراجها»((( .وي�ؤكد �أن اجلي�ش لن يقع يف فخ املواجهة
مع «�إ�سرائيل» يف اجلنوب.(((.
ويفتخر اليا�س املر �أنه خف�ض ن�سبة ال�شيعة يف اجلي�ش اللبناين من %58
�إىل  %36وذل��ك تطمين ًا لل�سفري ،ومن خلفه «�إ�سرائيل» .و�إىل هذا ال يتو ّرع
بع�ض زعماء � 14آذار ,وخا�صة ال�سنيورة ,عن ا�ستخدام لغتني .ففي اجتماعه
بال�سفراء الأجانب بوجود وزير اخلارجية ال�سيد فوزي �صلوخ ،يقول ال�سنيورة �إن
القرار املعرو�ض على جمل�س الأمن لن يحظى مبوافقة حزب اهلل .وبعد مغادرة
�صلوخ يقول لل�سفراء� :إن �إقرار امل�شروع كما هو �سيعيد و�ضع لبنان «حتت ال�سكني
ال���س��وري»((( .ويقول ال�سنيورة بخ�صو�ص م��زارع �شبعا ,ويف خدعة جديدة,
«ميكنكم و�ضعها يف عهدة الأمم املتحدة ،ولتبقَ كذلك عام ًا �أو مئة عام».
وبعد جمزرة قانا �أعلن ال�سنيورة رف�ضه ا�ستقبال وزيرة اخلارجية الأمريكية،
((( الربقية  -2504 06BEIRUTبتاريخ  -2006/8/1الأخبار 2011/3/25
((( الوثيقة  -2553 06BEIRUTتاريخ � 8آب  -2006الأخبار 2011/3/25
((( الربقية  -2583 06BEIRUTتاريخ � 10آب 2006
((( الوثيقة رقم  12 -2353 06BEIRUTمتوز  -2006الأخبار 2011/3/15
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لكنه ي�شرح الأمر لل�سفري يف اليوم التايل ،فيقول�« :إن هذا الإعالن كان �ضروري ًا
من الناحية ال�سيا�سية� ،إذ �إن لقاءه راي�س كان �سي�ؤدي �إىل ّ
تبخر �صدقيته �أمام
ال�شعب اللبناين ،وقدرته على التفاو�ض كانت �ستت�ضرر كثري ًا»� .أما املر فال
يقلقه من نتائج جمزرة قانا �إال التعاطف مع حزب اهلل .فقد حذر �أمام ال�سفري
الأمريكي من �أن دائرة التعاطف مع حزب اهلل تكرب حتديد ًا على �ضوء الهجوم
على قانا ،وهو ما يعزّز �صورة «حزب اهلل البطل»((( .وال يكتفي قادة � 14آذار،
بعد عجزهم عن حتقيق الأه��داف ،بتحري�ض العدو �ضد لبنان ومقاومته ،بل
راحوا ي�سعون لإن�شاء ميلي�شيات ملقاتلة املقاومة .فجعجع يريد الت�أكد من �أن
وا�شنطن على علم بوجود  10000 - 7000مقاتل مد ّرب من القوات اللبنانية
وهم جاهزون للتحرك« .ميكننا القتال �ضد حزب اهلل ...لكننا بحاجة �إىل
دعمكم (الأمريكيني) للح�صول على �أ�سلحة له�ؤالء املقاتلني ،و�إذا بقي املطار
مغلق ًا ،ميكن ت�سهيل عمليات الإمداد الربمائية»(((.
�أما �سعد احلريري فهو �أكرث طموح ًا جلهة عدد املقاتلني� ،إذ يثري جنبالط،
�أو ي�شكو من معلومات تتحدث عن تدريبات �سعد للميلي�شيات ال�سنية يف لبنان
(ح��وايل  15000ف��رد يف ب�يروت وطرابل�س) وي�ضيف جنبالط�« :إن �إن�شاء
احلريري ل�شركاته الأمنية اخلا�صة يف بريوت وطرابل�س ّ
يدل على �أن بع�ض
الأ�شخا�ص ي�سدون ن�صائح �سيئة له ,كاملدير العام لقوى الأمن الداخلي ,اللواء
(((
�أ�شرف ريفي».

((( الربقية  -2006/8/1 -2513 06BEIRUTالأخبار 2011/3/16
((( الربقية  -642 06BEIRUTبتاريخ � 9أيار  -2008الأخبار 2011/4/5
((( الوثيقة  -490 06BEIRUTبتاريخ  4ني�سان  -2008الأخبار 2011/4/5
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المحصلة
�إن �أ�سلوبي احلرب ال�صلبة والناعمة ,اللذين مور�سا �ض ّد منطقتنا و�أمتنا,
�أديا با�ستمرار وباملح�صّ لة� ,إىل جعل �شعوب هذه املنطقة فئتني تتنازعان ,فئة
مت�أ ّثرة بالغرب ,و�أحيان ًا م�ستقوية به ,وفئة تواجهه وتت�ص ّدى مل�شاريعه� .إال �أن ك ًال
تتغي مكوناتها تبع ًا للظروف.
من هاتني الفئتني مل تبقَ دائم ًا هي هي ,بل كانت رّ
فقد ا�ستفاد الغرب من االنق�سام الديني ,بعد ن�شوء الدولة الإ�سالمية,
وخا�صّ ة بعد �أن د ّبت يف �أو�صالها عوامل التفتّت واالنق�سام ,ليغزو بع�ض ثغورها
يف «احلرب ال�صليبية» ,وي�صطنع م�ؤيدين له من �أبناء املنطقة .غري �أن دولة
م�سلمة قوية عادت �إىل الظهور و�أحلقت بالغرب هزائم كربى .فلما �ضعفت هذه
الدولة ,عاود الغرب هجومه ,م�ستخدم ًا� ,أو ًال� ,أ�سلوب احلرب الناعمة ليك�سب
النخب ,فنجح يف ذلك بداية� ,إال �أنه عندما عمد �إىل الغزو ,عاد فخ�سر ق�سم ًا
منها .لكنه ا�ستطاع ,بعد جالئه� ،أن ي�ستعيد ثقة �شرائح ممن خ�سرهم بالرتكيز
املتم�سك بالأ�صالة مناه�ض ًا له.
على امل�صالح وعلى الأيديولوجيا .وبقي الفريق ّ
وكان �أن زرع يف قلب املنطقة اجل�سم الغريب «�إ�سرائيل» ,الذي يلتقي معه يف
امل�صالح .وقد ا�ستثار هذا اجل�سم الغريب الأكرثية ال�ساحقة من �شرائح �أبناء
املنطقة� .إال �أنه ومع مرور الزمن ,وبعد الهزائم التي منيت بها الأنظمة التي
ت�صدت با�سم الأمة ,ح�صل خلط للأوراق ,وانق�سمت الأمة انق�سام ًا جديد ًا ,بني
معرتفني بالهزائم ,وبني راف�ضني لهذه الهزائم عاملني على ن�سف نتائجها.
وتق ّل�ص امليدان الواقعي للمعركة ,لينح�صر يف لبنان وفل�سطني ,و�إن يكن
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هنالك من ي�ساند من خارج �أر�ض املعركة ,ممن ُ�س ّموا قوى املمانعة ,يف حني
ُ�س ّمي الآخرون دول االعتدال.
ويف لبنان ,كما يف فل�سطني ,كما يف �سائر �أرجاء املنطقة العربية والإ�سالمية,
حت ّول امل�ترددون واملعرتفون بالهزمية� ,أو «املعتدلون»� ,إىل حلفاء مو�ضوعيني
للأعداء ,يتابعون معاركهم �سيا�سي ًا وحتى ع�سكري ًا ,بل ويتماهون معهم ,يف
بع�ض الأحيان ,على �أ�سا�س �أن معركتهم واحدة .ويف هذا جناح للحرب الناعمة,
رغم الف�شل الذي بد�أ يالزم احلرب ال�صلبة.
غري �أن الأم��ور مل ت�ستم ّر ,على الوترية نف�سها ,بل راح��ت الأنظمة تهتز
وتت�ساقط ,خا�صّ ة يف جانب دول «االع�ت��دال» ,ويرد الغرب ,وخا�صّ ة �أمريكا,
بتهديد قوى املمانعة ,وما زال الع�صر اجلديد يف بداياته.

املقال الثاين

احلرب الناعمة وإشكالية املامنعة
د .حممد ياغي
�أ�ستاذ علم الإجتماع يف اجلامعة اللبنانية
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املقال الثاين

