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ال�صالة وال�سالم على �أ�شرف اخللق و�أعز املر�سلني ،حبيب �إله
العاملني �أبي القا�سم حممد | ،وعلى �آل بيته الطيبني الطاهرين،
و�صحبه الأبرار املنتجبني ،وعلى جميع الأنبياء وال�صاحلني �إىل قيام
يوم الدين .ال�سالم عليكم �أيها ال�سادة العلماء� ،أيها الأخوة والأخوات،
ورحمة اهلل وبركاته.

�أو ًال -تعريف احلرب الناعمة.
ال ب َّد يف البداية �أن نع ِّرف املق�صود باحلرب الناعمة ،لأ َّنها م�صطل ٌح
غري �سائد يف بلدنا بل يف منطقتنا ،بل هي م�صطل ٌح جدي ٌد يف اال�ستعمال
العاملي ،وعلى الرغم من م�شابهتها يف امل�ضمون مل�صطلحات �أخرى
كانت ت�ستخدم للتعبري عنها ب�أ�شكال خمتلفة :كحرب املعنويات ،وغ�سل
العقول ،والغزو الثقايف ،واحلرب ال�سيا�سية ....ف�إنَّ احلرب الناعمة هي
التي ت�ستخدم القوة الناعمة ،التي عرفها جوزيف ناي( )1بقوله« :القدرة
على احل�صول على ما تريد عن طريق اجلاذبية بد ًال عن الإرغام»(.)2
و�إمنا انطلقنا من تعريفه لأ َّنه �أبرز ال�شخ�صيات الأمريكية الذين كتبوا
عن هذا املو�ضوع حديث ًا ،و�أ�صدر كتاب ًا بعنوان «القوة الناعمة» ،وبالتايل
ف�إنَّ كل ما نراه من حتركات �أمريكية يف مواجهة �شعوب منطقتنا ويف كل
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حلظة من اللحظات التي متر� ،إمنا هي جز ٌء من احلرب الناعمة التي
ت�ستخدم �أمريكا فيها القوة الناعمة .وقال ناي �أي�ض ًا�« :إنَّ القوة الناعمة
تعني التالعب وك�سب النقاط على ح�ساب جدول �أعمال الآخرين ،من
دون �أن تظهر ب�صمات هذا التالعب ،ويف نف�س الوقت منع الآخرين من
التعبري عن جدول �أعمالهم وتف�ضيالتهم وت�صوراتهم اخلا�صة ،وهي
عالقات جذب وطرد وكراهية وح�سد و�إعجاب»(.)3
وهو عندما ي�ؤ�س�س للقيم والأ�سباب واملواهب التي ت�ستخدم خلدمة
القوة الناعمة يف احلرب الناعمة ،يخل�ص �إىل �أنَّ موارد القوة الناعمة
تدور حول حماور ثالثة:
الأول« :تعزيز القيم وامل�ؤ�س�سات الأمريكية ،و�إ�ضعاف موارد
مناف�سيها و�أعدائها».
والثاين« :تو�سيع م�ساحة وجاذبية الرموز الثقافية والتجارية
والإعالمية والعلم ّية الأمريكية وتقلي�ص نفوذ مناف�سيها و�أعدائها».
والثالث« :ب�سط وحت�سني وتلميع جاذبية �أمريكا و�صورتها وتثبيت
�شرعية �سيا�ساتها اخلارجية ،و�صدقية تعامالتها و�سلوكياتها الدولية،
و�ضرب �سيا�سات �أعدائها»(.)4
�إذ ًا عندما نتحدث عن قوة ناعمة تريد �أن تقتحم
م�شروع �أمريكي
بلداننا و�أفرادنا� ،إمنا نتحدث عن
ٍ
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معا�صر ،اختار القوة الناعمة املقابلة للقوة ال�صلبة
(املادية الع�سكرية) ،لعجزه عن الو�صول �إىل �أهدافه
عن طريق القوة ال�صلبة� ،أو لتخفيف التكلفة الباهظة
املرتتبة عليها .وقد جل�أ �إىل القوة الناعمة ليخ ِّرب من
داخلنا ،ولي�سقطنا من داخلنا ،ب�أيدينا و�أدواتنا ،من
دون �أن نلتفت يف كثري من الأحيان �إىل ما يح�صل ،بل
نعي�ش �أحيان ًا حالة الغبطة مبا يح�صل ،يرتافق ذلك
مع تعديل القيم التي يريدون ت�أ�سي�سنا عليها لت�سود
قيمهم ،ثم نندفع ب�شكل طبيعي وعادي لت�صديقها
وتنفيذها ،فيتع ّدل �سلوكنا تبع ًا لها ،فنتحول �أتباع ًا
بدل �أن نكون م�ستقلني و�أ�صحاب قرار.
ومن �أجل حتقيق تثبيت هذه القيم وحتقيق �أهدافها ،ت�ستفيد
القوة الناعمة من كل امل�ؤثرات والرموز الب�صرية والإعالمية والثقافية
والأكادميية والبحثية والتجارية والعالقات العامة والدبلوما�سية ،فال
ترتك جانب ًا من جوانب الت�أثري �إ َّال وتدخل من خالله ،لتحقيق املوارد
الثالثة التي ذكرناها �أعاله ،و�إخ�ضاع اخل�صم للمنظومة الغربية ،كما
ت�ستفيد هذه القوة الناعمة من منظومة العوملة ب�أدواتها وو�سائلها التي
تتحكم ب�إدارتها �أمريكا كقطب مركزي �آحادي يف العامل اليوم بعد
�سقوط االحتاد ال�سوفياتي.
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ثاني ًا :الفرق بني احلرب الناعمة واحلرب النف�سية.
تر ِّكز احلرب الناعمة ب�أ�ساليبها على اال�ستمالة والإغواء واجلذب،
من دون �أن تظهر للعيان ،ومن دون �أن ترتك �أي ب�صمات .يف حني تر ِّكز
احلرب النف�سية والدعاية على �إرغام العدو وتدمري �إرادته ومعنوياته
ب�صورة �شبه مبا�شرة وعلنية.

�إنَّ الو�سائط والأدوات امل�ستخدمة اليوم يف احلرب الناعمة
متوفرة ويف متناول اجلميع من دون ا�ستثناء ،ودخلت �إىل كل البيوت
� 24/24ساعة وعلى مدارها ،يف حني �أنَّ احلرب النف�سية توجه
كتل منظمة ومرتا�صة ومتما�سكة و�صلبة ،مثل:
ب�شكل �أ�سا�س نحو ٍ
اجليو�ش واحلكومات واملنظمات التي ت�سيطر وتهيمن ب�صورة كلية
على وعي وميول الر�أي العام .فاحلرب الناعمة ت�ستهدف اجلميع،
ويف كل الأوقات ،وبو�سائل متنوعة جد ًا ،وبجاذبية� .أما احلرب
النف�سية فتتجه لإ�ضعاف الر�أ�س والقدرة واحلكام واملوجهني
ومتا�سك اجلماعة ،على قاعدة �أنها �إذا �أ�ضعفتهم �أ�سقطتهم في�سهل
الت�أثري على النا�س ،فال يبقى للجماعة قائد م�ؤثر ،وي�سقط القائد
عند جماعته ،وال ي�صمد احلاكم �أمام ال�ضغوطات فيف�شل يف توجيه
الرعية التي تتخلى عنه ،وهكذا...
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هذا الفرق هو الذي ُيظهر لنا كم هي قدرة القوة الناعمة على �أن
تدخل �إىل كل تفا�صيل حياتنا بد ًءا من الأطفال وانتهاء ًا بال�شيوخ من
متييز بني الرجال والن�ساء.
دون ٍ
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ثالث ًا :القوة الناعمة مع �إبلي�س.
