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مقـدمــة
يعد �سماحة الإمام القائد اخلامنئي
من �أكرث ال�شخ�صيات الإ�سالمية والعاملية التي
ا�ستخدمت م�صطلح «احلرب الناعمة» يف الآونة
االخرية ،حمذر ًا من الوقوع يف �شراكها ،ومنبه ًا من
�أفخاخها ،ومبين ًا �سبل مواجهتها ،مبا ال يقل عن
خم�سة ع�شر خطاب ًا يف خم�س ع�شر منا�سبة منذ
االنتخابات الرئا�سية التي جرت يف ايران يف العام
 2009وحتى تاريخ زيارة �سماحته اىل مقر وزارة
اال�ستخبارات الإيرانية يف العام  ،2011ويف كل هذه
اخلطابات حدد ّ
و�شخ�ص �سماحته احلرب الناعمة
كم�صدر تهديد رئي�سي للنظام الإ�سالمي يف �إيران
ولل�صحوة الإ�سالمية يف املنطقة ،معترب ًا �أن هذه
احلرب �أ�صبحت الأمل الأخري لالعداء ملواجهة
منو وتقدم النظام الإ�سالمي يف �إيران وال�صحوة
الإ�سالمية يف املنطقة ،وم�ؤكد ًا بعبارة ذهبية «ان
هذه احلرب �ست�ستمر حتى ي�صل العدو اىل الي�أ�س
وي�صل م�ستوى �أمله بالفوز �إىل درجة قريبة من
ال�صفر».

ال

وقد �أح�صينا ما ال يقل عن �أربعني خطاب ًا
لقادة بارزين يف النظام الإ�سالمي يف �إيران
حول التحذير من خطورة احلرب الناعمة ابتدء ًا
برئي�س اجلمهورية ووزير اخلارجية ال�سابق وقادة
احلر�س الثوري الإ�سالمي وبع�ض الوزراء وبع�ض
املرجعيات الدينية يف قم املقد�سة ،ما دل على
االهمية التي يوليها قادة اجلمهورية اال�سالمية
لأبعاد هذه احلرب ،وهذا ما ي�ضفي على هذه
الدرا�سة �أهمية خا�صة كونها تك�شف عن منهج
�سماحة القائد ور�ؤيته يف هذا املجال .ف�ض ًال
عن �أنها تك�شف عن امل�شروع واملنهج الفكري
ل�سماحته يف املجاالت الثقافية والإعالمية
وال�سيا�سية بالنظر اىل الرتابط الوثيق واملنهجي
للخطابات.
و�سنعالج يف هذه الدرا�سة من خالل ملفني :
1ـ ماهية ومفهوم احلرب الناعمة الأمريكية
بالوثائق وامل�ستندات.
2ـ الر�ؤية اال�سرتاتيجية التي و�ضعها �سماحة
ال�سيد القائد ملواجهة هذه احلرب.

الباب الأول
ماهية الحرب
الناعمة

ومفهومها

وفق ًا للوثائق

والمستندات
األمريكية
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ماهية الحرب الناعمة ومفهومها
وفق ًا للوثائق والمستندات األمريكية
أو ًال :أصل مقولة الحرب الناعمة طبق ًا للوثائق
والمستندات التاريخية
احلرب الناعمة م�شتقة من مقولة «القوة الناعمة» كما روج لها املنظر
الأول لهذه القوة الربوفي�سور جوزيف ن��اي نائب وزي��ر الدفاع الأمريكي
ال�سابق ومدير جمل�س املخابرات الوطني الأمريكي ،وعميد كلية الدرا�سات
احلكومية يف جامعة ه��ارف��رد ،وه��و �أح��د �أه��م املخططني اال�سرتاتيجيني
الأمريكيني ،وقد متكن مبهارة من توظيف ثنائية ال�صلب والناعم امل�ستعملة
يف تق�سيم �أجهزة وقطع الكومبيوتر الذي يت�ألف من �أدوات ناعمة software
و�أدوات �صلبة  hardwareيف �سبيل ترويج م�شروعه اال�سرتاتيجي وال�سيا�سي
والع�سكري الذي يقوم على نقل املعركة من امليدان الع�سكري ال�صلب حيث
التفوق لعقيدة القتال واملوت وال�صرب الطويل وال�صمود التي يتقنها �أعداء