احلرب الناعمة وإشكالية املامنعة

د .حممد يـاغــي

متهيــد
�شهد مفهوم « احلرب الناعمة » (� ،) Soft Warأو «القوة الناعمة» ( Soft

 ،) Forceت�ألق ًا يف نهاية القرن الفائت ،و�أ�صبح مو�ضع اهتمام �أكادمييني
ودوائر �سيا�سية و�أمنية وع�سكرية و�إ�سرتاتيجية عدة ،وب�صورة خا�صة يف الواليات
املتحدة الأمريكية التي �أنتج مفكروها فل�سفة املفهوم ب�أبعاده املختلفة  .ومفهوم
احلرب الناعمة مل يدخل حيز التداول يف البلدان العربية والإ�سالمية �إال م�ؤخر ًا،
ومب�ستوى من الفهم اخلجول املقت�صر على بع�ض النخب التي تهتم بالدرا�سات
الإ�سرتاتيجية� ،أو لدى جهات �إقليمية تدرك مدى خطورة �أن�شطة وبرامج احلرب
الناعمة التي تظهر جتلياتها على ال�شبكة الإلكرتونية ،ويف فهار�س حمتويات
املحرك الدويل للمعلومات ( ،)Googleب�أثواب خمتلفة ،تتيح تلم�س املظاهر
الأولية لأوجه �صراع خفي ت�ستخدم فيه �أدوات و�آليات غري م�ألوفة يف املواجهات
احلربية املبا�شرة� ،أو يف احلروب ال�صلبة الظاهرة للعيان .فمن يت�صفح
بدقة �صفحات ال�شبكة املتعلقة باملو�ضوع املعالج  ،ميكنه  -ومن منحى نقدي
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مقارن�-أن يالحظ م�شاهد عدة� ،أبرزها :م�شهد الغياب ال�صريح لال�ستعدادات
والإر�شادات التوعوية العربية الر�سمية يف مواجهة تداعيات وخماطر احلرب
املق�صودة على م�ستقبل حتوالت ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي� .إ�ضافة �إىل
بروز م�شهد �آخر الفت يظهر كيفية ظهور احل�ضور الإ�سرائيلي من خالل جملة
مواقع ،منها ما يروج �أن فكرة احلرب الناعمة من ناحية املفهوم �إمنا تعود
�إىل املجتمعات العربية والإ�سالمية التي تكن العداء البالغ لدولة �إ�سرائيل  .ويف
مواقع الكرتونية عدة ،ت�شري «الربوباغاندا» الإ�سرائيلية �إىل تورط بع�ض البلدان
الأوروبية �أي�ض ًا بت�شويه �سمعة �إ�سرائيل دولي ًا ،حتت عنوان معاداة ال�سامية.
وقد وثق ذلك يف تقرير «م�ؤمتر هرزليا العا�شر» ،الذي عقد يف العام ،2010
والذي �أطلق تو�صيات �أمل �أن تتبناها الدولة العربية على امل�ستويات التنظيمية
والق�ضائية وال�سيا�سية والإعالمية .باملقابل ،و مبواجهة احلملة الإ�سرائيلية
املنظمة ،تظهر �صورة ال�صراع الإقليمي  -الناعم  ،الدائر يف ال�شرق الأو�سط
من خالل احل�ضور الإلكرتوين املكثف للجمهورية الإ�سالمية ،والذي يحدد مدى
خطورة احلرب الناعمة وما يعد من قبل الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل
من �أعمال عدائية ،ترمي �إىل تغيري القيم والهوية الثقافية الإ�سالمية� ،إذ يبدي
الإيرانيون قلقهم البالغ ،ويدعون �إىل التنبه ملواجهة ما يعد للأمة الإ�سالمية من
م�ؤامرات ت�ستهدف ممانعة ال�شعوب التي تطمح �إىل التفلت من قب�ضة �أمريكا ،
والعمل على احلد من الآثار ال�سلبية للعوملة الثقافية التي متار�س غزو ًا ثقافي ًا
منظم ًا على ال�شعوب امل�ست�ضعفة .
�إن امل�شاهد املختلفة التي عر�ض لها ،تفتح باب ال�سجال يف حمافل
«الإنتليجن�سيا» «العربية والإ�سالمية حول �آليات املمانعة .ففي قوامي�س بع�ض
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املثقفني العرب ال يوحي م�ستوى التعامل مع املمانعة كمفهوم� ،إال بردة فعل
ت�صادمية ال قيمة كربى لها .واملمانعة بنظر بع�ضهم لي�ست �سوى �أداء �سلبي
قاطع مع الع�صر  ،ومعيق للتقدم على كافة امل�ستويات  .بينما ينظر البع�ض الآخر
�إىل املمانعة كثقافة متكاملة ومتفاعلة مع �إيجابيات العوملة  ،متخذة من احلداثة
ما يتنا�سب مع م�صالح الأمة ،ومن�سجمة مع �أ�صالتها جلهة مقاومة الأهداف
اال�ستعمارية التي تطمح �إىل ا�ستغالل ال�شعوب امل�ست�ضعفة وحتويلها �إىل �صيغة
م�ستهلك لكل ما هو منتج غربي  .ومبا �أن احلرب الناعمة ت�ستهدف ب�صورة �أولية
�صيغ املمانعة القائمة  ،وانطالق ًا من �أنها منهج �صراع غري مبا�شر ت�ستخدم فيه
�شتى �سبل ال�سيطرة املعنوية لقهر ال�شعوب امل�ست�ضعفة  ،ال بد من ا�ستنها�ض
�أ�سئلة �أبرزها :ما هي حقيقة احلرب الناعمة ؟ وما هي انعكا�ساتها على البلدان
العربية والإ�سالمية ؟ كيف تتجلى ت�أثرياتها ؟ وما هي �أهمية بناء جمتمع ممانع
للحروب اخلفية التي ت�شن بالوكالة الداخلية على البلدان العربية والإ�سالمية ؟
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القوة الناعمة ( تأصيل نظري – تاريخي )
قبل �أن نعر�ض لظروف ن�ش�أة مفهوم احلرب الناعمة  ،ال بد لنا من تبني
تعريف علمي ما  ،يندرج يف جملة تعريفات رائجة يف حقل البحوث الإ�سرتاتيجية
الع�سكرية وال�سيا�سية  « .فالقوة الناعمة م�صطلح ي�ستخدم يف نطاق نظرية
العالقات الدولية  ،لي�شري �إىل توظيف ما �أمكن من الطاقة ال�سيا�سية  ،بهدف
ال�سيطرة على �سلوك واهتمامات القوى ال�سيا�سية الأخرى امل�ستهدفة من خالل
و�سائل ثقافية و�أيديولوجية» (((.
لدى مطالعة التعريف املدرج ،ميكننا من ناحية �أولية ا�ستنتاج مغزى القوة
الناعمة وما ت�شمل من �أعمال خمططة ومنظمة ،الغاية منها تثمري الطاقة
ال�سيا�سية ،بهدف الهيمنة على القدرات واملقومات ال�سيا�سية لدى الآخر
امل�ستهدف .مبعنى غزوه ثقافي ًا و�أيديولوجي ًا ،وحتويله �إىل بلد م�سيطر عليه من
دون �أن تظهر هوية الفاعل احلقيقي .واملق�صود بالفاعل احلقيقي ب�شكل �أ�سا�س
 ،الواليات املتحدة الأمريكية ،الناظم املو ّلد لنظرية القوة الناعمة ،والأمني على
م�شروعيتها و�إعطائها بعد ًا» �أكادميي ًا �إ�سرتاتيجي ًا دومنا وازع ،وحتت عنوان
زائف ،يزعم تعزيز اخلري العام ل�شعوب الأر�ض وحماية الدميقراطية من خالل
منطق الفهم الأمريكي� .إن حر�ص الواليات املتحدة على ال�سالم العاملي وم�سرية
الدميقراطية املزعومة يفرت�ض متايز عنا�صر القوة لديها ،ولعل �أف�ضل من عرب
عن �أماين الواليات املتحدة و�ضرورة متايز قوتها هو «روبرت غايت�س» (Robert
 ،)M. Gatesوزير الدفاع الأمريكي احلايل  .ففي م�ؤمتر حول ق�ضايا الدفاع
)U.C. Manal , Dictionary of Public Administration , Sarup & Sons (1
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قال «غايت�س» � :إن ر�سالتي اليوم لي�ست حول موازنة الدفاع �أو القوة الع�سكرية.
ر�سالتي تتعلق بكيفية مواجهة �أمريكا للتحديات الدولية القادمة يف العقود
املقبلة .و�أفرت�ض �أن على �أمريكا �أن تبتكر مظاهر �أخرى لقوتها القومية بهدف
مواجهة التحديات اخلارجية .ووفق ًا خلربتي التي خدمت من خاللها �سبعة
ر�ؤ�ساء  ،وكمدير �سابق لوكالة اال�ستخبارات الأمريكية (  ،) CIAووزير دفاع
حالي ًا� ،أقول لكم �إنني �أتيت �إىل هنا لأعزز فكرة ا�ستخدام القوة الناعمة لكي
ت�صبح قوة فاعلة رديفة للقوة ال�صلبة (((.
من الناحية النظرية ،يعترب «جوزيف ناي» (  ) Jozef S. Nayاملنظر
الأ�سا�س ملفهوم القوة الناعمة .يطرح ناي يف م�ؤلفاته �إ�سرتاتيجيات بارزة من
�أجل �إجناح �سيا�سة الواليات املتحدة الأمريكية يف ال�سيا�سة الدولية .و «ناي» ،
الذي �شغل من�صب م�ساعد �سابق لوزير الدفاع الأمريكي ،ودر�س بدقة تكلفة
حروب �أمريكا الباهظة يف �أفغان�ستان والعراق ،وجد �أن وزن �أمريكا الدويل
مل يعد كما كان يف ال�سابق  ،و�أن �شعبية بلده قد تدنت ب�شكل حاد يف البلدان
الإ�سالمية .انطلق «ناي» من فكرة �أن النا�س قد عرفوا القوة ال�صلبة ( املباشرة
عسكرياً) واجلربوت الع�سكري واالقت�صادي للواليات املتحدة .و�أدركوا ،باملقابل،
�أن ا�ستخدام القوة املبا�شرة والتهديدات ال�صريحة من �ش�أنه �أن ال يحقق النتائج
املرجوة .يف حني �أن ا�ستخدام الوجه الثاين للقوة� ،أي القوة الناعمة� ،سيجذب
الآخرين ويرفع م�ستوى الإعجاب بال�سيا�سة الأمريكية .فالقوة الناعمة جتعل
من الآخر يريد ما نريد من دون �إرغام ! كما و�إنها العن�صر الثابت يف ال�سيا�سة
(((Secretary of Defense Reports 2006-2008 . Understanding The New Defense Policy Through
The Speeches of Robert M. Gates , US Amazon . com
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الدميقراطية ،واملعني الأ�سا�س للقوة ال�صلبة ،التي يفرت�ض احلفاظ على هيبتها،
وتخفيف انعكا�ساتها املعنوية ال�سلبية على الواليات املتحدة (((.
من الناحية الإجرائية ،جتيز نظرية احلرب الناعمة خطط احلرب غري
املبا�شرة «كاللعب بقواعد اخل�صم ،وخلق حالة من الت�شكيك يف الثوابت
واملعتقدات التي يتبناها اخل�صم .ويف مظهر احلرب الناعمة ،يتمظهر اال�شتباك
مع اخل�صم اخلارجي بلون حملي متام ًا» ،مبعنى �أن يتبلور ح�ضور الوكيل املحلي
يف �إطار بيئة حا�ضنة لأهداف اخل�صم بطريقة غري مبا�شرة .ويف هذا ال�سياق
ي�ستعري الوكيل املحلي خطاب ًا وطني ًا حما�سي ًا ال يثري �أية �شبهة من حوله .بل ،ومن
الأف�ضل �أن يتبنى هو بالكامل جمموعة الثوابت امل�شكك فيها» (((.
يت�ضمن كتاب « ناي» خم�سة ف�صول يعر�ض من خاللها للطبيعة املتغرية
للقوة ،ويبحث يف م�صادر القوة الناعمة لدى الواليات املتحدة ،مقارن ًا �إياها
مب�صادر القوة ذاتها لدى الآخرين .ويف ف�صول كتابه يعر�ض لأ�س�س ا�ستخدام
القوة الناعمة ،وعالقتها بال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.
حتت عنوان «وراء القوة الناعمة والقوة الذكية :قوة فائقة» ،يناق�ش «�ستيف
هامونز» (� )Steve Hammonsأفكار ًا ومبادئ مرتبطة بالقوة ال�صارمة،
والقوة الناعمة� ،أو الذكية ،معترب ًا �أن ا�ستخدام هاتني القوتني ،يحقق ما ي�سميه
«القوة الفائقة» �أو »القوة التجاوزية» ( .)Transcendent Powerترتكز
) (1جوزيف ناي  ،القوة الناعمة و�سيلة النجاح يف ال�سيا�سة الدولية  ،ترجمة حممد توفيق � ،ص) 4-5( .
بت�صرف .
((( جريدة اجلريدة  (،العدد  ، ) 1024حممد �صادق احل�سيني .2010/8/30 ،
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«القوة الفائقة» بر�أيه على جمموعة من املوارد ،وت�ستند �إىل دمج عنا�صر
الإفادة من جمموعة وا�سعة من املوارد والأ�ساليب التي تربط بنحو م�ستدمي بني
القوة الناعمة والقوة ال�صلبة .فالقوة الفائقة تت�ضمن ا�ستخدام الدبلوما�سية
العامة ،واملوارد الثقافية الأمريكية ،والعمليات الإن�سانية ،وقواعد حفظ ال�سالم،
والعنا�صر اال�ستخباراتية القائمة على املعلومات الب�شرية .كما ،وت�ستخدم
العمليات ذات الت�أثري النف�سي ( احلرب النف�سية ) ،و�سائر العمليات الدفاعية
والتكنولوجيات املتقدمة وغريها من الو�سائط الهامة املختلفة (((.
�أما « ليزيل جلب « ( ،)Leslie Gelbالباحث الإ�سرتاتيجي  ،و�أحد �أبرز
منظري ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ،فريى من خالل كتابه «قواعد القوة»
(� )Power Rulesأن احل�س ال�سليم ب�إمكانه �أن ينقذ ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية من م�أزقها  ،و�أن يخفف حدة اال�ستياء العاملي منها((( .وهو ،وبالرغم
من ت�سليمه ب�أن قوة الواليات املتحدة قوة ال تقاوم ،وهي مطلقة وال جدل يقبل حول
ذلك ،ف�إنه وجد �أن هذه القوة يفرت�ض �أن تكون على م�ستوى من الإتقان ،لت�صبح
مزيج ًا من القوة الع�سكرية والتفاو�ض الدبلوما�سي القائم على الإكراه والإقناع.
ويف كتابه يحاول �إثبات وجهة نظره من خالل �سل�سلة من درا�سات حالة (Case
 )Studiesتبحث يف جناحات و�إخفاقات الواليات املتحدة يف العالقات الدولية
�أثناء الن�صف الأخري من القرن الع�شرين ،والعقد الأول من القرن احلايل .ويف
ا�ستنتاجات «جلب» تظهر ه�شا�شة فعل التهديدات الع�سكرية وحدها ،والتي ال
((( Title : Beyond Soft Power And Smart Power Transcendent Power.
26/02/http://epages.wordpress com/2009.
((( – Leslie H. Gelb , How Common Sense Can Rescue American Foreign Policy
Cover Page – Amazon . com
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حتل امل�شاكل بر�أيه بقدر ما تعقدها .وهو يقرتح اتباع نهج احل�س ال�سليم ،كنتاج
�إبداعي ،يجمع بني �إ�سرتاتيجيات القوتني ،ال�صلبة والناعمة .ويركز «جلب» يف
كتابه على عنا�صر خم�سة �أ�سا�سية هي :
•
•

•

•
•

•ال�سعي جلعل �أمريكا قادرة على ا�ستعادة ديناميتها االقت�صادية العاملية .
•الت�أكيد على انتهاج مبد�أ الدمج بني القوتني :ال�صلبة والناعمة لإعادة
�إنتاج موقع الواليات املتحدة يف القرن الواحد والع�شرين.
•التحديد الوا�ضح للتحديات واملخاطر التي تتهدد الواليات املتحدة،
كالإرهاب ،والتهديدات االقت�صادية ،وامل�شكالت ال�صحية والبيئية.
•ا�ستخدام ال�سبل الوقائية والتعامل مع امل�شكالت املتوقعة قبل ح�صولها.
•ا�ستخدام القوة يف ظروف حمددة ،و�أ�سلوب الإكراه يف املواقف التي ال
حتقق فيها القوة ال�صلبة النتائج املرجوة .ويخل�ص «جلب» يف م�ؤلفه �إىل
دعوة الواليات املتحدة النتهاج �سيا�سة اعتدال يف العالقات الدولية ،من
�أجل حماية م�صاحلها يف العامل.