القوة الناعمة ب�صورتها املعا�صرة من الأبحاث اجلديدة يف و�سطنا
ويف العامل ،ولكنَّ اهلل تعاىل قد ع َّرفنا على القوة الناعمة منذ بدء
اخلليقة مع �إبلي�س ،عندما ذكر احلوار الذي جرى بينه وبني �إبلي�س،
الذي رف�ض ال�سجود لآدم × ،فطرده من اجلنة ،عندها طلب
()5
طلب ًا واحد ًا من رب العاملني} ،ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{
فا�ستجاب اهلل تعاىل له ب�إبقائه حي ًا �إىل نهاية احلياة الدنيا} ،ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{( ،)6ثم �أعلن �إبلي�س
اجتاهه للو�سو�سة والإف�ساد والإغواء} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{(،)7
�إ َّنها �إرادة اهلل تعاىل� ،أن يكون �إبلي�س رمز ًا للف�ساد واالنحراف ،من
دون �أن ميلك ال�سيطرة املادية املبا�شرة على �أحد ،فهو يعمل بالإغواء
والزينة والتدلي�س والو�سو�سة} :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ {( ،)8فال يقوم بعمل
ع�سكري ،وال يقوم بعمل مادي مبا�شر ،فكل �أعماله تدور حول التدلي�س
والزينة والو�سو�سة .ويتحمل النا�س م�س�ؤولية االختيار ب�أعمالهم ،حيث
يكون ت�أثريه على الذين ي�ستجيبون له� ،أما امل�ؤمنون فلن ي�ستجيبوا له
لتم�سكهم بطريق ال�صالح و�إخال�صهم هلل تعاىل.
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من الذي يت�أثر بهذه القوة الناعمة الإبلي�سية عرب التاريخ ويف
احلا�ضر ويف امل�ستقبل؟ قال تعاىل} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ{( ،)9فال ب َّد من وجود قابلية عند املتلقي ،كي يت�أثر بهذه التوجيهات
والإغراءات التي يقوم بها �إبلي�س(لعنه اهلل) .قال �أمري امل�ؤمنني علي ×:
«ولو �أن احلقَّ خ ُل�ص من ُلب�س الباطل النقطعت عنه �أل�سن املعاندين,
ولكن ي�ؤخذ من هذا �ضغثٌ ومن هذا �ضغثٌ فيمزجان ،فهنالك ي�ستويل
ال�شيطان على �أوليائه ,وينجو الذين �سبقت لهم من اهلل احل�سنى»(.)10
فااللتبا�سات التي حت�صل �إمنا تكون بت�شويه احلقائق وتزييفها ،وما
لفتني تلك الفكرة املركزية التي وجهنا اهلل تعاىل �إليها ،وهي لب
املوقف الرئي�س الذي يجب �أن نتخذه يف مواجهة احلرب الناعمة،
فقد �أمرنا اهلل تعاىل �أن نعرف �أو ًال ب�أن �إبلي�س عدو ،ثم علينا ثاني ًا �أن
ُ
واملوقف متالزمان ،وكما ال ميكن اتخاذ املوقف
نتَّخذه عدو ًا ،فاملعرف ُة
مع اجلهل بالواقع ،ال تكفي املعرفة �إن مل ي�صاحبها ٌ
موقف و�أداء .قال
تعاىل} :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ{( ،)11ف�إذا اتخذناه عدو ًا �أعددنا العدة الالزمة يف
عملية املواجهة ،وا�ستطعنا �أن ننت�صر عليه يف مواقع عدة ،والتفتنا �إىل
تقومي �أخطائنا �أو انحرافاتنا .فالت�صويب على العدو �أ�سا�س املعركة.

كيف نواجه الحرب الناعمة

13

رابع ًا :ا�ستهداف العقل والنف�س الإن�سانية.
ت�ستهدف احلرب الناعمة العقل والنف�س الإن�سانية ،وتتجاوز
ت�أثرياتها الأفراد لتطال اجلماعة ،وهي بذلك ت�ستغل طبيعة خلق
الإن�سان ،وكما يقول ال�شهيد ال�سعيد ال�سيد حممد باقر ال�صدر:
«الإن�سان ُخلق ح�سي ًا �أكرث منه عقلي ًا»( ،)12ولذلك هو يت�أثر بالأمور
أحيان كثرية يبدو العقل وك�أ َّنه قد
املادية والإغراءات والغواية ،ويف � ٍ
َّ
تعطل ،مع �أنه يعمل ،ولكنَّ م�ؤثرات اجل�سد ت�سيطر يف كثري من احلاالت
على منطق العقل.
وقد حذر ر�سول اهلل | �أ�صحابه وهم جمتمعون فقال« :كيف
بكم �إذا ف�سدت ن�سا�ؤكم ،وف�سق �شبابكم ،ومل ت�أمروا باملعروف ،ومل
تنهوا عن املنكر.
فقيل له :ويكون ذلك يا ر�سول اهلل؟
فقال :نعم و�ش ٌر من ذلك ،فكيف بكم �إذا �أمرمت باملنكر ونهيتم عن
املعروف.
فقيل له :ويكون ذلك يا ر�سول اهلل ؟
فقال :نعم ،و�ش ٌر من ذلك ،فكيف بكم �إذا ر�أيتم املعروف منكر ًا
واملنكر معروف ًا»(� ،)13أي تنقلب املوازين ر�أ�س ًا على عقب ،لي�صبح احل ُّق
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ُ
والباطل حق ًا ،ما ي�ؤدي �إىل �أن تخت َّل املقايي�س ،فال تكون النظرة
باط ًال
واحدة عند النا�س يف ال�سلوك �أو املناق�شة �أو املحاورة� ،أو يف الت�أ�سي�س
للم�ستقبل ،ما ُي�سبب اخللل والإرباك وال�ضياع يف املجتمع.
يقول الإمام القائد اخلامنئي(حفظه اهلل ورعاه):
«احلرب الناعمة ترفع �شعارات ودعايات حمقة بالظاهر
ولكنها باطلة يف الباطن وتخلط احلق بالباطل ،وللأ�سف
ف�إن البع�ض يكرر دعايات و�شائعات العدو عن ق�صد �أو
عن جهل»(.)14
وهنا نذكر �إمام الأمة م�ؤ�س�س اجلمهورية الإ�سالمية الإمام
اخلميني  +الذي حتدث عن هذا املو�ضوع مبكراً ،فقال« :مراكز
الف�ساد الكثرية التي �أوجدوها ,لن�شر الف�ساد والدعارة ولإف�ساد ال�شباب,
إعالم مك َّثف لهذا الأمرَّ ،
ف�سخروا
مل تظهر بال غاية .لقد قاموا ب� ٍ
جملاَّ تهم وو�سائلهم الإعالمية ال�سمعية منها والب�صرية خدم ًة لهذا
الأمر ،الإذاعة والتلفزة ،والو�سائل ال�سمعية والب�صرية ,كانت تد�أب
على جذب ال�شباب من الأ�سواق ومن ال�صحاري التي يعملون فيها ،ومن
الدوائر التي يخدمون فيها� ,إىل مراكز الف�ساد تلك ,لكي ي�صنعوا من
اجلامعي �إن�سان ًا فا�سد ًا ،ويجعلوا من املوظف موجود ًا فا�سد ًا»( ،)15ف�إذا
ما انت�شر الف�ساد بني النا�س ،تكون احلرب الناعمة قد �أ َّثرت �أثرها،
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فتن�ساق النفو�س �إىل االنحراف علم ًا �أو جه ًال ،حتى �أنَّ بع�ض ال�سائرين
على هذه اخلطى كال�سائرين على غري هدى ،ال يعلمون البداية وال
يعلمون النهاية.
للحرب علينا ،والقاعدة الأوىل
�إذ ًا نحن �أمام قوة ناعمة ُت�ستخدم
ٍ
والأ�سا�س التي يجب �أن ننطلق منها� :أن نعرف وجود احلرب الناعمة
من �أجل �أن نهيئ العدة الكافية ملواجهتها ،و�أن ن�ضعها ن�صب �أعيننا
لنواجهها بعمليات الكر والفر ،لنتمكن من ربح املعركة الطويلة التي
بد�أت مع فجر التاريخ ،وتكر�ست الآن مع الهيمنة الأمريكية ،وهي لن
تتوقف عند حد ،ولكنَّ ال�سجال يح�صل بالنقاط ،فتار ًة نربح فيها
و�أخرى نخ�سر فيها ،بح�سب طريقة �أدائنا واجلهود التي نبذلها.
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خام�س ًا� :أ�ساليب وو�سائل احلرب الناعمة وكيفية
مواجهتها.
ما هي �أ�ساليب وو�سائل احلرب الناعمة التي ت�ستخدم عاد ًة؟
اخرتت طريقة عر�ض الأ�ساليب والو�سائل  ،يتبعها تقدمي بع�ض �إجابات
املواجهة بعد احلديث عنها ،كي ال �أ�ؤخر املعاجلات دفع ًة واحدة ،و�إنْ
كانت طريقة العر�ض يف بع�ض الفقرات الأخرى تتناول الأ�ساليب
والو�سائل ب�شكل منف�صل عن املواجهة.