�أمريكا من وجهة نظر جوزيف ناي �إىل امليدان الناعم و�أدواته التكنولوجية
والإت�صالية والإعالمية ،حيث التفوق لأمريكا وحلفائها .هذه النقطة تو�صل
اليها �أي�ض ًا خرباء الدرا�سات ال�صهيونية ،فقال الباحث يف مركز درا�سات
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الأمن القومي ال�صهيوين ميخائيل ميل�شتاين» �إن تفوق �إ�سرائيل يحتاج اىل
معركة �صبورة ا�ستنزافية مديدة ال�سنني ال ترتكز فقط على ك�سر القوة
الع�سكرية لقوى املقاومة و�إمنا ت�سعى �أي�ض ًا لتقوي�ض املراكز التي تتبلور فيها
االفكار ومنها تنغر�س يف وعي اجلمهور .ويف هذا االط��ار يربز على وجه
اخل�صو�ص دور �أجهزة الإعالم والتعليم واملراكز الدينية يف بيئة املقاومة
ويبدو �أنه فقط بعد �أن نحدث التغيري اجلوهري والطويل الأجل يف �أمنـاط
عمــل هذه املدار�س واجلامعات وو�سائل الإع�لام وامل�ساجد وامل�ؤ�س�سات
الدينية ميكن �أن نلغي فكرة املقاومة من الوعي �أو نهزمها»(((.
وقد تطور هذا اال�صطالح ومر بثالث حمطات ،املحطة الأوىل �سنة
� 1991أي بعد �سقوط الإحتاد ال�سوفياتي و�شعور الأمريكيني بن�شوة الن�صر
يف احلرب الباردة وت�سلمهم زعامة العامل ،حينها �أ�صدر جوزيف ناي كتابه
الأول « مفارقة القوة « ومن ثم �أتبعه على �أثر هجمات � 11أيلول العام 2001
با�صدار كتابه الثاين «ملزمون بالقيادة» وتوج م�شروعه يف كتابه ال�شهري
«القوة الناعمة  »SOFT POWERيف العام  2004بعد الغزو الأمريكي لأفغان�ستان
والعراق.
ومنذ العام  2008وبعد ف�شل االندفاعة الع�سكرية ال�صلبة لأمريكا يف
�أفغان�ستان والعراق و�صدور تو�صيات جلنة بيكر هاملتون لتعديل اخلطة
 -1مقالة للباحث اال�سرائيلي يف مركز درا�سات الأمن القومي اال�سرائيلي ميخائيل ميل�شتاين حتت عنوان «�صعود
حتدي املقاومة و�أثرها على نظرية الأمن القومي الإ�سرائيلي» جريدة ال�سفري اللبنانية العدد  11495ال�صادرة بتاريخ
2010/1/18
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الأمريكية للمنطقة للحد من الأكالف الع�سكرية والب�شرية واملالية
للحروب متكن جمموعة من اخلرباء والباحثني الإ�سرتاتيجيني من �إدراج
مقولة احلرب الناعمة يف �صلب هذه اخلطة املر�سومة على �ضوء جمموعة
نقا�شات معمقة ح�صلت يف �أروقة مراكز ومعاهد الأبحاث املتخ�ص�صة
ب�صناعة القرار الأمريكي بني مفكرين عن احلزبني اجلمهوري
والدميقراطي وحتت �إ�شراف معهد الدرا�سات الدولية واال�سرتاتيجية
 CSISوقد تو�صل الفرقاء على �أثرها اىل ت�سوية تقوم على دمج وتناغم
�سيا�سات القوة ال�صلبة والقوة الناعمة يف �إطار معادلة واحدة �أطلق عليها
«القوة الذكية .(((»Smart power
وقد عرفت وزيرة خارجية �أمريكا احلالية هيالري كلينتون القوة الذكية
ب�أنها «ت�سخري كل الأدوات التي تتوفر لدى الواليات املتحدة الأمريكية �سواء
الإقت�صادية والع�سكرية وال�سيا�سية والقانونية والثقافية والإعالمية ،والبحث
عن الأداة املالئمة من بني هذه الأدوات مبا يتنا�سب مع كل و�ضع دويل»(((.