ويف م�ؤلف «منفعة القوة» ( )The Utility of Forceيوجه «روبرت
�سميث» (  ،) Rupert Smithوهو �أحد جرناالت بريطانيا نقد ًا ملنهج احلروب
التقليدية ((( ،ويرى� ،أنه مل يعد ب�إمكان الآلة الع�سكرية التقليدية منفردة ح�سم
ال�صراعات وحتقيق االنت�صارات ،م�ستند ًا �إىل �أمثلة تاريخية عن جتارب الواليات
املتحدة يف فيتنام ،وفرن�سا يف اجلزائر ،حملال نتائجها ونتائج حروب �أخرى.
((( – Leslie H. Gelb , How Common Sense Can Rescue American Foreign Policy
Cover Page – Amazon . com
Rupert Smith,The Utility of Force , Introduction . Bames & Noble ,2008.
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ففي كتابه ،ال يدعو �إىل ا�ستبعاد القوة الع�سكرية ،و�إمنا يحاول ت�أكيد فكرة �أن
�أ�ساليب احلروب التقليدية مل تعد كافية ،ما يتطلب ا�ستخدام منظومة خمتلفة
عن منظومة املواجهة بني اجليو�ش التقليدية.
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القوة الناعمة ومفهوم الهيمنة الثقافية
عندما بحث املفكر املارك�سي «�أنطونيو غرام�شي» ()Antonio Gramsci

يف العنا�صر املكونة ال�ستمرارية الر�أ�سمالية� ،أ�شار �إىل �أهمية الثقافة البديلة
،ك�سبيل ميكن اعتماده من �أجل �إجناح الثورة اال�شرتاكية .و «غرام�شي» الذي
يعترب من كبار منظري مفهوم «الهيمنة الثقافية» قد �سعى من خالل ا�ستخدام
هذا املفهوم ك�أداة يف التف�سري� ،إىل تفنيد معوقات انت�شار الثورة اال�شرتاكية
يف �أوروبا الغربية .ويف حتليالته ،يرى �أن هيمنة الر�أ�سمالية ال تنبني على
القوة واملال وال�سلطة فح�سب ،بل على عامل القبول الذي تكونه ثقافة الطبقة
احلاكمة يف �أذهان النا�س .ويحاجج «غرام�شي» ،ب�أن حدوث التغري االجتماعي،
�إمنا يعتمد على �ضرورة �إنتاج ثقافة بديلة لدى ال�شرائح االجتماعية امل�سحوقة،
ثقافة حتمل قيم ومفاهيم وتقاليد الثورة ،من �أجل مقاومة الثقافة الر�أ�سمالية
املهيمنة على املجتمع .مبعنى �أنه حلظ منذ زمن بعيد الدور املن�شود ال�ستخدام
منهجية احلرب الناعمة  -و�إن بعبارات �أخرى  -كحرب ت�سبق الأعمال الع�سكرية
املتحركة ،و�أدرك �أن هنالك حرب ًا ثقافية قائمة بني النظامني الر�أ�سمايل
واال�شرتاكي تتطلب ا�ستنها�ض قنوات خمتلفة ،كو�سائل الإعالم ،وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية والفكرية ،بهدف �إنتاج ثقافة بديلة مواجهة لثقافة الهيمنة النابعة من
قيم وفل�سفة الر�أ�سمالية.
وقبل انهيار املنظومة اال�شرتاكية بقيادة االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق �أي�ض ًا،
ا�ستخدمت الواليات املتحدة الأمريكية كافة �إمكاناتها الثقافية والإعالمية
لتحقيق النظام العاملي اجلديد والقطبية الأحادية ،فانتهت احلرب الباردة،
وخ�سر الي�سار العاملي مواقعه املتقدمة ،وبان الهدف الإ�سرتاتيجي الأ�سا�س
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للواليات املتحدة ،واملتمثل بقيام �إمرباطورية �أمريكية عاملية حتت عناوين
جديدة ،ت�ستهدف قوى معار�ضة لنهج العوملة امل�ضمر ،زاعمة �أن ال�صراع
امل�ستقبلي ال يعدو �أن يكون �صراع ًا ح�ضاري ًا .وقد جتلت فذلكة مفهوم ال�صراع
القادم يف كتابات ونظريات مفكرين �أبرزهم «فران�سي�س فوكوياما» (Francis
 ،)Fukuyamaو «�صموئيل هنتنغتون» ( ،)Samuel Huntingtonاللذان
ر�سما بطريقة ما البعد النظري  -التربيري للمزاوجة ما بني مفهومي القوة
ال�صلبة والقوة الناعمة ،و�أ�س�سا ب�صورة غري مبا�شرة ملنهجية الهيمنة الثقافية،
الأمر الذي ي�ستدعي الوقوف على �آثار ب�صماتهما اخلفية .فما هي الأدوار
الأيديولوجية التي ر�سمت من خالل هذين املفكرين ؟ وما �صلة ا�ستقراءاتهم
غري الأمينة �إىل حد بعيد يف فهم حركة التاريخ ؟ وما �صلة ذلك بفكرة توطيد
موقع احلروب الناعمة ك�إ�سرتاتيجية متطورة للتو�سع الإمربيايل والهيمنة
الثقافية ؟.
ت�سيدت مقولة «نهاية التاريخ» ملنتجها «فران�سي�س فوكوياما» حمافل الفكر
ال�سيا�سي الأمريكي لفرتة ناهزت اخلم�س �سنوات  .ففي كتابه « :نهاية التاريخ
والإن�سان الأخري» ( )The End of History and The Last Manالذي
�صدر يف العام  ،1989تالقت طروحات امل�ؤلف مع التوجهات الأيديولوجية
للمحافظني اجلدد ،جلهة التنب�ؤ بانهيار الأنظمة ال�شمولية ،و�سائر الأنظمة
ال�شيوعية واال�شرتاكية  ،والتنب�ؤ �أي�ض ًا  ،بانت�صار النظام الليربايل ،كنظام
�سيا�سي  -اقت�صادي فريد يف امل�ستقبل.
عار�ض «فوكوياما» يف كتابه نظرية «كارل مارك�س» ( )Karl Marxوفهمه
املادي  -التاريخي الذي اعترب من خالله �أن نهاية اال�ضطهاد الإن�ساين م�س�ألة
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حتمية  ،و�أن زوال ال�صراع الطبقي �سي�ؤ�س�س لعدالة �إن�سانية مقبلة .ووجد �أن نهاية
اال�ضطهاد �ستكون على يد حالة ا�ستقرار نظام ال�سوق احلرة يف الدميقراطيات
الغربية � .أما جلهة الناحية التي تربط فكر «فوكوياما» مبفهوم «القوة الناعمة»،
فتكمن يف اقتناعه ب�ضرورة �أن تبقي الواليات املتحدة على جهوزيتها امل�ستمرة
ال�ستخدام القوة ال�صلبة يف �سبيل حماية ون�شر الدميقراطية .ولكن ،بالتوازي
مع ما �أطلق عليه منوذج ويل�سن الواقعي ،اعترب «فوكوياما» �أن ا�ستخدام القوة
يفرت�ض �أن يكون �آخر اخليارات التي يتم اللجوء �إليها ،ووجد �أن �إ�صالح التعليم
ودعم م�شروعات التنمية ،مينحان �سيا�سة الواليات املتحدة �أبعاد ًا م�شروعة من
�أجل ن�شر الدميقراطية.
ويف الفرتة التي تخلى فيها «فوكوياما» عما كان قد طرحه من �أفكار موالية
للمحافظني اجلدد يف مقال ن�شرته املجلة التابعة ل�صحيفة «نيويورك تاميز»
( ،)New York Timesيف العام  ،2006نفى �أن تكون احلرب الع�سكرية هي
الإجابة ال�صحيحة عن احلرب على الإرهاب .و�أ�ضاف �أن معركة ك�سب عقول
وقلوب امل�سلمني حول العامل هي املعركة احلقيقية� .أ�شار «فوكوياما» �إىل ذلك
وهو يدرك �أن احلروب ال�صلبة التي �شنتها الواليات املتحدة قد خلفت الكثري من
الويالت  ،و�أن هنالك �صحوة قادمة �ستغري من درجة تقبل «املاي�سرتو» الأمريكي
يف العامل الإ�سالمي ،و�أن القوة الع�سكرية مل يعد ب�إمكانها �أن ت�سحق �شعوب ًا
بكاملها مهما عظمت.
ما كتبه «فوكوياما» يف العام � ،2006إن دل  ،ف�إنه يدل على حماولة تن�صله
من جرائم املحافظني اجلدد يف العامل  ،ومن الأخطاء ال�سيا�سية الفادحة  -وفق
فهمه  -التي ارتكبت يف عهد الرئي�س الأمريكي «جورج بو�ش» .وقد تبدى ذلك يف
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كتابه�« :أمريكا على مفرتق الطرق» (.)America At the Crossroads
ففي ف�صول م�ؤلفه يبدي الكاتب قلقه من �أ�سلوب تعاطي الإدارة الأمريكية مع
ال�شرعة الدولية من خالل غزو العراق ،و�إن بنحو �إ�صالحي  -تربيري ،ملمح ًا
�إىل �أن �أمريكا قد �أ�ضحت على مفرتق طرق� ،أي �إنه قد ا�ست�شرف ب�شكل ما
ال �صالحية املحافظني اجلدد يف قيادة ال�سيا�سة اخلارجية لأمريكا ،ونادي
ب�ضرورة االنطالق من مرحلة جديدة تقوم على فكرة املزاوجة ما بني القوتني:
ال�صلبة والناعمة.
يف دائرة التنظري ل�ضرورة احلرب والت�صادم احل�ضاري القادم ،الذي
ي�ستوجب التحديث الدائم لأدوات القهر االمربيالية على امل�ستويني :املبا�شر
والرمزي ،ملع جنم «�صموئيل هنتنغتون» ( )Samuel Huntingtonيف نظريته
«�صدام احل�ضارات» ( )The Clash of Civilizationsيف نهاية الت�سعينات
�أي�ض ًا .ولعل الأ�سباب التي �أدت �إىل ات�ساع �شهرة «هنتنغتون» ال تتعلق بالقيمة
العلمية التي حتملها نظريته فح�سب ،بل ب�صلتها الوثيقة بنهج اليمني الأمريكي
املتطرف .لذا ،ف�إنها قد جاءت لتعرب عن ال�سيا�سة «النيو  -ليربالية» ،بعد �أن
�أفلت مرحلة النتاج النظري مل�ؤلف «نهاية التاريخ والإن�سان الأخري» لفوكوياما.
عمد «هنتنغتون» يف كتابه �إىل تربير نوع �آخر من احلتمية� ،أي احلتمية
الثقافية القائمة على الهيمنة ،وامل�ستندة �إىل ت�صوير م�شهد ال�صراع القادم بعد
انهيار ال�شيوعية ،على �أنه �صراع خطري حا�ضر ًا وم�ستقب ًال ،ويتطلب بالتايل من
�سادة احل�ضارة الغربية �صراح ًة �أخذ احليطة واال�ستعداد للدفاع عن النموذج
احل�ضاري الأمريكي الليربايل  .ويف نظريته يطرح فكر ًة م�ؤداها� ،أن م�شهد
ال�صراع القادم لن يكون �أيديولوجي ًا �أو اقت�صادي ًا ،بقدر ما �أنه �سيكون ح�ضاري ًا -
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ثقافي ًا ،الفت ًا �إىل �أن ال�صراعات ال�سيا�سية الدولية املر�شحة للن�شوب �ستحدث بني
ح�ضارات �ستتنازع من �أجل ال�سيطرة على العامل ،و�ستكون بني ثالث ح�ضارات
رئي�سة هي :احل�ضارة الإ�سالمية ،احل�ضارة ال�صينية ،واحل�ضارة الغربية .ولفت
امل�ؤلف �إىل �أن هذه ال�صراعات �ستحل حمل ال�صراعات الأيديولوجية.
يف�صح كتاب «�صدام احل�ضارات» عن منطلقات �أيديولوجية تربر مبد�أ �صراع
احل�ضارات بد ًال من مبد�أ احلوار فيما بينها .ويعزز ب�شكل غري مبا�شر ،ومن
زاوية �إ�سرتاتيجية ،مبد�أ �سباق الت�سلح وتطوير القوة الع�سكرية الأمريكية �إىل ما
ال نهاية ،بد ًال من العمل على بناء ال�سالم العاملي املبني على حوار احل�ضارات
وتفاعلها.
الحظ �أن نظرية «هنتنغتون» متيل �إىل �إظهار
وبنا ًء على ما �سبق ذكرهُ ،ي َ
انتقائية فا�ضحة يف ت�صنيف احل�ضارات .فتار ًة ي�ستبعد الكاتب ح�ضارات
معينة ،وتار ًة ينمق �أخرى يف �أ�سلوب يخفي التمايز احل�ضاري الأورو � -أمريكي.
وبر�أيه ،ف�إن «احل�ضارة الكونية �ستقوم على عاتق معتقدات وقيم يحملها العديد
من النا�س الذين يعي�شون يف كنف احل�ضارة الغربية� ،إ�ضافة �إىل بع�ض الذين
ينتمون �إىل ح�ضارات �أخرى»  .و «هنتنغتون» ال يتطرق بالطبع يف م�ؤلفه �إىل ما
جنته احل�ضارة الغربية من كوارث  ،وال ي�شري �إىل �أي نقد بنيوي لطبيعة الدور
االمربيايل � ،أو �إىل الأن�ساق اال�ستعمارية املغلفة التي جتتاح البلدان ال�ضعيفة،
وهو ال يكف عن ت�أكيد ال�صراع احل�ضاري املت�أجج بقوله�« :أنه يف الع�صور املقبلة
�سي�شكل �صدام احل�ضارات التهديد الأعظم لل�سالم العاملي» ((( ،نافي ًا بذلك
مقوالت ال�صراع الأخرى ،ذات البعد املجتمعي  -الطبقي.
((( The Clash of Civilizations, Samuel Huntington, Books-A-million -1, 1997 p. 57
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يف �ضوء العر�ض املقت�ضب للبعد الأيديولوجي ملقولة �صراع احل�ضارات،
تتبدى جملة من الت�سا�ؤالت حول �شكل وم�ستقبل ال�صراعات الدولية القادمة.
وب�صورة خا�صة ،حول ما طرحته الواليات املتحدة من �أفكار مطمئنة بعيد
احلرب الباردة ،وما ن�سجته من ترويج لع�صر العوملة الواعد بتحقيق الرخاء
والتقدم و�إزالة الفروق بني بني الإن�سان .فالعوملة املزعومة مل حتقق �أي �شكل من
�أ�شكال العدالة الدولية ،بقدر ما عملت على تفريغ الثقافات العاملية من حمتواها
احلقيقي .كما و�أن العوملة مل تن ِه التاريخ ،وما احلديث عن موت التاريخ �إال حديث
مرام تت�سرت بوجهة نظر ،هدفها يف الباطن تكري�س
م�ؤدلج «ي�شتغل انطالق ًا من ٍ
الهيمنة الثقافية على احل�ضارات غري الغربية  .وما ال �شك فيه �أن «هنتنغتون»
قد �صاغ نظريته بدرجة وفاء عالية للنهج الأمريكي الذي كان ب�أم�س احلاجة
ملربرات نظرية متكنه من �إحكام ال�سيطرة على ال�شعوب امل�ست�ضعفة.
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ما بين «جورج بوش» و «باراك أوباما» :الهيمنة المحدثة.
بعد انتهاء الفرتة الرئا�سية جلورج بو�ش ،وما خلفته الآلة الع�سكرية
الأمريكية من قتل ودمار يف بقاع خمتلفة من العامل ،ويف مناخ الرتاجع احلاد
ل�سمعة الواليات املتحدة الأمريكية يف املحافل الدولية �إثر ما قدمته للإن�سانية
من موت وت�شرد و�إعاقة يف �أفغان�ستان والعراق ،عادت ال�سيا�سة الأمريكية �إىل
ال�ساحة الدولية بوجه جديد ،يخاطب العامل الإ�سالمي بو�صفه عامل ًا جدير ًا
باالحرتام والثقة ! �إنه وجه «باراك �أوباما» .انتُخب �أوباما ليوحي بتغري ما يف
�سيا�سة �أمريكا اخلارجية ،ف�أطلق رئي�سها اجلديد ال�صورة الإيجابية اخلادعة
ل�سيا�سة مل تغري يف �أهدافها بقدر ما غريت يف نهج حتاول لغاية الآن تفح�ص
مدى �أهليته لبناء الإمرباطورية الأمريكية امل�ستندة �إىل القوة الناعمة.
انعك�ست التحوالت ال�سيا�سية الأمريكية بداية يف م�شهد اخلطاب ال�سيا�سي
الهادف ب�صورة ما �إىل ك�سب معركة يف خانة الت�أثري الثقايف ،وحماولة ال�سيطرة
جمدد ًا على عقول وقلوب امل�سلمني .ففي اخلطاب املحدث  ،يتم اختيار املفردات
التي تعنى بال�سالم  ،وحمو الظالم ،وبناء كوكب الأر�ض عرب ا�ستخدام الطاقة
الآمنة .ويف عناوين اخلطاب اجلديد منعطفات ي�صعب ت�صديقها حول بناء
�شراكات جديدة مزعومة مع �شعوب البلدان النامية ،التي �أغدق عليها بالوعود
املتعلقة بن�شر التعليم وحتقيق الدميقراطية والعدالة الدولية ! �أي جملة الأ�ساليب
التي تدعو �إىل ترجيح كفة �سيا�سة القوة الناعمة ،وجتنب ا�ستخدام القوة
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الع�سكرية ال�صلبة حلل ال�صراعات الدولية� ،أو الدفاع عن امل�صالح الأمريكية
 الدولية �إذا �صح التعبري« .فقد حدثت �أثناء والية جورج بو�ش فجوة وا�سعةطالت كيفية النظر �إىل �أمريكا من خالل �شعبها ،وكيفية نظر بلدان العامل غري
الأمريكي لها� .إذ يحاول الرئي�س �أوباما حالي ًا عبور هذه الفجوة� ،إال �أن النجاح
لن يكون �سه ًال ،لأنه يتطلب �إعادة تقومي يف �ضوء امل�صلحة القومية ،بعيد ًا عن
املبالغة واال�ستثناءات املزعومة((( .