1)1الإعالم واالت�صاالت:
يقول غو�ستاف لوبون« :ومن هنا خطورة الإدمان والتعر�ض ال�سلبي
لو�سائل الإعالم ،فالتكرار والتوكيد ي�صنعان الت�صورات واملعتقدات
خا�ص ًة �إذا ما �شح ّنا بجرعات عاطفية وم�ؤثرات ب�صرية �إيحائية»(.)16
و�سائل الإعالم واالت�صاالت هي الأمر املبا�شر الذي ت�ستخدمه اليوم
احلرب الناعمة يف �أو�سع نطاقها بعناوين خمتلفة (فاي�س بوك ،تويرت،
وو�سائل االت�صال املختلفة ،والتلفزة ،والقنوات الف�ضائية العاملية،
وهكذا) ،يقول �أحد املح ّللني الأمريكيني مايكل �آيزن�شتات« :يجب �إثارة
الت�سا�ؤل الدائم عن عدم ا�ستقرار النظام يف �إيران ،و�أنه غري �صالح
للبقاء على املدى الطويل ،وزرع ال�شكوك بني النظام احلاكم يف �إيران
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وبني املنظمات املرتبطة به يف املنطقة ،وينبغي بث معلومات تق ِّلل من
�أهمية االجنازات النووية الإيرانية»(� ،)17أي �أنَّ و�سائل الإعالم واالت�صال
لها وظيفة التكرار للق�صة التي تريد ن�شرها ،و�ضخ املعلومات الكثيفة من
�أجل �أن ت�ؤثر على بع�ض ال�شخ�صيات وعلى النا�س ،و�أن ي�صبح ما تن�شره
هذه الو�سائل هو احلقيقة التي يجب تبنيها والتعويل عليها .جوزيف ناي
يقول�« :إن م�صانع هوليود وبغ�ض النظر عن ف�سادها ،وعدم نظافتها
فهي �أكرث ترويج ًا للرموز الب�صرية للقوة الأمريكية الناعمة من جامعة
عريقة كجامعة هارفرد ،ذلك �أن الإمتاع ال�شعبي للأفالم الأمريكية
–اجلن�س والعنف واالبتذال -كثري ًا ما يحتوي على �صور ور�سائل ال
�شعورية عن الفردية وحرية اخل ّيار للم�ستهلك وقيم �أخرى لها ر�سائل
�سيا�سية مهمة وم�ؤثرة»( .)18عندما يتحدثون عن هذه احلقائق ب�شكل
وا�ضح و�صريح ،فهم ال ُيخفون ب�أنَّ ما تنتجه و�سائل الإعالم وهوليود
واملواقع املختلفة ،ي�ستهدف ا�ستكمال خطة احلرب الناعمة لتحقيق
الإ�ستمالة واجلاذبية التي ي�ؤث ِّرون من خاللها.
بع�ض الإح�صاءات امليدانية تك�شف ب�أنَّ اجلمهور يتعر�ض لو�سائل
الإعالم مبعدل � 4-3ساعات يومي ًا� ،أي ما يوازي � 1000ساعة �سنوي ًا،
مقابل � 800ساعة يق�ضيها التالمذة والطالب يف املدار�س �أو اجلامعات
يف مدار�سهم �أو جامعاتهم كل �سنة ،ولنا �أن نت�صور مدى الت�أثري .علم ًا
و�شوق وحماولة تقليد
ب�أنَّ ما يتلقونه من و�سائل الإعالم يح�صل برغب ٍة ٍ
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وتفاعل ،و�أنتم تعلمون �أن �أكرث امل�سل�سالت �أو الأفالم التي تعر�ض هي
يف الواقع �أفالم هادفة مبجملها ،حتى بع�ض الأفالم التي تبتغي الربح
التجاري املبتذل ف�إ َّنها جميعها ت�ؤدي دورها يف احلرب الناعمة.
عندما ي�ص ِّورون لنا امر�أة متزوجة تخون زوجها ،ويربزون التعاطف
معها ب�سبب ظلمه لها� ،إىل درجة ي�شعر معها امل�شاهد ب�أنَّ خيانتها
م َّربرة ،لأن زوجها �أخط�أ معها َ
وظ َلمها ،فهذا ٌ
تثقيف على تلقي اخليانة
واالعتياد عليها كحالة طبيعية يف احلياة ويف العالقات بني النا�س!
وعندما ير ّوجون للحرية من خالل الف�ساد والإنحالل والطريقة
املبتذلة يف اللبا�س ،والأداء املف�ضوح يف العالقات بني اجلن�سني ،وب�شكل
�إباحي ومثري للغرائز ،ف�إمنا يريدون �إثارة الغرائز والأهواء ليخرج
الإن�سان من �ضوابطه وقواعده الثقافية والأخالقية والدينية ،وعندها
وتوجهات الإن�سان كيفما �شا�ؤوا ،فيعطلون ا�ستقامته
يتحكمون مب�شاعر ّ
واجتاهاته الإيجابية لي�سلك طريق االنحراف والأفكار ال�ضا ّلة التي
يقودونه من خاللها!
إعالمي
وتالحظون �أي�ض ًا يف كثري من احلاالت ،عندما يح�صل �ض ٌخ �
ٌ
مكثف حلادثة ب�سيطة وعادية فت�صبح حادثة العامل ،بينما جتري
جرائم وحوادث خطرية متر يف ن�شرات الأخبار كخ ٍرب عادي ال قيمة له،
بق�صف
بلد يف العامل يف مقابل �أن يقتل الآالف
ك�أن ُيجرح �
أمريكي يف ٍ
ٍ
ٌ
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جوي ومدفعي ب�أدوات اال�ستكبار ،فيكون اخلرب الأول يف العامل هو جرح
ٍ
الأمريكي ،ولأيام عدة ،مع كل التفا�صيل التي حتيط به ،بينما مير اخلرب
الآخر ب�شكل عادي وطبيعي وملرة واحدة فقط ،ف�إذا ما �أُث َري من بع�ض
اجلهات �أو و�سائل الإعالم ،متت حما�صرته �سيا�سي ًا و�إعالمي ًا فيختفي
جمدد ًا من التداول! �إذ ًا ُت�ستخدم و�سائل الإعالم واالت�صاالت من �أجل
�ضخ املفاهيم واملعطيات التي ت�ؤدي �إىل تغييب التفكري ال�صحيح ،و�إثارة
الغرائز وامل�شاعر ،وتوجيه النا�س ،وهي من �أ�ساليب وو�سائل القوة
الناعمة امل�ؤثرة اليوم.
يف عملية املواجهة علينا �أن ال نتحدث ب�صيغة مرتفة ،وال نقول ب�أنَّ
علينا �أن تكون و�سائلنا الإعالمية �أقوى و�أهم و�أو�سع و�أ�شمل من و�سائلهم
الإعالمية لأننا ال ن�ستطيع ذلك ،ولكن على الأقل ال ب َّد �أن يكون لنا
و�سائلنا الإعالمية بقدر ا�ستطاعتنا ،و�أن تكون لنا و�سائل ات�صاالتنا
التي نخاطب النا�س من خاللها ،و�أن نقدِّ م فيها الربامج والنقا�شات
والأفكار بقدر ما ن�ستطيع ،كي نكون حا�ضرين يف هذه ال�ساحة ،فنقدم
بدي ًال جزئي ًا على الأقل ،فال تخلو ال�ساحة متام ًا وال يح�صل الفراغ،
وعلى الرغم من �أنَّ هذا الأمر يتطلب �إمكانات �ضخمة ،ويحتاج �إىل
قدرات كبرية ،ف�ض ًال عن �أن جاذبية الف�ساد تتفوق ابتداء ًا على جاذبية
ال�صالح ،ولكن علينا �أن نعمل ،ثم ت�صبح جاذبية ال�صالح م�ؤثرة
بعد فرتة من املجاهدة واملعاندة والإ�صرار والعمل ،فتقل ال�صعوبات
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والتعقيدات ،خا�صة �أنَّ م�شروع ال�صالح ين�سجم مع فطرة الإن�سان ،وال
زالت التعقيدات يف منطقتنا �أقل بكثري مما هو يف الغرب ،وال زالت
مناخات ال�شرف والعزة والكرامة والإميان ت�شكل عوامل م�ساعدة
لت�أثري و�سائلنا على �ضعفها يف مواجهة التحديات.