وقد بلورت جلنة تخطيط ال�سيا�سات يف اخلارجية الأمريكية بالتن�سيق
مع اجلهات الأخرى يف الإدارة الأمريكية �سيا�سات جديدة مت و�ضعها قيد
التطبيق منذ �سنوات يف �إطار م�شروعني اثنني :
 -1منذر �سليمان  /مقالة بعنوان «�أمريكا.انعطاف ا�سرتاتيجي م�ؤجل .لكنه قادم»  / 2009موقع درا�سات قناة اجلزيرة

www.aljazeera.net

 -2ت�صريح لهيالري كلينتون �أمام جمل�س العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي بتاريخ  2009/10/13من�شور
على عدة مواقع انرتنت منها موقع التجديد www.attajdid.info
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1ـ م�شروع � Century statecraft st 21صناعة الدول يف القرن احلادي
والع�شرين بهدف �إحداث التغيريات يف البنى ال�سيا�سية لبع�ض الدول وخا�صة
املناوئة لأمريكا من خالل توظيف التكنولوجيا الإت�صالية والإعالمية عرب
ت�شكيل قوى �سيا�سية ومدنية و�شبابية يف �ساحة اخل�صم ت�ؤمن بالأفكار والقيم
وال�سيا�سات الأمريكية ويتم التوا�صل معها عرب الإنرتنت وو�سائل الإعالم،
وميكن ترميز هذا امل�شروع مبا �أطلق عليه �إعالمي ًا بثورة الدميقراطيات
الرقمية.
2ـ م�شروع  Diverting The Radicalization Trackويقوم على «�إعادة
توجيه م�ضمار التطرف « ويعني الإت�صال بالبيئة ال�سيا�سية للجماعات والنظم
املتطرفة واملعادية وفتح حوارات معها عرب جهات ثالثة �أو من خالل واجهات
مدنية وال�سعي لتوجيه زخمها و�إمت�صا�ص عنفها وحتويل حراكها و�إ�شراكها يف
�إطار اللعبة الدميوقراطية مبا يخدم امل�شروع الأمريكي((( ،وقد �ساعد على
�إر�ساء وت�صميم هذه امل�شاريع وال�سيا�سات �شخ�ص مغمور يف الإدارة الأمريكية،
وهو الرجل اال�صغر �سن ًا يف الإدارة الأمريكية والأكرث �إبتكار ًا للأفكار
 -1ميكن فهم هذا امل�شروع بنموذج احلوار الذي جتريه جمعية احلوار الإن�ساين ال�سوي�سرية مع جماعة الإخوان امل�سلمني
وهو حوار بني الغرب وهذه اجلماعة من خالل جهة ثالثة وبواجهة مدنية ،وقد �أف�صح عن ذلك مر�شد جماعة الإخوان
امل�سلمني يف �سوريا يف مقابلة مع جريدة ال�شرق الأو�سط ال�سعودية بتاريخ 2011/10/9
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وال�سيا�سات((( عنينا به مدير ق�سم غوغل للأفكار  google ideaورئي�س ق�سم
تخطيط ال�سيا�سات يف اخلارجية الأمريكية جارد كوهني .((( jard Cohen
وعلى هذا ال�ضوء ندرك �أن م�صطلح احلرب الناعمة ولد يف �سياق
املحطات الكربى واحلروب والأحداث الع�سكرية املف�صلية لنهايات القرن
الع�شرين وبدايات القرن الواحد والع�شرين وحتت ت�أثري قفزات التطور
الهائلة التي حدثت يف عامل و�سائل الإت�صال والإعالم ،وهو منتج جديد
مبتكر وم�شتق من روح احلرب الباردة ولكن بغالف جديد وبتقنيات و�آليات
و�سيا�سات وم�شاريع جديدة وموجه اىل جمهور جديد ومبواجهة عقيدة
جديدة هي الإ�سالم و�ضد بلدان وقوى جديدة خا�صة �إيران و�سوريا وقوى
املقاومة واملمانعة �ضد امل�شروع الأمريكي الأطل�سي الإ�سرائيلي يف املنطقة.