((( Same ref. p.321
-Soft Power and Foreign Policy: Theoretical, Historical, and Contemporary
)Perspectives. Inderject Parmer and Michael Cox . Books-A-Million p.(166 - 165
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القوة الناعمة في مشهد اإلعالم
وحالة الصراع الدولي  -اإلقليمي على الشبكة
اإللكترونية.
من قواعد احلرب الناعمة �أن ت�ستخدم و�سائل الإعالم بهدف الت�أثري على
قناعات ومبادئ اخل�صم عرب و�سائط االت�صال املختلفة ،وذلك لي�س من �أجل
�إحداث ن�شر ثقافة بديلة عن الثقافة املحلية فح�سب ،بل من �أجل �إحداث قلب يف
معايري التفكري واجتاهات الر�أي العام يف البلد امل�ستهدف.
ويف ا�سرتاتيجيات احلرب الناعمةُ ،يعمل مبا ي�س ّمى بحرب املواقع
الإلكرتونية لإثارة ال�سجاالت ،وحماوالت اجلذب والت�أثري ،والقر�صنة ومهاجمة
مواقع الآخر امل�ستهدف «بالفايرو�سات» املتنوعة .و�أمور كهذه ،متكن مالحظتها
يف م�ضامني مو�ضوعات ال�شبكة ،التي تظهر ما ّ
ينظر حول احلرب الناعمة يف
دائرة ال�صراع الدويل  -الإقليمي ،حيث تتبدى �أمناط ح�ضور خمتلفة ،تبحث يف
خماطر هذه احلرب و�أ�شكالها يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،بني �أطراف �سيا�سية
متثل اجتاهات عدة  ،تتمثل بح�ضور قوى �إ�سالمية م�ستقلة  ،ح�ضور �إيراين ،
وح�ضور �إ�سرائيلي ،يقابله غياب ح�ضور غالب احلكومات العربية عن م�سرح
الت�صدي لهذا النوع من احلروب .ورمبا يحدث ذلك بحكم �أن هذه احلكومات ال
ت�شعر ب�أنها معنية بت�أثري الفايرو�سات الناعمة� ،أو رمبا لأنها تلعب دور ًا ل�صالح
انت�شارها ،و�إن ب�صورة غري مبا�شرة ،فما الذي ي�ستحق �إثارة ال�سجال واجلدل؟
على �صعيد الإعالم ،يروج الغرب الأمريكي دوم ًا حلرية التعبري عن الر�أي
وحقوق الن�شر  ،وحرية نقل املعلومات والإفادة منها ،باعتبارها حقوق ًا �إن�سانية
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ال ميكن امل�سا�س بها .وحتت عناوين كهذه ،تالم وتعنف الأنظمة ال�شمولية
والدكتاتورية على قمع ال�صحافة احلرة ،وتوجه االنتقادات عندما يتعلق الأمر
ببلدان غري �صديقة� ،أو وفية للواليات املتحدة والغرب عموم ًا� .أما اجلانب املغفل
الذي ال يتم احلديث عنه ،فيقع يف �إ�سرتاتيجيات الإعالم يف احلرب الناعمة،
ويف منهجية ال�سيطرة والتحكم بعقول ال�شعوب ،عرب حتويل �أ�ساليب التفكري
والذهنيات نحو �أمور تافهة �أحيان ًا ال ت�صب مبعظمها يف حميط تناول ق�ضايا
حيوية ،فتبعد العقول عن مالم�سة م�سائل التغري البنيوي ،وحتولها �إىل عقول
م�ستهلكة غري منتجة ،الأمر الذي ي�ضع الأفكار واملعلومات يف دائرة ا�ستهالكية،
ويرجح التعاطي مع ال�شعوب مبنطق �إغراقي �شبيه مبنطق الإغراق ال�سلعي،
الذي يوقع م�ستهلك املعلومات يف ه�سترييا االختيار.
وب�صدد وظائف الإعالم يف التحكم والت�أثري ،نلفت �إىل قائمة �أع ّدها املفكر
الأمريكي «نعوم ت�شوم�سكي» ( )Noam Chomskyاختزل فيها الطرق التي
ت�ستعملها و�سائل الإعالم العاملية لل�سيطرة على ال�شعوب  ،والتي حددها بع�شر
�إ�سرتاتيجيات �أ�سا�سية وهي:
� -1إ�سرتاتيجية الإلهاء ،وهدفها الأ�سا�س يتمثل يف حتويل انتباه الر�أي العام
عن امل�شكالت الهامة ،من خالل بث جملة من الإلهاءات واملعلومات
التافهة التي ت�ضع املتلقي يف خانة الت�شتت.
� -2إ�سرتاتيجية ابتكار امل�شكلة ،و�إحداث ردة الفعل ،ومن ثم تقدمي احلل� ،أي
�أن يثري الإعالم م�شكلة حتدث ردة فعل من قبل ال�شعب ،فيطالب بحلها،
يف وقت يفرت�ض املطالبة بحل م�شاكل �أكرث �أهمية ومالم�سة لظروف
احلياة اليومية.
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� -3إ�سرتاتيجية التدرج ،ويعمل بهذه الإ�سرتاتيجية من �أجل تقبل �إجراء
من ال�صعب تقبله .مبعنى �إقناع ال�شعب ب�ضرورة ح�صول التغريات
االجتماعية واالقت�صادية بنحو تد ّرجي ت�صاعدي.
� -4إ�سرتاتيجية الت�أجيل كما ي�سميها «ت�شوم�سكي» وهي طريقة يتم االلتجاء
�إليها من �أجل �إك�ساب الأمور املكروهة حالة التقبل ،كتقبل �إجراء ما يف
احلا�ضر يفرت�ض تطبيقه يف امل�ستقبل ،وتر�سيخ فكرة �أن ما يقدمه ال�شعب
يف احلا�ضر� ،سيجعله يف موقع تفادي الت�ضحية املطلوبة يف امل�ستقبل.
 -5وتتجلى يف خماطبة النا�س وك�أنهم جمموعة من �أطفال �صغار ،وبوا�سطة
�شخ�صيات وخطب ال ت�ستدعي لدى املتلقي احل�س النقدي ال�سليم.
 -6وتنطلق من ا�ستثارة العاطفة بدل تفعيل التحليل املنطقي� .أي حماولة
حتريك م�شاعر وعواطف النا�س من خالل �إثارة الرغبات واملخاوف
والنزعات ال�سلوكية ،ب�شتى الو�سائل.
 -7وتكمن يف �إبقاء ال�شعوب يف حالة من اجلهل واحلماقة ،و�إبعادها عن
التكنولوجيات املتقدمة ونوعية التعليم اجليد .وتتقاطع هذه الإ�سرتاتيجية
مع �إ�سرتاتيجية الإلهاء.
 -8ت�شجيع ال�شعب على ا�ستح�سان الرداءة ،ك�أن يجد الفرد �أنه من الرائع �أن
يكون «غبيا».
 -9ا�ستبدال حالة التمرد بحالة من ال�شعور بالذنب� .أي جعل الفرد يظن
ب�أنه امل�س�ؤول الأوحد عن �أخطائه وتعا�سته ،و�أن م�شكالته احلياتية �إمنا
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تعود �إىل �سوء اندماجه ونق�ص ذكائه وقدراته ،عو�ض ًا عن قيامه بحراك
�سيا�سي ي�ستهدف بنية النظام االقت�صادي القائم.
� -10إ�سرتاتيجية �سيطرة الإعالم من خالل تقدم العلوم البيولوجية والنف�سية.
فرب�أي «ت�شوم�سكي» يلعب التطور العلمي دورا«هاما» يف عمليات الت�أثري
نتيجة درا�سة طباع النا�س وميولهم .وقد نتج ذلك الت�أثري بر�أيه عن
الفجوة املعرفية بني عامة النا�س ،وبني الذين ميتلكون �أدوات ال�سيطرة،
مما يجعل ت�أثري القوى احلاكمة �أقوى من ت�أثري الأفراد على �أنف�سهم(((.
من هنا ،ن�ستنتج �أن للإعالم دور ًا م�سترت ًا �أي�ض ًا ،ميار�س عرب الدميقراطيات
املثالية على ال�شعوب امل�ستهدفة  ،بهدف تفريغها من عنا�صر القوة واملمانعة
انطالق ًا من ازدواجية الدور املر�سوم له.
يتكرر فعل هذه اال�سرتاتيجيات يف حقل �آخر ،هو حقل احلرب الإلكرتونية
الذي تتم جتلياته يف اجتاهني مرتابطني :اجتاه �أول ،وتتدخل فيه تقنية مهاجمة
الأعداء «بالفايرو�سات» بوا�سطة خمرتقني ( ،)Hackersواجتاه ثاين ،يت�أ�س�س
على غزو العقول ،وتغيري �أ�ساليب التفكري ،و�صناعة الأذواق ،و�إثارة الت�ضليل
املق�صود .على م�ستوى االجتاه الأول ،تخرتق �أنظمة احلوا�سيب من خلفيات
�سيا�سية واقت�صادية وثقافية من جهة ،و�أعمال قر�صنة و�سرقة معلومات من
جهة �أخرى .وقد ا�ستهدفت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية على �سبيل املثال
بفايرو�س «�ستاك�سنت» ( ،)Stuxnetوهو منتج فايرو�سي ا�ستخدم لإحداث
�أ�ضرار بالربنامج النووي الإيراين و�أجهزة الطرد املركزي خا�صته� .أما على
((( جريدة ال�سفري اللبنانية ( ع�شر ا�سرتاتيجيات للتحكم بال�شعوب – �شباب ال�سفري ) . 2011/2/15
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م�ستوى االجتاه الثاين ،ف�إنه يعرب عن ال�صراعات و�أ�ساليب الدفاع والتح�صني
والدعاية املنظمة من خالل ال�شبكة الإلكرتونية .ومبجرد ت�صفح فهار�س املواقع
اخلا�صة باحلرب الناعمة ،متكن مالحظة �أطراف ال�صراع الدائر ،خا�صة على
ال�صعيد الإقليمي ،والذي �سنعر�ض لتمثيل �أ�شكال ح�ضوره ،بغية تفنيد �أبعاده
ومراميه ،ووعي خطورة ما يجري يف عامل يدعي «الدمقرطة» ،وال يعمل من
�أجلها �إال القليل .
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أطراف الصراع وتجليات الهجوم
والدفاع والتضليل والممانعة
تلحظ فهار�س ال�شبكة الإلكرتونية �أوجه ًا عدة لل�صراع اخلفي .وبالرغم من
�أن حتليلها وتف�سري م�ضامينها يحتاج �إىل مبحث م�ستقل� ،سنعمد �إىل تو�ضيح
م�شهد النزاع عرب الرتكيز على �أ�شكاله التالية:
 احل�ضور الإ�سالمي غري املرتبط ببنية الأنظمة ال�سيا�سية العربية. احل�ضور الر�سمي للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية. احل�ضور الإ�سرائيلي املتعدد الأبعاد.يتبدى احل�ضور الإ�سالمي املتنوع بتدخالت فردية ،تقع �أهميتها يف �إثارة
الوعي حيال �أبعاد احلرب الناعمة وخماطرها على الثقافة الإ�سالمية .
(((
والالفت �أن بع�ضها يحمل حتليالت نقدية لدرا�سات م�ؤ�س�سة «راند» ()Rand
الأمريكية ،حول الإ�سالم ،والتي حتث على بناء �شبكات الكرتونية ذات طابع
�إ�سالمي معتدل ،بهدف �أمركة مفهوم االعتدال وتفكيك ال�صف الإ�سالمي،
وانتداب قوى داخل املجتمعات الإ�سالمية تن�شط لإ�شعال نزاعات �أيديولوجية بني
العلمانيني واحلداثيني والتقليديني .ويخل�ص م�ضمون االجتاه الإ�سالمي املتنوع
�إىل توعية النا�شئة� ،إىل �أن هنالك معركة فكرية ت�شن �ضد الإ�سالم ،وتنفذ على
�أيدي �أنا�س من �أبنائه لهدمه الإ�سالم وتعطيل ال�شريعة با�سم الإ�سالم.