1)1تلفيق احلقائق:
بث ال�شعارات واملفاهيم اخلاطئة ،وتزيينها وت�شويه املفاهيم
ال�سائدة .هم يتحدثون عن احلداثة ،ويق�صدون باحلداثة ترك
املا�ضي بكل ما فيه على قاعدة �أنه �أ�صبح مرادف ًا للتخلف! ويتحدثون
عن الأ�سرة ويطالبون بعدم تقييدها بال�ضوابط املعروفة يف �إدارتها،
لتكون �أ�سر ًة ح َّرة يف �إطار امل�ساكنة والإنفاق امل�شرتك ،وعدم وجود
بيت ي�أوي الرجل واملر�أة من
م�س�ؤول عن الأ�سرة ،لتتحول الأ�سرة �إىل ٍ
دون �أي تنظيم للعالقة بينهما! ويتحدثون عن منوذج الغرب يف كل
�شيء ،يف الطعام وال�شراب ،وطريقة احلياة ،وطريقة اللبا�س ,ومواكبة
املو�ضة ،ما ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل تغيري بع�ض احلقائق وي�ؤ�س�س
ل�شخ�صية خمتلفة! يطالبون باحلرية اجل�سدية وامللذات بال حدود،
وعلى قاعدة حق الإن�سان يف �أن يفعل بج�سده ما ي�شاء� :أن ي�شرب اخلمر
حتى الثمالة ،و�أن يتناول املخدرات حتى �ضياع العقل ،و�أن يت�صرف يف
بت�شريع لها وقوننة ،كي
العالقات املحرمة من دون حدود و�ضوابط بل
ٍ
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ب�شكل عادي وطبيعي ...هذه ال�شعارات ت�ؤدي �إىل
تكون متاحة للجمهور ٍ
تغيري بنيوي يف طريقة التفكري ويف احلقائق التي يحملها الإن�سان ،وهنا
خطورتها .عندما تكون الأ�سرة تنظيم ًا وتكامل �أدوار ،فهي تختلف متام ًا
عن الأ�سرة التي ال تنظيم فيها ،وعندما نتعامل مع اجل�سد كم�س�ؤولية
ج�سد
نتحملها حلمايته من املحرمات واملفا�سد فهذا يختلف متام ًا عن ٍ
ُيطلق له العنان ليفعل ما ي�شاء كاحليوان .وعندما ننظر �إىل احلداثة
كمحاولة لال�ستفادة من التطور ،لإعطاء الإن�سان مكت�سبات �إ�ضافية يف
حياته املادية والعقلية ،فهي تختلف متام ًا عن حداث ٍة تعني �إلغاء املا�ضي
بكامله و�إلغاء الأ�س�س التي ُبنيت �أفكارنا عليها ...هذه العناوين متفاوتة
متام ًا.
لفت �إمامنا اخلميني � +إىل تعديل املفاهيم ،حتى من �أولئك
الذين حملوا الإ�سالم وادعوا �أنهم من الزهاد الذين ي�ؤمنون به �إمياناً
مميزاً ،فقال« :يجب �أن نعمل على التمييز بني زهد وقدا�سة الإ�سالم
املحمدي الأ�صيل ،و�إبعاده عن �صد�أ املتظاهرين بالقدا�سة واملتحجرين
من �أتباع الإ�سالم الأمريكي ،وف�ضحهم �إىل اجلماهري امل�ست�ضعفة»(،)19
لأن هناك �سلوكيات �إ�سالمية يقوم بها علماء �أو �أفراد ،وي�ستخدمون
تعابري وم�ضامني الآيات القر�آنية والأحاديث ال�شريفة ،لكنَّ الإ�سالم
منهم براء ،فال�صورة التي يعطونها ت�ش ِّوه الإ�سالم وت�ؤدي �إىل رمي
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النا�س يف �أح�ضان التغريب ،وبذلك يكونون جزء ًا من احلرب الناعمة
ولكن من خالل �إ�سالمنا وديننا� .إ�سالمنا لي�س متحجر ًا� ،إ�سالمنا
لي�س �إرهابي ًا� ،إ�سالمنا ال يت�صرف بعقلية متخلفة� ،إ�سالمنا هو احلياة
وهو االنفتاح عليها ،وهذا هو الإ�سالم املحمدي الأ�صيل الذي دعا �إليه
الإمام اخلميني .+
نعت املقاومة ب�صفة الإرهاب ،فهم يركزون
ومن تلفيق احلقائق ُ
�إعالمي ًا و�سيا�سي ًا على عنوان الإرهاب يف مقابل املقاومة ،وهم
يتحدثون عن الإرهاب منذ بد�أت املقاومة ،والإرهاب يف نظر اال�ستكبار
هو املخالفة ال�سيا�سية ل�سيا�ساتهم ،فهدفهم يف الواقع �إ�سقاط اخليار
احلر واملمانع الذي حتمله املقاومة.
ومن تلفيق احلقائق ازدواجية املعايري التي تنطلق من م�صلحة
اال�ستكبار ال من احلق ،واليوم �إذا ما قر�أمت كل بيانات الأمم املتحدة
و�أمريكا و�أوروبا يف �أي ق�ضية من الق�ضايا ،ف�إ َّنكم ال جتدون� :أن احلق
الإن�ساين يقت�ضي كذا ،و�إمنا الرتكيز على� :أنَّ امل�صلحة (م�صلحة
املجتمع الدويل ،وم�صلحة ال�شعب الأمريكي ،م�صلحة الدول الكربى)
�أن تكون كذا ،من دون االهتمام مبخالفة املوقف للحق؟!
هذا تلفيق للحقائق ،ومن واجبنا �أن نواجه هذا التلفيق ،الذي يكون
ب�إبراز احلقائق على �صورتها ،وتعريف النا�س على الإ�سالم املحمدي
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الأ�صيل ،و�إبراز دور املقاومة و�أدائها وق�ضايا منطقتنا املح َّقة ،وبالرتكيز
على منطق احلق ال على امل�صلحة ،ولو �أ َّدى ذلك �إىل خمالفة الإن�سان
مل�صلحته �آني ًا ،هذه عناوين يجب �أن نركز عليها ونثبتها ،و�أن ال نقبل
االنتقال �إىل املعايري الأخرى التي تخالف احلقوق الثابتة وامل�شروعة.
2)2التبعية الفكرية:
حتاول املنظومة الثقافية الغربية ال�سيطرة علينا ،لي�أخذ م َّنا
اال�ستكبار من خالل هذه التبعية ك َّل �شيء .ف�إذا ما �أ�صبحت �أفكا ُرنا
�أفكا َرهم وقناعا ُتنا قناعاتهم ،عندها ي�صبحون الأ�ساتذة ونحن
التالمذة ،وي�صبحون القادة ونحن الرع َّية ،ف�إذا ما احتجنا �إىل
تو�ضيح فهم ِّ
املو�ضحون،
املف�سرون ،و�إذا ما احتجنا �إىل
تف�س ٍري فهم َّ
ٍ
ولذا فالتبع ّية الفكرية من �أخطر ما ي�صيبنا يف احلياة .يقول الإمام
أو�ضحت مرار ًا� ،أن �أخطر �أنواع تبع َّية ال�شعوب
اخلميني « :+كما �
ُ
امل�ست�ضعفة للقوى العظمى وامل�ستكربين ،هي التبع َّية الفكرية
والداخلية ،لأنَّ بق َّية التبعيات تنبع منها ،وما مل يتح َّقق اال�ستقالل
الفكري ل�شعب ما ،لن يح ِّقق ا�ستقالله يف الأبعاد الأخرى .وكي يت�سنى
لنا حتقيق اال�ستقالل الفكري واخلروج من �سجن التبع َّية للآخر ،يجب
�أن ن�ستيقظ من الغفلة ،التي ُفر�ضت على بع�ض فئات ال�شعب ،ال�س َّيما
العلماء واملفكرين واملثقفني ،و�أن نعي هويتنا ومفاخرنا وم�آثرنا الوطنية
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والقومية والثقافية»( ،)20نحن لنا خ�صو�صيتنا ،ولنا �أفكارنا وقناعاتنا،
هذه يجب �أن تربز ،و�أن تكون حا�ضرة ،لأنها �إذا ما برزت ا�ستطعنا �أن
نتمايز على امل�ستوى الفكري ،وعندها ن�ستطيع �أن نتمايز يف امل�ستويات
الأخرى� ،أ َّما �إذا ان�سحقنا على امل�ستوى الفكري واتَّبعنا الإ�ستكبار فال
ميكننا �أن ن�ستقل ال �سيا�سي ًا وال اقت�صادي ًا وال ع�سكري ًا ،وال بكل املعايري
الأخرى ،فامل�س�ألة تبد�أ من اال�ستقالل الفكري ،وهذه م�س�ؤوليتنا يف �أن
نحمي �أفكارنا وقناعاتنا و�أ�صالتنا.