 -1جارد كوهني� ،أختري يف العام  2010كواحد من بني � 100شخ�صية غريوا قواعد اللعبة  game changersبحث
من�شور على موقع ...www.wikipedia.org
 -2مقالة للكاتب حمي الدين احلليبي حتت عنوان «جارد كوهني..مهند�س الثورات املخملية» من�شورة على موقع �شبكة �أنا
امل�سلم www.muslim.net
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ثاني ًا :الحرب الناعمة في الفهم والتعريف
األميركي
ع ّرف مايكل �آيزن�شتات الباحث املتخ�ص�ص يف الدرا�سات الأمنية
والع�سكرية يف معهد وا�شنطن لدرا�سات ال�شرق االدنى((( احلرب الناعمة
ب�أنها « �إ�ستخدام الأقوال والأفعال وال�صور الإنفعالية كجزء من حملة توا�صل
معاد لأمريكا مثل
�إ�سرتاتيجي طويلة املدى لت�شكيل احلالة النف�سية لبلد ٍ
�إيران» .وح ّدد �أن ن�سبة الأقوال والت�صريحات الإعالمية يجب �أن ت�شكل%20
من حملة التوا�صل الإ�سرتاتيجي الناعمة ،يف حني تت�شكل  % 80الباقية من
برامج و�أفعال وحتركات ملمو�سة على االر�ض»(((.
يف حني جنح جوزيف ناي نحو التعريف الدبلوما�سي والتنظريي تارك ًا
اجلانب التطبيقي للأجهزة والوكاالت ومراكز الأبحاث باعتبار �أنه ي�شغل
من�صب �أكادميي هو عمدة كلية الدرا�سات احلكومية يف جامعة هارفرد فقال
«القوة الناعمة هي القدرة على ت�شكيل ت�صورات الآخرين» وهي «احل�صول
على ما تريد عن طريق اجلاذبية بد ًال عن الإرغام �أو دفع الأموال .وتن�ش�أ
 -1معهد وا�شنطن لدرا�سات ال�شرق االدين من �أهم املعاهد البحثية امل�ؤثرة يف �صناعة القرار االمريكي وهو ي�ضم نخبة
من الباحثني من كال احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.
 -2درا�سة من�شورة يف متوز  2010حتت عنوان «دور القوة الناعمة يف احلرب النف�سية على ايران» للباحث مايكل �آيزن�شتات
املتخ�ص�ص بال�ش�ؤون الإيرانية واخلليجية على عدة مواقع انرتنت .www.annabaa.org
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القوة الناعمة من اجلاذبية الثقافية لبلد ما ،واملثل ال�سيا�سية التي يحملها،
وال�سيا�سات التي ينتهجها يف الواقع ،وعندما تبدو ال�سيا�سات الأمريكية
م�شروعة بنظر الآخرين تت�سع القوة الناعمة الأمريكية .وعندما جنعل
الآخرين يعجبون باملُثل التي ن�ؤمن بها ،وجنعلهم يريدون ما نريد ف�إننا لن
ن�ضطر اىل الإنفاق كثري ًا على موارد ال�سيا�سات التقليدية  -الع�صا واجلزرة
 �أي على عوامل الإرغام الع�سكري والإغراء االقت�صادي .ومن �أهم املثلالأمريكية التي لها قدرة على حتريك وجذب الآخرين نحونا الدميقراطية
وحقوق االن�سان و�إتاحة الفر�ص للأفراد»(((.
و�أ�ضاف �أن القوة تنق�سم اىل ثالثة �أ�شكال و�أنواع «القوة االقت�صادية
والقوة ال�صلبة الع�سكرية والقوة الناعمة» وعلى هذا الأ�سا�س فالقوة
ال�صلبة ال تنف�صل عن القوة الناعمة والقوة االقت�صادية ،فهذه القوى
الثالث ت�شكل �أبعاد وزوايا القوة والتفوق والهيمنة وال�سيطرة يف ال�سيا�سة
الدولية .وينبغي ملن يت�صدى للعمل يف الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الدولية
�أن يعرف �أن «جدول �أعمال ال�سيا�سة العاملية قد �أ�صبح اليوم مثل لعبة
ال�شطرجن ثالثية الأبعاد ال ميكن الفوز بها �إال اذا ُلعبت بطريقة عمودية
و�أفقية» .وم�شكلة بع�ض الالعبني والزعماء �أنهم ال ي�ستطيعون اللعب �إال
يف �إجتاه �أو بعد واحد – �أي �إما �إعالن و�شن احلروب الع�سكرية �أو فر�ض
العقوبات الإقت�صادية»(((...