((( .http://www.rand.org/publications/pubs-search.html
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• يعمل يف م�ؤ�س�سة راند ما يقرب من � 1700شخ�ص يف �أكرث من خم�سني
دولة ،ولديهم خربات متفوقة يف التوثيق ،والتدريب الأكادميي ،والبحث
يف الق�ضايا ال�سيا�سية والأيديولوجية ،وم�سائل العرق واجلن�س .ويتم
جتميع فرق امل�ؤ�س�سة من بني مهنيني خمت�صني يف الأبحاث ،ولديها
م�شرفون يبلغ عددهم حوايل  950باحث ًا يف احلقول الأكادميية واملهنية،
ويف فروع االقت�صاد والعلوم ال�سلوكية والطب والهند�سة .وللم�ؤ�س�سة فروع
منت�شرة يف كافة �أنحاء العامل ،ولها فرع يف �أبو ظبي و�آخر يف قطر(((.
تناق�ش املواقع الإ�سالمية �أي�ض ًا جرائم الرئي�س الأمريكي الأ�سبق «جورج
بو�ش» مظهرة فظاعتها ،وت�شري �إىل �أن الرئي�س احلايل قد جاء ليغ�سل وجه
�أمريكا امللوث بدماء امل�سلمني ،وتدعو �إىل اليقظة والتنبه ،وتوجه نداءات �إىل
قادة الأمة الإ�سالمية للعب دورهم ،لأن العلماء هم قادة ،ولأن الأمة ال ُتنتهك
�إال حني ي�سكت العلماء النا�صحون .وعلى امل�ستوى الديني – الإر�شادي ،تتوجه
بع�ض املواقع �إىل دعاة الإ�سالم يف العامل للعب دورهم يف الدعوة �إىل القيام
بالواجبات الدينية وحماربة املحرمات  ،وعدم تربية ال�شباب على دين متفلت
من ال�ضوابط الأخالقية  ،وتوجه ر�سائل لكل م�سلم وم�سلمة حول ما يحاك �ضد
الأمة الإ�سالمية من م�ؤامرات هدفها التفرقة  ،طالبة منهم االحتكام �إىل قواعد
القر�آن الكرمي  ،لأن امل�ستقبل يف العامل هو م�ستقبل امل�سلمني .
�أما احل�ضور املتعلق باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،فيتميز بتبيني مدى
ا�ستهداف النظام ال�سيا�سي ،ومب�ساهمات الواليات املتحدة يف �إنتاج املعار�ضة
((( ملزيد من التف�صيل �أنظر املوقع الإلكرتوين الر�سمي للم�ؤ�س�سة:
.http://www.rand.org/publications/pubs-search.html
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الداخلية له بو�سائط خمتلفة  ،منها ما هو حملي ،ومنها ما هو خارجي .وقد ال
يبدو الأمر حمري ًا لأن �إيران م�ستهدفة منذ قيام ثورتها با�سرتاتيجيات احلرب
الناعمة ،نتيجة لتنامي دورها الإقليمي الفاعل ،ولعدائها املطلق لإ�سرائيل،
وتبنيها برناجم ًا نووي ًا يثري قلق �أمريكا ويهدد امل�صالح الغربية يف ال�شرق
الأو�سط .
برز االهتمام الإيراين الر�سمي بت�أثريات احلرب الناعمة من خالل مواقف
وتوجيهات مر�شد الثورة الإ�سالمية �آية اهلل خامنئي ،والتي تدعو �إىل التعبئة،
نظر ًا ملا ت�شكله هذه احلرب من خماطر ترمي �إىل �إيجاد التفرقة بني �أبناء
ال�شعب و�إحداث ال�ضرر يف �إيران .وقد �أو�ضح ذلك مر�شد الثورة يف مواقف
عدة ،الحظ ًا �أن القوى الإ�ستكبارية ،وبعد ف�شلها يف ا�ستهداف بالده خالل
العقود الثالثة املا�ضية ،قد جل�أت �إىل بث التفرقة ،وت�شوي�ش الأذهان .ودعا
جميع و�سائل الإعالم والنا�شطني ال�سيا�سيني و�سائر امل�س�ؤولني املعنيني �إىل
الكف عن اخلالفات الهام�شية للت�صدي للهجمة التي تتعر�ض لها اجلمهورية
الإ�سالمية� .أما على امل�ستوى احلكومي .فقد �أ�شار وزير الأمن الإيراين �إىل �أن
بالده م�ستهدفة باحلرب الناعمة ،و�أن هنالك �أكرث من ثمانني م�ؤ�س�سة تعمل يف
�أمريكا ،مبيزانية تبلغ نحو ملياري دوالر �سنوي ًا لإثارة احلرب الناعمة وحتقيق
�أهدافها يف �إيران .وقد حلظ الوزير الإيراين �أي�ض ًا� ،أن �أمريكا قد حاولت ،ومل
تزل� ،أن ت�ؤثر على ال�سيا�سة الإيرانية عرب �سل�سلة من العقوبات� ،إال �أن ذلك
مل يفلح ،نظر ًا لقدرة �إيران على املمانعة ،معترب ًا �أن ا�ستهداف بالده مل يزل
قائم ًا ،نتيجة تنامي القدرات الإيرانية يف �شتى املجاالت .ومبا �أن م�شهد ال�صراع
ي�شري �إىل خروج �إيران عن قواعد اللعبة الدولية وتوزع مراكز القوة والنفوذ
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ف�إن الغرب ،وبقيادة البيت لأبي�ض ،قد و�ضع على جدول �أعماله خيارات ع ّدة
لوقف التقدم الإيراين املتوا�صل .وما هدف احلرب الإعالمية الناعمة �إال الت�أثري
على فكر ال�شعب الإيراين ،و�إخافة امل�س�ؤولني من امل�ضي قدم ًا يف الطريق الذي
�سلكوه(((.
و يف مواقع عدة على ال�شبكة الإلكرتونية �أي�ض ًا .يتهم امل�س�ؤولون الإيرانيون
الواليات املتحدة ودو ًال �أخرى بال�سعي �إىل الإطاحة بنظام والية الفقيه من خالل
ا�ستخدام القوة الناعمة مب�ساندة مثقفني وغريهم من داخل املجتمع الإيراين.
وملواجهة هذه احلرب ،يالحظ تعدد املباحث حول �آليات الت�صدي لهجمة الغرب
الثقافية  -الأيديولوجية يف مدونات وزارة الثقافة والإر�شاد الإ�سالمي الداعية
�إىل �ضرورة تبني خطوات ميدانية يف حقل املواجهة بني �إيران و�أعدائها .ففي
«ملتقى �إ�سرتاتيجية و�سائل الإعالم الداخلية ملواجهة احلرب الناعمة» ،ركز
وزير الثقافة الإيراين على �أهمية ما يلي:
� -1ضرورة ت�أليف ع�شرات الكتب التثقيفية ملواجهة هذه احلرب.
 -2التنبه �إىل ما ينتجه الإعالم ،الفت ًا �إىل �أن قدرته على التدمري ،هي �أقوى
و�أخطر من القنبلة الذرية ،كونه من الو�سائل الأكرث �أهمية يف احلرب
الناعمة مما ي�ستوجب تر�شيد الإعالم املحلي على كافة امل�ستويات .
 -3تفعيل قدرات احلكومة ،واجلامعات ،وامل�ؤ�س�سات ،وو�سائل االت�صال كافة
ملواجهة هذه احلرب.
 -4التنبه لتطورات احلرب الإلكرتونية ،وما يقوم به موقع «فاي�س بوك»
((( جريدة القب�س  ( :حمطات �إيرانية – احلرب الناعمة واخليارات الفا�شلة �ضد �إيران . 2011/3/19 .
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( )Facebookمن �أن�شطة معادية لإيران ،معترب ًا �أن احلقيقة هي
ال�ضحية الأوىل للحرب الإعالمية (((.
يف املقلب الآخر ،يتبدى املوقف الإ�سرائيلي من احلرب الناعمة يف حمطات
�أ�سا�سي ثالث :اخلوف من �سلطة الإعالم ،اعتماد �أ�سلوب اخلدعة لت�شويه
احلقائق التاريخية لل�صراع العربي  -الإ�سرائيلي ،و �سيا�سة املواجهة والغزو
املتعدد الأهداف.
يف نطاق اخلوف من �سلطة الإعالم ،ويف الفرتة التي عر�ض فيها امل�سل�سل
الرتكي «�صرخة حجر» ،اعرت�ض الإ�سرائيليون ب�شدة على امل�سل�سل املذكور،
واعتربوا �أنه ي�شكل حتري�ض ًا خطري ًا �ضدهم فعمدوا �إىل ا�ستدعاء ال�سفري
الرتكي ،واحتجوا لدى تركيا  ،حمدثني �ضجة �إعالمية كربى ،لأن امل�سل�سل قد
�أثار حقائق تتناق�ض مع امل�شهد الذي تقدمه �إ�سرائيل عن �سيا�ستها يف الغرب
املنا�صر لها .فالدولة ال�صهيونية تدرك مدى اخلطر الذي ي�شكله الإعالم عليها.
ولذلك� ،أعطت �أهمية كربى لل�سيطرة على مرافق �إعالم حيوية� ،سواء يف �أوروبا،
�أو يف الواليات املتحدة ،لأنها ت�ؤمن ب�أهمية و�سائل الإعالم يف �صناعة ر�أي عام
ملفق يحت�ضن ق�ضيتها ب�شتى ال�سبل وامل�ؤثرات.
تنطلق �إ�سرائيل بتنظريها ملفهوم احلرب الناعمة من خدعة كربى .وال�سا�سة
الإ�سرائيليون يحتاجون دوم ًا �إىل حائط مبكى لإيهام العامل ب�أن �إ�سرائيل هي
دوم ًا املعتدى عليها ،و�أنها ال�ضحية التي تذبح من قبل العرب وامل�سلمني .ففي
«م�ؤمتر هرزليا» اعتمدت �إ�سرائيل يف فنون اخلدعة على ت�شويه احلقائق
((( جريدة النهار اللبنانية  ( :وزراء ّ
جناد يتعهدون مبواجهة احلرب الناعمة �ضد �إيران ) . 2009/9/2 .
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لتمرير فكرة �أن م�صدر احلرب الناعمة عربي � -إ�سالمي من جهة ،و�أوروبي
معاد لل�سامية من جهة �أخرى .ويالحظ ما ذكرناه من خالل مطالعة �أعمال
ٍ
امل�ؤمتر املق�صود ،حيث وزعت �أوراق عمل  ،تلحظ �أن لكراهية اليهود جذور ًا
عميقة يف الإ�سالم منذ الق�ضاء على القبائل اليهودية يف �شبه اجلزيرة العربية.
ويف امل�ؤمتر املذكور ،و�ضعت �إ�سرائيل مو�ضوع الكراهية والتحري�ض على جدول
الأعمال ،مف�صلة جملة من التجليات التي متار�س عليها من خالل احلرب
الناعمة ،والتي نذكر منها ما يلي:
 -1كثافة الأن�شطة الهادفة �إىل عزل �إ�سرائيل ،ومقاطعتها من قبل املنتديات
الدولية والإ�سالمية ،وممار�سة الت�أثري على بع�ض امل�ؤ�س�سات العلمية يف
�أوروبا ال�ستبعاد القدرات الأكادميية الإ�سرائيلية.
 -2ا�ستخدام كافة �أ�ساليب التحري�ض من خالل و�سائل الإعالم العربية،
كقنوات :اجلزيرة ،واملنار ،والعربية ،وغريها ،لإظهار ال �شرعية �إ�سرائيل
وال �إن�سانية ال�شعب اليهودي والفكر ال�صهيوين .وجتنيد بع�ض و�سائل
الإعالم الغربية كقناة((( )BBC( ،االجنليزية ،التي تبث ،لي�س �إر�ضا ًء
للعرب وامل�سلمني فح�سب ،بل لأ�سباب م�صدرها �أوروبي حملي.
 -3ممار�سة التحري�ض يف و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،حيث �إن هنالك
حماوالت فل�سطينية جتري لإخفاء ر�سائل الكراهية املنتجة لدى
ال�سلطة الفل�سطينية عن الر�أي العام الدويل .فمن وجهة النظر
الإ�سرائيلية ،وبالرغم من اعرتاف ال�سلطة الفل�سطينية ب�شرعية
((( ملزيد من املعلومات حول «م�ؤمتر هرزليا العا�شر»� ،أنظر املوقع الر�سمي التايل :
http://www.herzliyaconference.org/eng