يف وثيقة قدمتها م�ؤ�س�سة راند للأبحاث الدفاعية التابعة للبنتاغون
حتت عنوان« :بناء �شبكات �إ�سالمية معتدلة» تعطي فيها الن�صائح
بك�سب ود طبقة ال�شباب ،ورجال الأعمال امل�سلمني ،عن طريق توفري
فر�ص العمل لهم ،وهذا ما ي�ضمن �إبعادهم عن الأنظمة واحلركات
الإ�سالمية وحتويلهم عنها( .)21كما تدعو الدرا�سة �إىل �ضرورة دعم
الإ�سالم املعتدل -بح�سب وجهة نظرهم ،-ويق�صدون بالإ�سالم املعتدل
الإ�سالم الذي يتلقى الثقافة الغربية برحابة �صدر ،ويقبل امل�شروع
ال�سيا�سي الغربي الذي يت�ضمن التعامل مع «�إ�سرائيل» يف املنطقة،
فالإعتدال بالن�سبة �إليهم �أن ال يح ّرك التابعون «املعتدلون» �ساكن ًا
ملواجهة م�شاريع الإ�ستكبار.
ويف جمال الت�أكيد على �أولو َّية الت�أثري الفكري ،يقول روبرت رايلي
مدير �إذاعة �صوت �أمريكا�« :إن الطبيعة احلقيقية لل�صراع اليوم هو
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�صراع امل�شروعية يف عقول وقلوب النا�س والر�أي العام ،ولي�س �صراع
القوى الع�سكرية� ،إن احلروب تخا�ض ويتم حتقيق الن�صر �أو الهزمية
فيها يف �ساحات العقول والقلوب قبل �أن ت�صل �إىل ميادين القتال»(.)22
فالعمل على العقل والقلب والفكرة ،وهذه هي البداية ،من هنا
ندعو يف عملية املواجهة �إىل ت�أ�صيل ثقافتنا و�أفكارنا ،و�أن ال نكون
من�سحقني �أمام الثقافات والأفكار التي يطرحها الإ�ستكبار علينا ،وال
نتل َّقى ال�شعارات التي يطلقها حتت عنوان �أممي �أو عاملي �أو معا�صر
�أو �أمريكي �أو غربي ،بل �أن تكون لنا قناعتنا وثقافتنا ،و�أن نناق�ش ما
ُيعر�ض علينا بكل مو�ضوعية ،و�أن نتحدى الآخرين يف الندوات واملواقف،
ويف كل موقع فكري وثقايف ،لتبقى لنا خ�صو�صيتنا ،التي نر ّبي �أوالدنا
و�أجيالنا عليها.
3)3الربط ال�سيا�سي مب�صالح اال�ستكبار:
الأنظمة امل�س َت ِب ّدة املوجودة يف املنطقة العربية والإ�سالمية مدعومة
بالكامل من الإدارة الأمريكية ،وال ن�سمع عن البلدان املحكومة بهذه
الأنظمة عن حقوق الإن�سان ،وال عن حرية االنتخاب ،وال عن جمال�س
�شعبية ،وال عن حكومات متثل النا�س ،وال عن رئا�سة منتخبة من
ال�شعب ،و�إمنا ن�سمع فقط �إ�شادات باالعتدال املو�صوف لهذه احلكومات
امل�ستبدة! لأنها تغذي اال�ستكبار بكل متطلباته :املالية والع�سكرية
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والثقافية والأخالقية ،وتتنازل مل�صلحة قراراته وم�شاريعه ،فهي
بال قرار وبال ر�أي وبال موقف ،فم�صالح هذه الدول ال�سيا�سية التي
هي م�صالح الأفراد والعائالت احلاكمة �أ�صبحت مرتبطة مب�صالح
اال�ستكبار ،كل هذا من طرق احلرب الناعمة.
بلد �آخر ممنوع
كيف ميكن متييز الدعوة النتخابات حرة يف بلد عن ٍ
فيه احلديث عن االنتخابات بالأ�صل؟! وكيف ُت�شنَّ حملة عن حقوق
بلد �آخر ،فاحل�ص�ص
الإن�سان يف بلد بينما ُتخنق حقوق الإن�سان يف ٍ
واحلقوق مر�سومة من قبل احلكام ،وممنوع �أي اعرتا�ض ,وممنو ٌع
احلديث عن حقوق للإن�سان! ا َّنه ٌ
�سيا�سي مب�صالح اال�ستكبار.
ربط
ٌ
هذه الدول تقبل ب�إ�سرائيل املحتلة ،وتط ِّبع معها ،وتن�ساق �إىل
ال�سيا�سات الأمريكية �ضد جريانها من البلدان العربية والإ�سالمية،
وتقف بوجه املقاومة وت�ضع العراقيل يف طريقها ،وتعمل وفق اجلدول
ال�سيا�سي اال�ستكباري ،وهي بذلك ت�ساهم يف احلرب الناعمة �ضد
�شعوب املنطقة وحقوقها وم�صاحلها.
و�إذا ما راقبنا ال�شعارات التي تطلقها واملواقف ال�سيا�سية الداخلية
واخلارجية التي تعبرِّ عنها ،ف�إ َّنها ن�سخة طبق الأ�صل عن ال�شعارات
واملواقف التي تطلقها الإدارة الأمريكية! �إذ ًا �أين اخل�صو�صية واحلقوق
وم�صالح �شعوب هذه املنطقة؟! علينا �أن ن�ضيء على هذه الظاهرة
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اخلطرة ،وعلينا �أن نك�شف للر�أي العام حقيقة هذه الأنظمة امل�ستبدة،
وحقيقة هذا االرتباط اال�ستكباري .و�أن نتحدث بالتف�صيل �سيا�سي ًا
و�إعالمي ًا للتو�ضيح للر�أي العام ،يجب �أن يعرف الر�أي العام ب�أنَّ
�سيا�سات احلكام امل�ستبدين ملحقة ب�سيا�سات �أمريكا واال�ستكبار ،وهم
العقبة الك�أداء �أمام التغيري واال�ستقالل والتنمية.
ملاذا ال ُيعطى ال�شعب حقه يف االنتخاب احلر ،و�شغل الوظائف
واملواقع املختلفة ،واحل�صول على العدالة االجتماعية وتلبية احلاجات،
بينما ي�أخذ البع�ض موارد الدولة لأنه من العائلة احلاكمة ويعي�ش
الرفاهية؟!.
ملاذا ت�س ِّهل بع�ض الدول العربية لال�ستكبار م�شروعه مبواجهة دول
عربية �أخرى بالوكالة ،فتتحمل عبء التمزق العربي خلدمة خطوات
ال�سيطرة الأمريكية على منطقتنا؟!
ملاذا ال ُت�شن حملة مر َّكزة ودائمة على «�إ�سرائيل» رف�ض ًا الحتاللها
واعتداءاتها و�إجرامها ،ويتم ا�ستنكار عملية جهادية يقوم بها
الفل�سطينيون يف غزة؟!
ما الذي يدفع بع�ض الدول لزيادة �إنتاج النفط تلبية لالحتياجات
الغربية التي ن�ش�أت عن العقوبات التي ُفر�ضت على �إيران خدمة
للم�شروع الأمريكي الإ�سرائيلي؟!
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�إ َّن قواعد اال�ستقالل ال�سيا�سي غري خافية على �أحد ومنها:
�1-1أن تكون لبلداننا م�شاريعها امل�ستقلة التي
تخدم �شعوبها وال تكون مطية لالعتداء على
�شعوب �أخرى.
�2-2أن تكون الق�ضية الفل�سطينية ر�أ�س
االهتمامات ال�سيا�سية ودعمها باحلد الأدنى
باملوقف ال�سيا�سي املنا�صر لها ،بدل متزيق
وحدة الفل�سطينيني والوقوف �إىل جانب
«�إ�سرائيل».
�3-3أن ُتعطى الفر�صة للنا�س ليختاروا �أنظمتهم
وقياداتهم ،و�أن ال يكونوا مقهورين ب�أنظمة
�سيا�سية وم�س َت ِب ّدة.