 -1جوزيف ناي ،القوة الناعمة ،مكتبة العبيكان � 2007ص �،12ص 20و �ص .27
 -2القوة الناعمة .م�صدر �سابق� .ص27 .
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وتابع يقول «�إن �سياق القوة قد تغري بفعل عوامل لها �صلة بالعوملة و�إنت�شار
و�سائل الإع�لام والإت�صال واملعلومات ويقظة امل�شاعر القومية والإقليمية
وع��دم ردعية ال�سالح ال�ن��ووي و�ضمور و�ضعف �شهوة الغزو واال�ستعمار
الع�سكري لدى ال��دول الكربى ما �أدى اىل تغيري وتبدل يف �أ�شكال القوة،
لأن معادالت القوة ال تعمل �إال يف ال�سياق والإطار الذي توجد فيه عالقات
وموازين القوة .فالدبابة ال ت�صلح حلرب امل�ستنقعات والغابات ،وال�صاروخ
واملدفعية ال ي�صلحان جل��ذب وك�سب الآخ��ري��ن .وم��ن ناحية اخ��رى القوة
الناعمة هي الأكف�أ والأفعل يف عامل اليوم على توفري القدرة على الت�أثري يف
�سلوك الآخرين للح�صول على النتائج والأهداف املتوخاة بدون الإ�ضطرار
اىل الإ�ستعمال املفرط للعوامل والو�سائل الع�سكرية وال�صلبة ،وهي الأقدر
على ت�شكيل تف�ضيالت وخيارات الآخرين وجدول �أعمال الآخرين ال�سيا�سي،
وكل دوالر ُي�صرف يف جماالت القوة الناعمة �أف�ضل و�أجدى ب�أ�ضعاف من
�صرف  100يف جماالت القوة ال�صلبة»(((.

 -1م�صدر نف�سه� .ص 25 .و�ص .33
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ثالث ًا :الحرب الناعمة بند على جدول أعمال خطة
تحركات كبرى وشاملة
�أ�صبحت احلرب الناعمة �إذ ًا جزء ًا رئي�س ًا من الإ�سرتاتيجية الأمريكية
للمنطقة .وهذه احلرب تبلورت يف خاليا التفكري الأمريكية يف العام 2006
و�أقرت ر�سمي ًا يف الكونغر�س الأمريكي يف العام  2008كما ك�شف عن بع�ض
تفا�صيلها ال�صحايف الأمريكي ال�شهري �سيمور هر�ش((( ومن يطلع على
�أر�شيف املخابرات االمريكية  CIAالتي ت�سربت ب�صورة علنية على �شكل
وثائق م�ؤخر ًا((( وما ت�سرب من وثائق على موقع ويكيليك�س يفهم ترابط
الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات و�آليات التخطيط والتحرك لدى الأجهزة
والأذرع التنفيذية للإدارة الأمريكية التي عهد �إليها مبا�شرة احلرب الناعمة
على �إيران واملتحالفني معها .فقد يظن ويتوهم بع�ضهم �أن احلرب الناعمة
هي فقط حرب �إعالمية �أو ثقافية �أو �سيا�سية منف�صلة عن �أي حترك له �صلة
بالعمل الإ�ستخباراتي والع�سكري والعمالين على الأر�ض ،وهذا خط�أ منهجي
ووهم كبري ،لأن من يقر�أ بنود امليثاق الر�سمي لوكالة املخابرات املركزية
 -1مقالة ل�سيمور هر�ش من�شورة يف جملة ذي نيويوركر نقلناها عن بحث بعنوان «امريكا تعد امليدان �ضد ايران» للباحث
حممد عبد احلليم من�شورة يف موقع ا�سالم اون الين .WWW.islamonline.net
 -2كتاب «�إرث من الرماد تاريخ  »CIAال�صادر عن �شركة املطبوعات للن�شر والتوزيع ط.2010 .