احلرب الناعمة :مقومات الهيمنة و�إ�شكاليات املمانعة

79

الدولة الإ�سرائيلية ،ف�إن هذا االعرتاف مل ي�ؤ ِّد �إىل اتخاذ موقف
�صارم من االنتفا�ضة ال�شعبية ،الأمر الذي جعل بع�ض احلكومات
الغربية تعرتف ب�شرعية ن�ضال الفل�سطينيني �ضد �إ�سرائيل.
 -4متار�س احلرب الناعمة على �إ�سرائيل �أي�ض ًا عرب التحري�ض يف
الكتب الفل�سطينية التي مل يتم �إحداث تغريات جوهرية يف
م�ضامينها التي حتمل حتري�ض ًا �ضد �إ�سرائيل .لأن كتب التعليم
ال تعرتف ب�إن�سانية ال�شعب اليهودي ،وال تن�شر ثقافة ال�سالم مع
�إ�سرائيل ،وتزيف بالتايل حقيقة ال�صراع الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني.
 -5التحري�ض الذي متار�سه حركة حما�س لك�سب الر�أي العام الفل�سطيني،
والدور ال�سلبي الذي يلعبه قطاع التعليم يف قطاع غزة ،لأنه
يحر�ض �شفوي ًا على دولة �إ�سرائيل انطالق ًا من �أيديولوجية حما�س.
 -6دور املنظمات الإ�سرائيلية غري احلكومية ( )NGOSيف ن�شر املعلومات
الكاذبة واملحرفة حول �إ�سرائيل� .إذ يدعم بع�ضها الفل�سطينيني
بتمويل من االحتاد الأوروبي الذي ميدها بخم�سني مليون دوالر �سنوي ًا!
� -7ضعف و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية وت�أخرها بالرد على بع�ض الأنظمة العربية
التي ال ترغب ب�إحراجها� ،إذ تتمادى هذه الأنظمة يف ال�سماح ببث الكراهية
�ضد �إ�سرائيل ،وت�سمح مبهاجمتها من قبل القوى الداخلية املعادية.
�أما لناحية احللول التي تطرح �إ�سرائيلي ًا يف مواجهة احلرب الناعمة .فقد
حلظت خال�صات «م�ؤمتر هرزليا» جملة من التو�صيات التي تدعو �إىل انتهاج
مبد�أ التحول من قاعدة الدفاع� ،إىل قاعدة الهجوم الإعالمي .ووفقا لنتائج
امل�ؤمتر ،يتطلب ذلك �إحداث تغيريات تنظيمية ،وحتقيقات ،ومراقبة �شاملة،
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وتوثيق ،ورد �سريع ،ون�شاط �إعالمي يف م�ؤ�س�سات التعليم الأوروبية .ويف املجال
الق�ضائي ،تفرت�ض املواجهة الفاعلة تغيري بع�ض الت�شريعات وتقدمي الدعاوى
بحق الذين يكنون الكره لإ�سرائيل .وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي ،يتطلب الأمر
تغيريات جوهرية يف الدبلوما�سية العامة ،من خالل �أخذ زمام املبادرة ،ولي�س
الرد مبنع التحري�ض فح�سب ،ك�أن يتم عر�ض الوجه اجلميل وامل�شرق لإ�سرائيل،
و�إبراز جناحاتها وم�ساهماتها العلمية والطبية والزراعية .وطالب امل�ؤمتر ،ب�أن
ُيعمل دولي ًا على �سن ت�شريعات �ضد التحري�ض ،وتغيري القانون الدويل بخ�صو�ص
مو�ضوع الإرهاب ،بطريقة ت�سمح لدول العامل و�إ�سرائيل العمل بحرية �أكرب يف
حقل مكافحة الإرهاب ،دون �أن يعترب الأمر خارق ًا حلقوق الإن�سان �أو جرمية
حرب! �أما على امل�ستوى الإعالمي ،فخل�ص امل�ؤمتر �إىل �إطالق تو�صيات لتغذية
و�سائل الإعالم يف �إ�سرائيل وخارجها ،ل�سماع الرواية الإ�سرائيلية وامل�س بالرواية
املعادية ،والتو�صية بت�أ�سي�س حمطة تلفزيونية ف�ضائية لبث �صوت �إ�سرائيل يف
العامل العربي ،والرد على املواقع الإلكرتونية التي ت�ستقطب �أعداد ًا كبرية من
امل�شاهدين .وقد �أو�صى امل�ؤمتر ب�ضرورة وجود ج�سم ر�سمي يركز على مواجهة
الكراهية من خالل قنوات :الدين ،والقانون الدويل ،وخطط التعليم .واقرتح �أن
يتم ت�شكيل وحدة خا�صة يف جمل�س الأمن القومي ،مهمتها البحث ب�صورة منهجية
ب�أ�ساليب الدعاية العربية ،و�أن يت�شكل ج�سم �آخر يف �أجهزة اال�ستخبارات ،يهتم
بجمع املعلومات حول الإعالم املعادي لدولة �إ�سرائيل.
وعلى �صعيد احلرب الإلكرتونية ،بد�أ الإ�سرائيليون منذ زمن بعيد ب�أعمال
التج�س�س على االت�صاالت ،وباحل�ضور بكثافة عرب املواقع الإلكرتونية كموقع
«�إ�سرابيدي ًا ( ،)Israpediaوموقع «فاي�س بوك» (.)Facebook

احلرب الناعمة :مقومات الهيمنة و�إ�شكاليات املمانعة

81

وب�صدد ا�ستخدام الإنرتنت يف احلرب الناعمة ،دعا القن�صل الإ�سرائيلي
لو�سائل الإعالم وال�ش�ؤون العامة يف نيويورك �إىل ت�شجيع انتهاج دبلوما�سية
جديدة لتعزيز �صورة �إ�سرائيل يف �أو�ساط م�ستخدمي ال�شبكة الإلكرتونية� ،إميان ًا
(((
منه ب�أن فكرة �أن العامل �ضد �إ�سرائيل هي بب�ساطة لي�ست �صحيحة!