�4-4أن يتم احرتام نتائج اخليارات ال�شعبية ،و�أن
ال يح�صل �أي تدخل �أجنبي لتعديل موازين
القوى �أو ال�ضغط باجتاه �سيا�سات تخدم
اال�ستكبار.
�5-5أن ال ُت َ�س َّخر الإمكانات املالية واملوارد
االقت�صادية خلدمة االنهيارات املالية
اال�ستكبارية.
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�6-6أن ال تكون بلداننا قواعد ع�سكرية و�أمنية
للأجانب ،فتخ�سر بذلك حريتها وا�ستقاللها
وت�صبح ملحق ًا ب�أدوات اال�ستكبار.
4)4الدعم املايل واالقت�صادي والع�سكري:
	ال يكون الدعم اال�ستكباري يف املجاالت املختلفة منح ًة ،و�إمنا لكل
دعم مربراته و�أهدافه .واليوم ق�سم من الدعم الأمريكي الذي ُيعطى
حتت م�سمى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين -ونحن ال نريد الإ�ساءة �إىل هذه
املوجهة ،فهم
امل�ؤ�س�سات -ولكن علينا التدقيق بامل�ساعدات الأمريكية َّ
يدفعون �أموا ًال بعنوان التثقيف عن الدميقراطية ،وحقوق الإن�سان،
واحلرية اجلن�سية ،والتفلت من القيم والأفكار ال�سائدة ،ومواكبة
احلياة املعا�صرة ،وتنظيم الأ�سرة ،وغري ذلك ...دققوا يف الربامج
التي ُتعطى� ،سرتون �أنها برامج ت�ؤ�س�س لتبعية فكرية وثقافية و�سيا�سية،
وتريد �أن ُتخرج امل�ضمون الأ�صيل املوجود لدينا لن�ستبدله مب�ضمون
�آخر نكون معه �أتباع ًا لهم ،و�إ َّال فما هذا الكرم؟ وهل ت�ساعد �أمريكا
و�أوروبا من دون مقابل؟! هم يدفعون ويريدون املقابل.
�أ َّما الدعم االقت�صادي ،فلربط البلد باملنظومة االقت�صادية الغربية،
حاجيات كمالية تتحول
و�إغراقه بالديون وفوائدها ،وتعويد النا�س على
ٍ
�إىل منط حيا ٍة يومي �ضروري ،ثم فر�ض خطوات اقت�صادية لتح�صيل
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الديون ما يجعل البلد بحاجة دائم ًا �إىل متابعة ا�ستكبارية وخربات
�أجنبية ُّ
وتدخل يف الإدارة املالية ،في�صبح البلد مرهون ًا بكامله غري
قادر على اتخاذ قرارات م�ستقلة ونافعة.
كما ُت ْلزَ م الدول ال َغ ِن ّية يف منطقتنا ب�شراء �سندات اخلزينة
الأجنبية ،وو�ضع �أموال النفط يف م�صارفهم ،و�شراء املع ّدات الغالية
الثمن ،وكذا الأ�سلحة ،ومنظومة االت�صاالت والطريان وغريها...
ما يجعل هذه الدول مرتبطة بال�شبكة االقت�صادية العاملية ،تت�أثر
بتداعياتها ومتطلباتها!
و�أ َّما الدعم الع�سكري فمبني على التخويف من الدول املجاورة،
ٌ
م�شروط ب�ضرب الإرهاب بح�سب م�ساحة
لين�ش�أ �سبا ٌق يف الت�سلح،
التعريف الغربي الذي ي�شمل جميع املخا ِل ِفني ل�سيا�ساتهم �أو املعادين
لإ�سرائيل ،وم�شروط ًا �أي�ض ًا بحماية النظام التابع للقرار ال�سيا�سي
الأجنبي بقمع املخالفني وحماية املتواطئني!
واملوجه ،و�أن ال يتحول
علينا مواجهة كل �أ�شكال الدعم امل�شروط
َّ
الدعم �إىل م�سا ٍر للتبعية .علينا �أن ند ّقق بالدعم املايل و�أهدافه ،و�أن
نلتفت �إىل ال�شروط املطروحة ،ونعمل لالكتفاء الذاتي الذي يو ّفر علينا
الكثري من املط َّبات .و�أن ال نربط منظومتنا االقت�صادية بحاجات
يلبي حاجاتنا يف
الآخرين ،ما يتطلب درا�سة َّ
مف�صلة و�إ�سرتاتيجية ملا ّ
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لنوجه �سالحنا من �أجل ا�ستقاللنا
بلداننا على الأمد البعيد .و�أن نعمل ّ
وحماية بلداننا ومواجهة �أعدائنا ،فمع �سالمة االجتاه َت ِقل التكاليف،
وميكن ا�ستثمار ما ن�صرفه يف هذا املجال يف خدمة ا�ستقاللنا ،وهذه
جتربة املقاومة ماثلة �أمامنا ،ف�إنَّ اال�ستثمار الع�سكري فيها �أقل بكثري
من ا�ستثمار �أي دولة من دول املنطقة ،ومع ذلك فقد �شكلت ِم َظ ّلة
حماية ال�ستقالل لبنان وحمايته من التو�سع الإ�سرائيلي ،وم�صدر قوة
تهيئ الفر�ص املنا�سبة لعدم االن�سحاق �أمام م�شاريع �أمريكا و�إ�سرائيل،
بل وال�صمود ملا فيه قيام لبنان ال�س ِّيد وامل�س َت ِقر.
5)5الإ�شغال يف �أن نكون يف حالة دفاعية عن �أنف�سنا:
كي يتعطل البناء والتقدم يف خمتلف مناحي حياتنا ،بحيث نكون
يف حالة دفاعية ،دفاع ثقايف واجتماعي واقت�صادي وال نتحدث عن
ا�سئلة،
الدفاع الع�سكري فقط ،بحيث �أننا دائم ًا يجب �أن جنيب عن ْ
ودائم ًا يجب �أن َن ُرد على اتهامات ،كي نبقى من�صرفني للإجابة عن
�أ�سئلة الغرب ومطالبه! لطاملا قلنا يف مواقفنا للم�س�ؤولني اللبنانيني
ولغريهم�« :إن جاءكم بع�ض الأجانب ليلتقوا معكم ،اطلبوا منهم ما
تريدون وما فيه م�صلحة بلدكم ،وتوقفوا عن �أن ت�سمعوا دائماً ما
يريدون» ،نحن ال ننتظر �إجاباتهم ،ولكن اطرحوا �أ�سئلتكم ومطالبكم,
بدل �أن تنتظروا مطالبتهم بحقوق الإن�سان يف لبنان .ن�س�ألهم :ملاذا ال
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تطلق فرن�سا �سراح جورج عبد اهلل؟ ملاذا تعتدي �أمريكا يف �أفغان�ستان
وتقتل الأطفال؟ ملاذا تخ ِّرب و�سائل �إعالمهم بالأفالم اجلن�سية عقول
الأطفال؟ ملاذا حتمي بع�ض الدول يف العامل تجُ َّ ار املخدرات ليف�سدوا،
ثم ت َّدعي �أنها متنع املخدرات؟ ملاذا تدعم الدول الغربية «�إ�سرائيل»
يف اعتداءاتها املتك ِّررة؟ لي�س على امل�س�ؤولني عندنا �أن يكونوا متل ِّقني
للمطالب الأجنبية ،بل عليهم �أن ُي�سمعونهم مطالبنا و�أ�سئلتنا .نحن
يف لقاءاتنا كحزب اهلل مع ه�ؤالء امل�س�ؤولني نت�ص َّرف بهذه الطريقة
نطالبهم بدل �أن يطالبوننا ،ومطالبنا �أكرث من مطالبهم .هل الغرب
ي�ؤمن بالكلمة ومينع قناة املنار من �أن تبث يف �أمريكا وفرن�سا وبع�ض
الدول الأوروبية ،وهي قناة واحدة مقابل �آالف القنوات املوجودة
لديهم؟! لو مل يكن لها ت�أثري ،ولو مل يكن لديهم خوف من �أن تف�ضحهم
ملا منعوها ،وهذه قوة لها.
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�ساد�س ًا :دور القائد الإمام اخلامنئي (حفظه اهلل ورعاه)

يف مواجهة احلرب الناعمة.