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االمريكية  CIAوميعن النظر ببع�ض بنوده يعرث على عنوان خم�ص�ص
للإنقالبات يتيح «�إغتيال وحذف �شخ�صيات م�ؤثرة يف اجلبهة املعار�ضة
للنظام امل�ستهدف يف �سبيل دعم �أهداف نف�سية ودعائية يف �إطار خطة
حترك كربى» وبند يتيح «ت�سليح جماعات من�شقة عن النظام امل�ستهدف»
وبند يتيح «�شراء ذمم زعامات وكتاب �صحف ومدراء �إذاعات ودور ن�شر
وحمطات تلفزيونية»(((.
�إذ ًا الإدارة الأمريكية تعمل وفق خطة من�سجمة و�شاملة ومتوازية على 3
خطوط :
�أ ـ اخلط الأول يقوم على دعم اجلماعات امل�سلحة الإرهابية اخلارجة
على النظام الإ�سالمي (منظمة جماهدي خلق وجماعة جند اهلل البلو�شية
وجماعة بيجاك الكردية وجماعة عرب الأهواز) والتلويح ب�شن حرب
ع�سكرية �أمريكية �إ�سرائيلية لأجل الردع ويف �إطار احلرب النف�سية.
ب ـ اخلط الثاين الذي بقي طي الكتمان فيت�ضمن العمل على دعم التيارات
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية الإيرانية املعار�ضة من داخل النظام الإ�سالمي
نف�سه ،هذا الدعم قد ال يكون من�سق ًا مع هذه التيارات وال�شخ�صيات
املعار�ضة ،لأن هدفه زج هذه التيارات وال�شخ�صيات يف معارك داخلية
لتدمري وك�سر الثقة مع �أركان النظام ،وهنا تربز �إحدى ميزات وتكتيكات
احلرب الناعمة كما �سنبني �إن�شاء اهلل.
 -1ارث من الرماد .تاريخ  .CIAامل�صدر ال�سابق� .ص 475 - 375
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ت ـ اخلط الثالث يقوم على دعم �شبكات �شبابية وطالبية و�إعالمية
و�إفرتا�ضية على الإنرتنت لت�شويه �سمعة النظام ورموزه ورفع �شعارات
معادية وبث �إ�شاعات و�أخبار مزورة ،هذه الإجراءات حتدث عنها بالتف�صيل
�أحد الباحثني الغربيني(((.
وبالتايل فاحلرب الناعمة على �إيران جزء من حرب حقيقية  %100وهي
حلقة يف خمطط ثالثي الأبعاد يعمل على توزيع الأدوار على ثالثة م�ستويات :
�أ ـ احلرب الناعمة لتدمري موارد �إيران الناعمة و�ضرب امتداداتها
وت�أثرياتها.
ب ـ احلرب ال�صلبة الع�سكرية يف �إطار احلرب النف�سية والإحتواء والردع.
ت ـ احلرب الإقت�صادية واحل�صار والعقوبات االقت�صادية لإ�ضعاف
مواردها و�إمكاناتها و�ش ّل قدراتها.
هذه احللقات تقع يف �إطار و�سياق خطة واحدة من�سجمة تنفذها غرفة
عمليات واحدة تن�سق ب�صورة يومية بني وكالة الإ�ستخبارات الأمريكية
 CIAووزارة اخلارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) يف �إطار جبهة
ومعركة واحدة.
ومن ناحية ثانية ،يكفي �أن ن�شري �إىل �أن من و�ضع �أ�س�س هذه احلرب كلهم
قيادات وكوادر عملوا يف وزراة الدفاع الأمريكية كنواب وم�ساعدين لوزراء
 -1مقالة حتت عنوان «ثورة تويرت�....أحالم امريكا يف ايران» للكاتب الكندي ماك�سيمان فورت �إ�صدار  2009من�شورة على
�صفحات موقع قناة اجلزيرة للدرا�سات www.aljazeera.net/studies
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الدفاع �أو كباحثني يف مراكز الدرا�سات والأبحاث املرتبطة بدوائر القرار
الأمريكي ،وبالتايل فه�ؤالء من متخرجي امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
ولي�سوا من خريجي كليات الفنون اجلميلة �أو كليات العلوم الإن�سانية.