((( ملزيد من االطالع على م�ؤمترات هرزليا �أنظر موقع (:)Facebook

http://www.facebook.com/HerzliyaConference
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تجليات الحرب الناعمة
ومسألة الممانعة
بعد �أن عر�ضنا مفهوم ومنطلقات احلرب الناعمة و�آثارها اخلطرية على
البلدان العربية والإ�سالمية ،تتعدد الت�سا�ؤالت حيال �سبل و�آليات املمانعة يف ظل
ت�أثريات العوملة الثقافية .فهل ي�ستحق ذلك انحياز ًا �إىل �صف مقاومة الهيمنة
الزاحفة ؟ وهل �أن جمتمعاتنا بحاجة �إىل تكوين ر�ؤية مو�ضوعية ملواجهة حتديات
الع�صر الراهن ،ال متار�س قطيعة مع التاريخ والفعل الرتاثي وال تهمل �إيجابيات
احلداثة وما بعد احلداثة يف زمن كثيف التحوالت ؟ �أم �أن املمانعة ال تعدو �أن
تكون هرطقة وادعاءات واهية ال قواعد لها لال�شتغال نظر ًا لتفاوت القدرات
واملقومات التي ت�سمح ب�إعادة �إنتاج فهم ال�صراع الدويل  -الإقليمي انطالق ًا
من �آليات جديدة ؟ �أو لأن ال�صراع قد ح�سمت نتائجه تاريخي ًا ل�صالح الطرف
الأقوى املهيمن ؟.
ي�شكل القطاع الإعالمي املعومل حتدي ًا �صارخ ًا ل�سياقات املمانعة .وقد �سنح
التطور التقني بن�شوء مع�سكرات �إعالمية جمهزة وعابرة حلدود الدولة القومية،
من خالل رواج قنوات البث الف�ضائي بخا�صة ،الذي �س ّيد ع�صر ال�صورة ،و�س ّرع
يف نقل احلدث وت�صدير القيم والرموز والأفكار� .إذ جنحت الأقمار ال�صناعية
يف و�ضع العامل ب�أ�سره حتت املجهر ،واتخذت ملا تعر�ضه ا�سرتاتيجيات هجومية
ت�ستهدف الأمن الثقايف للمجتمعات املتلقية� ،أي الثقافة الوطنية والقومية
والدينية وحميطها.
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يطال اال�ستهداف املتمثل بالتجليات الإعالمية للحرب الناعمة قنوات
التن�شئة االجتماعية يف البلدان امل�ست�ضعفة .وقد �سمح اال�ستطالع الغربي
التاريخي للبالد العربية �أي�ض ًا بتكوين ظروف م�ساعدة للهيمنة الثقافية وتف�شيها.
واال�ستهداف املق�صود يطال �أجهزة املمانعة مل�ؤ�س�ستي الأ�سرة واملدر�سة،
كم�ؤ�س�ستني مف�صليتني ،ت�شكالن حقل الإنتاج املكثف لل�سلوك والأذواق والقيم
والعادات والتقاليد ،ما ي�ضع املجتمعات املق�صودة بالغزو �أمام حتديات م�صريية
تتطلب ر�سم �أطر ناجعة للمانعة ،وبالتايل ،احلفاظ على ما �سلم من خ�صو�صيات
مل تزل قائمة يف ظل حالة العجز الذي ت�شهده البلدان العربية والإ�سالمية على
�صعد اال�ستعدادات الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية واالقت�صادية والإعالمية.
تعر�ض مفهوم املمانعة ب�شقيه العلماين والإ�سالمي النتقادات ج ّمة .ويف
مدخل التعاطي مع مفهوم املمانعة ذاته ،جتدر الإ�شارة �إىل وجود م�س�ألة �سجالية
حتيط ب�سياقاته .حيث اعترب بع�ض الباحثني �أن التغني باملفهوم املق�صود قد
مت تبنيه لكي يختزل املبادئ احلقوقية واملفاهيم ال�سيا�سية يف �صورة «نعوت»،
الأمر الذي يحول دون والدة �أي ثقافة نقدية تكون قادرة على الدفع قدم ًا ببناء
مقومات ملمو�سة تواجه الهجمة الأمريكية – الغربية على البلدان العربية
والإ�سالمية .وبر�أي ه�ؤالء ،ف�إن ثقافة املمانعة قد د�أبت على توظيف ما �أمكن من
مبادئ ومفاهيم يف نعوت �سلبية هدفها �إما االمتداح والت�ضرع واالبتهال  ،و�إما
التجلي على نحو قذف وهجاء .وعلى نحو كهذا ،يتم اختزال مفردات «القانون
الدويل»  ،و«الد�ستور»  ،و «ال�شرعية»  ،و «الدميقراطية» و «الوفاق» يف جمرد
نعوت ال ترى يف املمانعة �إال املمانعة نف�سها .ولأجل ذلك ،بر�أيهم ،ي�سهل على
ثقافة املمانعة �أن تتوجه ر�أ�س ًا مل�سخ مبادئ ال �صلة لها بالقانون الدويل ،ور ّدها

84

احلرب الناعمة :مقومات الهيمنة و�إ�شكاليات املمانعة

يف نعوت  ،بق�صد تبجيل �أو جماملة �أو �أبل�سة وتخوين ،لأن هذه الثقافة ال تعتمد
على احلجة والدليل ،بقدر ما تعتمد على املرويات ،وال متتلك حتى ر�ؤية متنا�سقة
لتاريخ ال�صراع العربي – الإ�سرائيلي ،ميكنها �أن تواجه ب�شكل حا�سم وجدي
الرواية ال�صهيونية �أو الغربية لهذا ال�صراع(((.
يف امل�سار النظري ذاته ،تنطوي املمانعة بر�أي بع�ض املهتمني على �سلبية
مفرطة« .فال�سلبية يف اجلوهر ان�شغال مفرط بخطط اخل�صم �أو العدو ،ف�ضح ًا
و�إدان ًة ورف�ض ًا ،يحول دون التخطيط للذات واالن�شغال ب�صالح �أمورها و�أحوالها
– ومن زاويتهم – يعر�ض عموم املمانعني العرب درجة متقدمة من اال�ستنفار
النف�سي والذهني والثقايف �ضد �أمريكا بخا�صة ،والغرب بعامة ،في�سعدون
لأية �أزمة ت�صيبهم ،وين�شغلون بجمع معلومات وبراهني على �أنهم معادون لنا
وللإن�سانية و�أنانيون ومنحطون «((( .وهنا ،يتحول املمانع �إىل �شخ�ص ال يكف عن
الإحالة �إىل الأمة ،ك�أمنا املمانعة ال تعدو �أن تكون �شعور ًا خمتلط ًا يخ�شى التحول
�إىل وعي و�إدراك ومتييز ،وذلك ما ح ّول املمانعة �إىل ثقافة �سلبية وتكوين نف�سي
�سلبي ،ي�ستعر�ض كره الأمريكيني والغرب ،بد ًال من العمل على حتويل و�إ�صالح
الواقع االجتماعي واالقت�صادي والتعليمي والديني والقانوين يف بالدنا .وتقر
وجهة النظر التي نعر�ض لها ب�أن املمانعة �أداء ثقايف ،بيد �أنها العدو الأخطر
للثقافة ،لأنها مدمرة للإبداع الفني واملعريف ،وم�ست�سلمة لعدائية جتعلها �أ�سرية
قيم �ضيقة ،قبلية �أو دينية ،نظر ًا لتكوينها العاطفي – االنفعايل ،الذي يجعلها
ممتنعة عن البيان وال�صياغة املفهومية الوا�ضحة .وعلى هذا ال�صعيد .تتحول
((( �أنظر جريدة ال�سفري اللبنانية  ،مقالة بعنوان  « :قانون النعوت « .
((( يا�سني احلاج �صالح  ،جملة احلوار املتمدن – العدد . 2009/11/3 -2454
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املمانعة �إىل عداء للغرب ،لأنها جتعل التعلم من الغرب �صعب ًا بل م�ستحي ًال ،كما
و�أنها �سلبية وعقيمة عملي ًا ،وتعمل على ت�أبيد احلا�ضر وجتميد الزمن ،وحيثما
ارتفعت راية املمانعة ،جند حتتها التدهور واالهرتاء والب�ؤ�س والتبديد الهائل
للموارد العامة وللحياة الإن�سانية  ،وتخريب اللغة والثقافة واملحدودية ،مبا يعني
�أن املمانعة هي مر�ض الروح العربية الذي يجعل منها عدو ًا لنف�سه (((.
�إن �سياقات الفهم التي �سبق ذكرها ت�ستوجب �إقرار ًا ونقد ًا يف �آن مع ًا .فما
من عاقل متب�صر يوافق على قبوع فعل املمانعة يف خانة رف�ض خاوية ال هم لها
�سوى النعوت وال�شماتة و�سائر اال�ستعرا�ضات الأخالقية الأبعاد� ،أي تلك الأدوات
التي ال ت�صلح ك�سالح رمزي يف املواجهة .والنقد ال�صريح الذي نفرت�ض �أنه
م�ستوجب لأ�صحاب فكرة دح�ض حالة املمانعة ،فيقع يف خمالفة �أهمية عدم
ف�ضح ما يخطط للبلدان العربية والإ�سالمية من ا�سرتاتيجيات هدفها ا�ستتباع
هذه البلدان والهيمنة على �شعوبها انطالق ًا من �أبعاد �أيديولوجية ا�ستعمارية،
كالإيحاء املبطن ب�أن الغرب ال يحمل �سوى م�شاعر املو ّدة وامل�ؤازرة لل�شعوب امل�ستبد
لها .فما هو هام على م�ستوى املمانعة ال يقع يف نقد جتلياتها غري الفاعلة ،بقدر
ما يقع يف ك�شف منعرجاتها البائ�سة ،و�إحياء ثقافة وطنية حيالها ،ت�شكل نتاج ًا
جمعي ًا ،يتغري ويتنا�سب مع معطيات الع�صر ومتطلباته ،ويعرتف بالتنوع الثقايف،
وب�شرعية االختالف من �أجل تر�شيد وحتقيق تنمية ثقافية ذات بعد تغيريي،
وال ي�ستند �إىل عامل التربير فح�سب ،بل �إىل عامل م�شاركة الأجيال ال�شابة،
وبالتايل� ،إىل ع�صرنة حقيقية تعيد بناء املوروث الثقايف ،وال تقود �إىل اال�ستالب
احل�ضاري .فالعامل اليوم ال يحت�ضن ثقافة عاملية واحدة ،ولي�س من املحتمل �أن
(((امل�صدر نف�سه .
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توجد يف يوم من الأيام ،و�ستوجد ثقافات متنوعة تعمل كل منها ب�صورة تلقائية،
�أو بتدخل �إرادي للحفاظ على كيانها ومقوماتها اخلا�صة .من هذه الثقافات ما
مييل �إىل االنغالق واالنكما�ش ،ومنها ما ي�سعى �إىل االنت�شار ،ومنها ما ينعزل
حين ًا وينت�شر حين ًا �آخر(((.
يف معر�ض الإ�شارة للنظرة املت�سرعة لأهمية املمانعة الثقافية ،جتدر الإ�شارة
�إىل �ضرورة التمييز بني مفهومي الثقافة والتثاقف ،كمفهومني �سابقني لوالدة
العوملة ،وبني العوملة ببعدها الثقايف الهادف .لأن العوملة كما يعتربها املفكر
املغربي الراحل «حممد عابد اجلابري» ،ت�شكل �أيديولوجيا تعك�س �إرادة الهيمنة
على العامل و�أمركته ،لأنها تعمل على تعميم منط ح�ضاري يخ�ص بلد ًا معين ًا ،هو
الواليات املتحدة الأمريكية ،بالذات ،على العامل �أجمع .من هنا ،ف�إن الفرق بني
الثقافة واالنت�شار الثقايف وا�سرتاتيجيات العوملة � ،أن الأخرية تنحو باجتاه الق�ضاء
على اخل�صو�صية الثقافية ب�شكل عام  ،وتتدخل يف �صنع الأذواق ومناحي التفكري
من خالل �إمرباطورية و�سائل االت�صال القادرة على �إحداث هذه اخلروق الكربى
 .لذا ف�إن الأخذ ب�إيجابيات العوملة يفرت�ض عدم غ�ض الطرف عن كونها نظام ًا
يعمل على �إفراغ الهوية اجلماعية من كل حمتوى  ،ويدفع للتفتيت والت�شتيت ،
لريبط النا�س بحالة ال انتمائية ب�صورة ما .
انطالق ًا من وجهتي النظر التي ُعر�ض لهما حول منهج املمانعة وغاياته،
تتحول املمانعة كفعل� ،إىل �ضرورة ثقافية تقع ما بني الرف�ض واالنغالق ،و بني
القبول التام بتدخالت العوملة� .أما ال�ضرورة التي تك�سر القيد وتطلق الثقافة
((( �أحمد �صدقي الدجاين  ( ،الثقافة العربية والإ�سالمية وحتديات العوملة ) جملة الكلمة العدد  18بريوت
� ، 1998،ص. 143 .
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العربية والإ�سالمية ملقاومة الغزو واالخرتاق ف�إنها ممكنة احلدوث ،وتتطلب
اكت�ساب الأ�س�س والأدوات التي تدخل املجتمعات امل�ستهدفة يف ع�صر العلم
والثقافة والعقالنية والدميقراطية .وب�صدد الإ�سرتاتيجيات الفاعلة� ،أو املر�شحة
لل�صمود بوجه العوملة الزاحفة ،يطرح الباحث العربي «عبد الإله بلقزيز» جملة
من الت�سا�ؤالت حول �أدوار قنوات التن�شئة القاعدية ،الأ�سرة واملدر�سة ،ويرى �أن
الإعياء قد دب يف �أدائهما ،ونال من وظائفهما الرتبوية والتكوينية ،ومن قدرتهما
على اال�ستمرار يف ممار�سة �أدوارهما التقليدية الفعالة يف �إنتاج �أو �إعادة �إنتاج
منظومات القيم االجتماعية� ،إذ يتجلى الوهن بر�أيه يف �إخفاق النظام التعليمي،
وتفكك بنى الأ�سرة وانهيار نظام القيم ،واعترب �أن هذه القنوات قد وقعت يف
مرمى العوملة الثقافية التي و�صفها بثقافة ال�صورة� ،أو ثقافة ما بعد املكتوب.
يف نطاق املواجهة ،دعا «بلقزيز» �إىل التعاطي مع مفهوم املمانعة بطريقة
مثمرة .وع ّلق �أهمية بالغة على وظيفة املمانعة الثقافية ،عن طريق ا�ستعمال
الأدوات عينها التي حتققت بها اجلراحة الثقافية للعوملة ،و�إىل اال�ستفادة من
نظريات علم االجتماع الثقايف التي ت�ؤكد على �أن فعل العدوان الثقايف غالبا» ما
ي�ستنه�ض نقي�ضه((( .ويتفق «بلقزيز» بطرحه مع «�سيار اجلميل» ،الذي ي�شري �إىل
�أن مواجهة العوملة تتطلب االهتمام بقطاعي الرتبية والتعليم عرب �صيانة الذاكرة
الأدبية والذاكرة التاريخية((( ،واال�ستفادة من التقنية املعا�صرة كونها موروث ًا
عاملي ًا  .ففي مواجهة العوملة ،يرى «�سيار اجلميل»� ،أن معاناة البالد العربية قد
بد�أت لدى االحتكاك باحل�ضارة الغربية ،ولذلك فالدعوة �إىل املحافظة على
(((
((( امل�صدر نف�سه � ،ص . 147
امل�صدر نف�سه � ،ص . 143
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اخل�صو�صية يف ع�صر العوملة ،لن تتحقق بر�أيه �إال باالهتمام مبعاجلة احلقول
املعرفية و�إحداث الإ�صالحات والتغريات املطلوبة من وجهة �شمولية .ويعترب
�أي�ض ًا� ،أننا ال ن�ستطيع وقف الهجمة الإعالمية الغربية ،لكن با�ستطاعتنا احلد
من ت�أثرياتها ال�سلبية  ،عن طريق �إيجاد قنوات ف�ضائية ،عربية و�إ�سالمية ،ن�شيع
من خاللها �أدبياتنا و�أفكارنا يف العامل الأو�سع .وقد دعا �إىل االنفتاح والتكتل
االقت�صادي ،وت�أ�سي�س كتلة عربية – �إ�سالمية ت�ساعد حركة الثقافة ،كما وحذر
من طغيان ثقافة الآخر ،التي قد تو�سع فجوة اال�ستتباع االقت�صادي وال�سيا�سي
(((
لأمريكا والغرب.