تبينَّ �أن القائد اخلامنئي منذ �سنة 2009م ،بعد امل�شكلة التي �أُثريت
بوجه االنتخابات الرئا�س َّية يف �إيران ،وخالل �سنتني ،قد �ألقى خم�سة
ع�شر خطاب ًا عن احلرب الناعمة ،ومل �أ�سمع م�س�ؤو ًال واحد ًا يف كل العامل
العربي والإ�سالمي يتح َّدث عن احلرب الناعمة ،ولذلك ،واعرتاف ًا
وال�س ْبق وت�سليط ال�ضوء على هذا الأمر اخلطري ،ر�أيت من
باجلميل َ
املنا�سب �أن � ِّ
أخل�ص ب�شكل مك َّثف بع�ض ما قاله الإمام اخلامنئي(حفظه
اهلل ورعاه) �ضمن حمورين:
املحور الأول� :ضرورة التن ُّبه للقوة الناعمة .واملحور الثاين كيفية
مواجهة القوة الناعمة.
يقول القائد عن �ضرورة التنبه للقوة الناعمة:
حرب حقيقي ٌة يف عاملنا املعا�صر،
«1 .احلرب الناعمة ٌ
رغم �أن بع�ض الأ�شخا�ص رمبا ال ي َر ْو َنها»(.)23
�«2 .إن �أحد �أهم َّ
املخططات الرئي�سة للأعداء تقوم
على قلب حقائق البالد»(.)24
«3 .احلرب الناعمة عبارة عن ت�ضليل ال�شعب
-الر�أي العام -ب�شعارات ظاهرها حق ولكن
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حمتواها باطل وفا�سد و�إثارة الغبار يف اجلو
ال�سيا�سي للبلد»(.)25
�« 4 .إنَّ الهدف املركزي للحرب الناعمة هو حتويل
نقاط الق َّوة وال ُف َر�ص �إىل نقاط َ�ض ْعف وتهديدات،
وقلب حقائق البالد»(.)26
�إخرتت هذه الإ�شارات الأربعة لت�سليط ال�ضوء على احلرب الناعمة
من خالل �أقوال الإمام اخلامنئي(حفظه اهلل تعاىل ورعاه).
�أ َّما كيف تكون املواجهة؟ ف�س�أختار بع�ض الأقوال من دون �شرح
لتبيان ر�ؤية القائد(حفظه املوىل) يف املواجهة:
«1 .1ينبغي توعية وتثقيف النا�س وك�شف هذه
الأهداف �أمامهم».
“2 .يجب العمل ب�صورة عك�س َّية لأهداف العدو”
“3 .يجب مراعاة امل�صالح العليا يف �أخذ املواقف
والتحركات والتدابري”� ،إذ ي ْع َلق الإن�سان �أحيان ًا
يف �إطار امل�صالح ال�ض ِّيقة ،فيهمل الك ِّليات،
ويدخل يف نفق احلرب الناعمة.
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وخا�صة اخلوا�ص  ،االنتباه كي ال
“4 .على اجلميع
َّ
تكون ت�صريحاتهم و�إجراءاتهم تكملة خلطط
و�أهداف �أعداء النظام”(.)27
«5 .ينبغي لو�سائل الإعالم والن�شطاء وال�سيا�سيني
وامل�س�ؤولني االبتعاد عن اخلالفات الهام�شية
غري املبدئية ،لأن الأولوية يف البالد اليوم هي
ملواجهة احلرب الناعمة التي ي�شنها العدو ،والتي
ت�ستهدف بث الفرقة والت�شا�ؤم بني �أبناء ال�شعب،
ومن �أهم ُ�سبل مواجهة هذا الهجوم هو حفظ
وتقوية الب�صرية والروح املعنوية والتعبو َّية والأمل
يف امل�ستقبل ،وهذا ال يعني �إنكار وجود امل�شاكل
والأزمات ،وال يلغي �ضرورة القيام بواجب
الإ�صالح واملعاجلة»(.)28
«6 .على النخب واخلوا�ص �أن ينتبهوا كثري ًا لأن
�صمتهم وان�سحابهم يف بع�ض الأحيان ي�ساعد
الفتنة»( .)29فـ»:ال�ساكت عن احلق �شيطا ٌن
�أخر�س».
«7 .ال ينبغي الركون �إىل و�سائل الإعالم الأجنبية
لفهم جمريات الأحداث ،بل ال�صحيح هو خمالفة
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ما ت�أتي به هذه الإذاعات وفق ًا ملقولة الإمام
اخلميني �«+إنَّ قمة الر�شد والن�ضوج الفكري
هي يف خمالفة الإذاعات الأجنبية املعادية»(.)30
فـ}:ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ{(.)31
«8 .ال�شباب اجلامعيون هم ُ�ض َّباط احلرب الناعمة
�أمام م�ؤامرات الغرب املع َّقدة»( .)32وهذه م�س�ؤولية
كبرية على ال�شباب اجلامعي.
وهنا لفتتني مالحظة �أوردها الإمام القائد يف حديثه ع َّما ح�صل يف
�سنة  2009يف �إيران بعد االنتخابات الرئا�س َّية ،قال« :مل تفاجئنا الفتنة
ولكن فاج�أنا حترك بع�ض الأ�شخا�ص»( .)33كي ال َي ُظن البع�ض �أن الأمور
مل تكن معروفة بالإجمال يف �إيران �أو �أنَّ احلرب الناعمة مل ُتعرف �إ َّال
يف �سنة  !2009ال ،احلرب الناعمة موجودة �سابق ًا ،ولكنها تبلورت يف
�صيغة معينة �سنة  2009يف االنتخابات الرئا�سية ،وت�صدى لها �أ�شخا�ص
مل يكن باحل�سبان �أنهم �سيكونون من الأدوات التي ت�ستخدمها احلرب
الناعمة.
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�سابع ًا :حزب اهلل واملواجهة.
لأنَّ البحث جديد ،ويحتاج �إىل �إ�ضاءات� ،إخرتت منوذج ًا عن
احلرب الناعمة :يف مواجهة حزب اهلل.
هناك عنوانان رئي�سان يف احلرب الناعمة �ضد حزب اهلل ،وكل
العناوين الأخرى تدخل تقريب ًا حتت هذين العنوانني ،وي�ستطيع كل
واحد �أن يذكر مئات العناوين الأخرىَ ،ف�س َيجد �أنها تندرج حتت هذين
العنوانني .هذه احلرب الناعمة تخو�ضها �أمريكا ومن معها �ضدنا،
وهي املت�صدِّ ي احلقيقي لها ،ف�إذا ما �سمعتم بع�ض العبارات واملواقف
التي يك ِّررها البع�ض هنا يف لبنان ،ف�إ َّنهم مي ِّثلون ال�صدى ولي�سوا هم
�أ�صحاب هذه احلرب ،بل هم �أعجز من �أن يقودوا حرب ًا ناعمة.
العنوان الأول :حجة املواجهة �ضد حزب اهلل� ،أنَّ فكره ومقاومته
ال ين�سجمان مع تطورات املجتمع احلديث واملعا�صر ،و ُي َ�ص ِّنفون هذا
احلزب ب�أنه �إرهابي ،متجاوزين متثيله ال�شعبي ،وقدرته على االمتداد
والتحالف ،واحل�ضور ال�سيا�سي والت�أثري يف البلد ،وهدفهم الأ�سا�س:
مواجهة الأ�سا�س الفكري واالجتاه املقاوم حلزب اهلل.
العنوان الثاين :حجة �ضرورة ح�صر َّية ال�سالح بيد الدولة ,فالدول
هي التي تقتني وحتمل ال�سالح ،لتحمي �شعبها يف الداخل واخلارج،
وهدفهم الأ�سا�س� :ضرب معادلة لبنان القوي الذي يعيق الو�صاية
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الأمريكية ويعيق اال�ستثمار الإ�سرائيلي ،وذلك لإبقاء تفوق الكيان
الغا�صب يف املنطقة ليح ِّقق �أهدافه.
هذان عنوانان كبريان للحرب الناعمة على حزب اهلل.
وهناك �أدوات لها ،لأن �أي حرب ناعمة حتتاج �إىل �أ�ساليب
وو�سائل ،و من �أدوات هذه احلرب الناعمة:
احلني والآخر.
� 1 .إثارة الفتنة املذهب َّية بني ِ
 2 .الإعالن ب�أنَّ قوة حزب اهلل تتعار�ض مع وجود
الدولة� ،أو كما يقولون :هو دولة داخل دولة.
 3 .االعرتا�ض على حتالفه مع �إيران و�سوريا.
� 4 .إبراز الأ�ضرار املادية التي َت ْنتج عن مقاومة العدو،
وخ�سائر النا�س يف بيوتهم و�أرزاقهم ب�سبب احلرب
مع �إ�سرائيل.