وبناء عليه ال يعني احلديث عن ا�سرتاتيجية وم�شروع احلرب الناعمة
ف�صل تناغمها عن القوة ال�صلبة ،لأن �أمريكا �ستبقى حمتاجة اىل القوة
الع�سكرية والأمنية ملواجهة « الإرهاب وحتقيق اال�ستقرار» ح�سب ما �أف�صح
عنه منظر احلرب الناعمة جوزيف ناي قائ ًال «احلفاظ على �سطوة القوة
ال�صلبة جوهري للأمن القومي الأمريكي» و�أ�ضاف «�أنا كنائب �سابق لوزير
الدفاع الأمريكي ال ميكن لأحد �أن يناف�سني �أو يزايد �أمامي يف مدى معرفتي
واقتناعي باهمية القوة الع�سكرية ال�صلبة ولكننا لن ننجح بال�سيف وحده.
ولقد جنحنا مبواجهة الإحتاد ال�سوفياتي لي�س بالقوة الع�سكرية والردع
الع�سكري فح�سب ،ولي�س من خالل عمليات احلرب الباردة ،بل ب�سبب القوة
الناعمة التي قدر لها �أن ت�ساعد يف حتويل الكتلة ال�سوفياتية من الداخل ،ولو
ا�ستغرق ذلك ع�شرات ال�سنني .فالعربة الأهم هي ال�صرب والنف�س الطويل
واملزج والتوازن بني القوتني ال�صلبة والناعمة وتلك هي القوة الذكية»(((.

 -1امل�صدر ال�سابق� .ص 21
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رابع ًا :كل فضائية تعادل سرب طائرات في
معادالت القوة الناعمة
احلرب كمفهوم وم�صطلح معجمي تعني غالب ًا « النزاع امل�سلح بني دولتني
�أو �أكرث من الكيانات غري املن�سجمة الهدف منها �إعادة تنظيم اجلغرافية
ال�سيا�سية للح�صول على نتائج وغايات » .وقد �أ�ضاف اليها املنظر الع�سكري
التاريخي ك��ارل ف��ون كالوزفيتز نظرته الثاقبة والعميقة عندما ق��ال �إن
«احل��رب هي عمليات م�ستمرة من العالقات ال�سيا�سية ولكنها تقوم على
و�سائل خمتلفة .و�إن لكل ع�صر نوعه اخلا�ص من احل��روب ،والظروف
اخلا�صة ،والتحيزات املميزة »(((.
وبالتايل فاحلرب الناعمة �شكل من �أ�شكال احلروب تتخذه الدول عند
معاد
ان�سداد اخليارات الع�سكرية �أمامها مبواجهة دولة �أو كيان �أو حزب ٍ
مل�صاحلها.
وهذا ما ن ّوه �إليه وزير الإر�شاد الإ�سالمي الإيراين ال�سيد حممد ح�سيني
عندما ق�سم �أنواع احلروب �إىل ثالثة �أ�شكال ،ال�شكل الع�سكري وقد انتهى
مع �أفول احلرب العاملية الثانية ،وال�شكل الذي اتخذته احلرب الباردة وقد
 -1القامو�س الع�سكري ،من�شورة على موقع املو�سوعة العاملية احلرة ويكيبيديا .www.wikipedia.org

26

رؤية اإلمام اخلامنئي ال في مواجهة احلرب الناعمة

انتهى مع �سقوط االحتاد ال�سوفياتي ،وال�شكل اجلديد �أي احلرب الناعمة
وقد بد�أ منذ العام  1991ولن ينتهي يف املدى املنظور»(((.
وقد حدد كل من جوزيف ناي وهو نائب �سابق لوزير الدفاع الأمريكي
وجيم�س غال�سمان وهو مدير مركز جورج بو�ش االبن للدرا�سات والوكيل
ال�سابق لهيئة حكام البث الإع�لام��ي احلكومي ومايكل دوران وه��و نائب
م�ساعد وزير الدفاع لل�ش�ؤون الدبلوما�سية �سابق ًا وغريهم من املنظرين
اال�سرتاتيجيني الذين عاجلوا احلالة الإيرانية ال�سيناريوهات املو�ضوعة
�أمام القيادة الأمريكية للتعامل مع النظام يف �إيران حا�صرين �إياها يف �أربعة
احتماالت((( :
1ـ املواجهة الع�سكرية املكلف جداً ب�سبب جغرافية وت�ضاري�س �إيران
و�إمكاناتها.