((( «د� .سيار اجلميل� ،أ�ستاذ مادة التاريخ احلديث يف جامعة �آل البيت ( ،الأردن ) و�صاحب كتاب ( العوملة
اجلديدة واملجال احليوي لل�شرق الأو�سط  :مفاهيم ع�صر قادم .)1997 ،
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خالصة
يف �ضوء احلاجة �إىل ممانعة فاعلة تواجه �أ�شكال اال�ستهداف الذي تتعر�ض
له البلدان العربية والإ�سالمية من خالل قوى وقنوات احلرب الناعمة ،ويف
�ضوء خطورة ما يجري ت�صميمه يف �أروقة الغرف ال�سوداء ،من فنت ،و�صراعات
داخلية ،دينية و�إتنية .ال بد من الإقرار بحالة االنك�شاف التي تعاين منها البلدان
العربية والإ�سالمية على الأ�صعدة املختلفة .فبلداننا ت�ستورد منتجات الغرب
ال�صاحلة والطاحلة ،وتتلقى ت�صاميم وجم�سمات �صور احلياة القادمة ،عرب
قنوات البث الف�ضائي املختلفة والغزو الإعالمي املتعدد اجلن�سية ،حتى و�أن
�شعوبنا قد �أ�ضحت ت�ستلهم من ال�صفحات الإلكرتونية �أذواقها ور�ؤيتها للتغري
االجتماعي ،نتيجة تراجع مواقع الثقافة الداخلية وعجزها عن �إنتاج احل�س
النقدي ال�سليم ،ما ي�ستدعي �إحداث حتوالت بنيوية يف عقول النخب املثقفة،
لكي تلعب دور ًا رائد ًا يف ك�شف حجم و�أوجه اال�ستهداف� .أي وعي طبيعة املخاطر
الوافدة ،وترجمته ب�أفعال منظورة ،تنقل امل�شاهد الإدراكية واملعرفية �إىل �أذهان
ال�شرائح االجتماعية املتنوعة بطرق و�أ�ساليب �سهلة الفهم لأن حقل اال�ستهداف
الأ�سا�س للحرب الناعمة هو العقل اجلمعي ،واحل�س امل�شرتك ،وذلك ما يتطلب
بالتايل ،عم ًال ن�ضالي ًا من قبل الأجهزة الثقافية والإعالمية لتحقيق ع�صرنة
وحتديث داخليني .لأن مواجهة احلرب الناعمة كنتاج عوملي – �أمريكي ،قد تكون
عملية �صعبة املنال يف �ضوء حالة املراوحة احلالية للعقل العربي والإ�سالمي.
ويف �ساحة مواجهة الفو�ضى املنظمة ،ال بد من والدة ممانعة منظمة تبد�أ
بتحديث �أطر التن�شئة االجتماعية ،وحتفيز م�ؤ�س�سة الأ�سرة على االهتمام
باحلقول الثقافية والعلمية واملعرفية ،و�إحياء �إيجابيات الرتاث يف �أذهان
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النا�شئة .والق�صد� ،أن هنالك حاجة ما�سة لبناء ا�سرتاتيجيات يف حقول
خمتلفة ،تعيد �إنتاج الأدوار االجتماعية والرتبوية والثقافية مل�ؤ�س�سات الرتبية
والتعليم .فاملدر�سة ،كقناة  ،يف التن�شئة القاعدية ،وبالرغم من اعتماد مناهج
م�ستحدثة يف التعليم ،مل تزل تلقينية الطابع ،وغري حمفزة على الإبداع ،وال
متار�س الدور التثقيفي اخلالق ،كما �أنها منكفئة يف جمال احلفاظ على الرتاث
و�إحياء الثقافة ال�شعبية.
ما ينطبق على م�ؤ�س�ستي الأ�سرة واملدر�سة ،ينطبق على م�ؤ�س�سة اجلامعة
ووظيفتها  .فاجلامعات العربية ،بغالبها ،مل ت�ستطع حتقيق نتائج �إبداعية واعدة
�سواء يف احلقول البحثية واملعرفية� ،أم يف حيز بناء وترميم الذات الثقافية.
واخلا�صة منها ،مروجة يف كثري من الأحيان للثقافة الغربية مبنحى ال �إنتقائي.
يف حني �أن اجلامعات الوطنية مل تزل قابعة يف �أروقة الرتابة ،وهي� ،إن متيز
بع�ضها حين ًا ،ال تعك�س �إالّ واقع حال النظم ال�سيا�سية التي �أنتجتها ،ما ي�سهم يف
تعويق القدرات الأكادميية يف مواجهة القوة الناعمة .وعندما ترتاجع م�ستويات
الوعي ،ي�سهل اال�ستهداف ،وتغيب حالة النه�ضة عن لعب دورها ،وتنكفئ
الإ�صالحات ال�ضرورية ل�صالح املكا�سب الذاتية.
متار�س احلرب الناعمة �أي�ض ًا ق�صف ًا ناعم ًا للعقول ،وجتد يف ف�ساد احلكم
معرب ًا �صاحل ًا لها .وف�ساد احلكم بالتايل ،ينعك�س ف�ساد ًا اقت�صادي ًا و�إداري ًا
وت�شريعي ًا ،الأمر الذي يعيق بناء حالة من الثقة بني ال�شعوب ونظمها ال�سيا�سية،
وبالتايل ،يجعلها فري�سة �سهلة للغزو الثقايف ،الذي يتباهى بدميقراطيته يف
بالد املن�ش�أ ،وي�ستخدم مفاعيل الغزو الرقيق ب�سلوك خادع .وي�شكل حال ال ُّن ُظم
ال�سيا�سية العربية كابح ًا مينع تبني منطلقات تغريية ت�ؤمن بامل�شاركة ال�شعبية،
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نتيجة م�شاعر �ضمنية لدى معظم احلكام العرب – وقد تكون �صائبة – تفرت�ض
�أن �أية �إ�صالحات حمتملة قد تطيح ب�شرعية وجودهم عاج ًال �أم �آج ًال.
�أما على م�ستوى القطاع الإعالمي ،ومقابل التفوق التقني الذي ت�ستثمره
العوملة يف هجماتها املنظمة ،ينخف�ض من�سوب الآداب والأفكار والفنون ،ويرتاجع
احل�س النقدي لدى معظم النا�س ل�صالح احل�س اال�ستهالكي .ويف فناء الدفاع
الإعالمي ،ت�ضعف الف�ضائيات العربية والإ�سالمية يف �صوغ م�ضامني تنتج حالة
يقظة حيال التحديات الكربى ،ذلك نظر ًا لطبيعة تبعيتها لنظم �سيا�سية ال ترى
�ضرورة يف قيام �أي �إعالم ثوري – طليعي� ،إذ نادر ًا ما يالحظ �إحيا�ؤها للم�شاعر
القومية والت�ضامن العربي والإ�سالمي بوجه العدو الإ�سرائيلي ،كما و�أنها ال
ت�ساهم يف الدعوة �إىل تغيري الواقع ال�سيا�سي العربي �إال ملام ًا .ففي الآونة الأخرية،
حاولت بع�ض الف�ضائيات العربية �أن تكون �أكرث الت�صاق ًا بهموم ال�شارع العربي،
فتم �صدها عندما بد�أت ت�شكل خطر ًا على م�صالح بع�ض احلكام العرب ،الذين
تربطهم �صالت ود تاريخية بال�سيا�سة الأمريكية .ولعل جتربة قناة «اجلزيرة»
خري مثال «على حال الف�ضائيات العربية يف الفرتة التاريخية التي �سقط فيها
حكم الرئي�س امل�صري الأ�سبق ح�سني مبارك .ويف زمن التحوالت هذه ،تعر�ضت
�أقنية �أخرى ،كقناتي اجلديد واملنار ،ملوجات ت�شوي�ش منظمة عطلت بثها يف
بلدان ع ّدة ،ما يو�ضح م�شهد عجز بلداننا عن مواجهة احلرب الناعمة من
الناحية التقنية .مبعنى �أن الف�ضائيات العربية خا�ضعة للتحكم عن بعد ،وقابلة
لل�ضبط والكبح ،عندما ت�شكل خطر ًا مبا�شر ًا يعيق م�صالح الغازي وخمططاته
املتبناة يف حقل النزاع.
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احلرب الناعمة ت�ستهدف وحدتنا الثقافية �أو ًال ،وتقف وراء معظم االنق�سامات
الداخلية والفنت والقالقل املذهبية ،ما يجعل الأمر ي�ستحق الإعداد ،ف�أين نحن
اليوم من الإعداد املرجتى واحل�س الوطني ال�سليم ؟.