ر�ص على موقع لبنان يف املجتمع ال ُّد َويل ،و�أنه
ِ 5.
احل ْ
ال ي�ستطيع �أن يعي�ش �إ َّال من �ضمن هذه املنظومة،
وعلى حزب اهلل �أن ين�سجم مع قرارات جمل�س الأمن
وطروحات الغرب و�أمريكا.
� 6 .أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،املحكمة اخلا�صة بلبنان والتي
ميكن �أن تخدم لع�شرات ال�سنني ،يف حماولة لإثارة
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البلبلة واالتهامات والتحري�ض ،ما ي�ؤثر على عالقات
اللبنانيني مع بع�ضهم.
هذه بع�ض �أبواب احلرب الناعمة التي ُت�ستخدم �ضد حزب
اهلل ،الذي يواجه بو�ضوح و�صالبة واطمئنان هذه الإدعاءات ،من
خالل �أمور �أبرزها:
 1 .رف�ض الفتنة املذهبية ،نظري ًا وعملي ًا ،والعمل مع
القوى ال�سيا�سية املتنوعة مذهبي ًا على قاعدة املوقف
ولي�س املذهب ،وعدم الإجنرار �إىل اخلطابات
والتحري�ض املذهبي ثقافي ًا و�إعالمي ًا.
 2 .ممار�سة الدولة ل�صالحياتها ب�شكل كامل يف مناطق
نفوذ احلزب ،ولي�س الأمر تعفف ًا ،بل هي قناعة
جازمة ب�أنَّ امل�صلحة يف الدولة امل�ستقرة التي تقوم
بواجباتها جتاه املجتمع ،كما ت�أخذ حقوقها منهم.
 3 .حتالف احلزب مع �إيران و�سوريا مورد قوة وفخر
التوجهات
واعتزاز ،وهو م�ستمر ب�سبب متاهي
ُّ
ال�سيا�سية يف م�صلحة هذه القوى متحالفة مع
بع�ضها ،معترب ًا �أن التحالف فر�صة ولي�س تهمة.
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� 4 .أما املقاومة فهي التي ح َّررت الأر�ض ودافعت عنها،
و�أ َّدت �إىل لبنان القوي ،فليقولوا لنا ما الذي ق َّدموه
من خالل لبنان ال�ضعيف ومن دون مقاومة �إ َّال
التبع َّية واخل�سائر؟!
 5 .و�أما موقع لبنان يف املجتمع ال ُّدويل ،فهو حا�ض ٌر
اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى بربكة املقاومة.
 6 .و�أما املحكمة اخلا�صة بلبنان فهي م�س َّي�سة ن�ش�أة
وا�ستمرارية ،وتفتقر �إىل �أدنى معايري املهن َّية
الق�ضائية ،وتديرها �أمريكا ،و�أملنا �أن تف�شل وال
حتقق �أهدافها ب�إذن اهلل تعاىل.
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ثامن ًا� :أُ ُ�س ْ�س املواجهة العامة.
�سنذكر �أربعة �أُ ُ�س ْ�س وقواعد ملواجهة احلرب الناعمة ب�شكل
عام:
1 )1علينا �أن نعرف �أننا يف حالة حرب دائمة ,وهذه هي
احلرب الناعمة ،ما يتطلب العمل الد�ؤوب ملواجهتها
حلظة بلحظة ،ال �أن نتو َّقف يف مرحلة ونواجه يف
مرحلة �أخرى.
2 )2حت�صل احلرب الع�سكرية عند الي�أ�س من احلرب
الناعمة �أو الرغبة با�ستعجال النتائج ،ولذلك كلما
كانت لديهم �آمال باحلرب الناعمة ُي�ؤَ ِّخرون حربهم
الع�سكرية يف لبنان �أو يف غري لبنان .ويف بع�ض الأحيان
قد تكون احلرب الناعمة بدي ًال عن احل�سم الع�سكري
للعجز عن اال�ستمرار به .ففي الإحتمالني نحن �أمام
حرب ناعمة ب�سبب العجز عن حتقيق الأهداف
بوا�سطة احلرب الع�سكرية ،ولكن احلرب الع�سكرية
تبقى احتما ًال موجود ًا لدى الأعداء.
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3 )3يرتكز الت�أثري يف املواجهة على البعد الرتبوي الثقايف
(القيم) من ناحية ،وعلى الت�أثري ال�سيا�سي من ناحية
�أخرى ,و�إمنا يع ِّول الأجانب على الت�أثري ال�سيا�سي
للتغيري ،لأنه ُيحدث انقالبات ومتغريات يف الواقع
امل�ستهدف ،وعلينا �أن نهتم يف املواجهة على الأمرين:
البعد الرتبوي الثقايف ،والبعد ال�سيا�سي.
4 )4يجب �أن جنمع قوانا يف خمتلف املجاالت ون�ستفيد من
كل الطاقات� ،إذ ال ميكن �أن تكون املواجهة مقت�صرة
على فريق من دون �آخر ،وال على جماعة من دون
�أخرى ،فكلنا بحاجة �إىل بع�ضنا بع�ض ًا يف مواجهة
احلرب الناعمة ،وهذا ما يتطلب �أن تتكاتف جهودنا،
يف كل املراحل ،ويف مواجهة كل التحدِّ يات ،وباجتاه
كل الأبعاد.
من امل�ؤكد ب�أنَّ �إراد ًة حرة موجودة لدينا يف مواجهة احلرب الناعمة
جتعلنا منت�صرين ب�إذن اهلل تعاىل ،لأنَّ الت�صميم هو البداية .هذه
احلرب الناعمة مفتوحة على الأفكار وال�سلوك واملواقف ال�سيا�سية،
وهي يف مواجهة النموذج القوي واجلذاب الذي ق َّدمه حزب اهلل يف كل
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اجلوانب من ناحية ،واملقاومة التي َّ
عطلت م�شاريع �إ�سرائيل و�أمريكا
من ناحية �أخرى.
و�إذا �أردمت �أن تتعرفوا على �أدوات القوة الناعمة التي نواجهها،
فراقبوا الهجوم على النموذج وعلى املقاومة� ،أ َّما الأ�ساليب والو�سائل
فر�أ�سها الفتنة املذهبية و�ضخ الأكاذيب.
و�أ َّما �أدوات الداخل فهي �صدى للحرب الناعمة ،ولكنها ُم ْر َب َكة
وفا�شلة ومك�شوفة ،وهي تقتدي بالإعالنات الأمريكية �إىل درجة متاهي
التعابري التي ي�ستخدمونها مع التعابري التي ُي ْط ِلقها البنتاغون �أو البيت
الأبي�ض �أو الرئي�س الأمريكي ،وعلى الرغم من ِ�س َعة اللغة العربية فهم
عاجزون عن ا�ستخدام تعابري �أخرى ،بل لنن�صفهم هم عاجزون عن �أن
يختاروا طريق ًا يف احلرب الناعمة تخالف القرار املركزي الأمريكي.
لقد جتاوز حزب اهلل احلرتقات ،وهو �سيتابع منوذجه ومقاومته,
و�سيعمل للوحدة ،وم�صالح النا�س ،وا�ستمرارية لبنان القوي بجي�شه
حرب مفتوحة،
و�شعبه ومقاومته ،ونحن نعلم ب�أنَّ احلرب الناعمة ٌ
و�سنواجهها بالر�ؤية الوا�ضحة والتعبئة امل�ستمرة على الرتبية ال�صاحلة
واجلهاد والعمل.
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اخلامتة
يف ختام كالمي� ،أوجه التح َّية الكبرية ملركز “قيم” الذي كان
وراء هذه الندوة ،و�أع َّد بع�ض الكتيبات حول املو�ضوع ،ولديه م�شروع
متكامل ملواجهة احلرب الناعمة ،وكذلك هيئة التعليم العايل يف التعبئة
الرتبوية التي �شاركت مركز “قيم” يف هذه الدعوة ،و�أُع ِلنُ باالتفاق
مع الأخوة يف مركز “قيم” هذا اللقاء منطلق ًا لفاعليات وا�سعة جد ًا
ملواجهة احلرب الناعمة ،ن�شارك فيها جميع ًا ،لنح ِّقق الإجنازات يف
هذا ال�سبيل ،فنحمي �ساحتنا وجمتمعنا بالدفاع عنهما ،واحلمد هلل
رب العاملني.
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