2ـ الت�سوية ال�سيا�سية ،وهذا الأمر غري مرغوب فيه من طرف الواليات
املتحدة والغرب و�إ�سرائيل.
3ـ احلرب الناعمة بهدف «تغيري �شخ�صية القيادة الإيرانية» وهو احلل
الذي رجحه �أغلب اخلرباء.
 -1ت�صريح لوزير االر�شاد اال�سالمي االيراين يف م�ؤمتر « دور و�سائل االعالم الداخلية يف احلرب الناعمة « من�شور على
موقع وكالة انباء الكتاب االيراين .www.ibna.ir
 -2مقالة من�شورة يف �صحيفة وول �سرتيت جورنال  21يناير  2010على �صفحات موقع عراق امل�ستقبل وهو موقع ذو توجه
امريكي بريطاين  www.iraqfuture.netترجم املقالة علي احلار�س.
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4ـ ترك �إيران تتقدم يف هذه املنطقة املهمة من العامل وهذا الأمر
م�ستحيل.
وعلى �ضوء هذا الأ�سا�س الذي ّبي ّناه ...و�إذا قر�أنا جيد ًا مقولة الإمام
اخلامنئي دام ظله عندما قال �إن «و�سائل االعالم يف هذا الع�صر لها قدرة
تدمريية تعادل القنبلة الذرية» ال نكون يف موقع املبالغة �إذا حددنا �أن كل
ف�ضائية معادية تعادل �سرب طائرات �أو حاملة طائرات يف قوتها الناعمة يف
�سياق معادالت هذه احلرب اجلديدة ،وكل موقع �أو �شبكة انرتنت تعادل مدفع ًا
ثقي ًال يف قوتها الناعمة ،وكل مقالة �أو ت�صريح يعادل قذيفة �صاروخية يف قوته
الناعمة ،كما �أن كل ت�صريح �أو خطاب لقائد من قادة الفتنة يوازي كمين ًا بعبوة
نا�سفة متفجرة يف قوته الناعمة .فهذه هي �أ�سلحة احلرب الناعمة.
و�إذا كان الإمام اخلامنئي دام ظله قد حدد التكليف باملقاومة وال�صمود
يف مواجهة هذه احلرب فال ينبغي �أن نفكر بالرد وفق �أ�ساليب و�آليات الرد
الثقايف والإعالمي الكال�سيكي �أي من �صنف الرد الفكري العادي املتعارف
عليه يف عامل الثقافة والإعالم الذي يرتكز على �أ�سا�س �أن هناك �صراع ًا
ح�ضاري ًا وفكري ًا وثقافي ًا!! فهذا ينم عن فهم مبتور للق�ضية برمتها كما
بينا وف�صلنا ،بل ينبغي الرد من خالل ت�أ�سي�س ف�ضائيات ومواقع �إنرتنت
و�صحف وم�ؤ�س�سات تعمل على �إبتكار �إ�سرتاتيجيات وتكتيكات �إعالمية
وثقافية م�ضادة على �ضوء املعارف واخلربات واملعادالت العلمية ملواجهة
احلرب الناعمة ويف �إطار خطة مدرو�سة وم�ضادة ال تهدر الطاقات
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وال ت�ضيع الأوقات يف بث برامج ومواد خارجة عن ال�سياق وال �صلة لها
مبواجهة هذه احلرب الدائرة !!.
ولهذا ينبغي ت�أ�سي�س مراكز �أبحاث وكليات ومعاهد لدرا�سة احلرب
الناعمة وتدريب كوادر على �أ�س�س هذه احلرب وتخريج عنا�صر و�ضباط
وقادة يقاتلون يف جبهات هذه احلرب ،وهذا الأمر حتدث عنه الإمام القائد
�أعزه املوىل عندما �شبه �أ�ساتذة اجلامعات ومراكز البحث العلمي والطالب
املخل�صني وعلماء الدين ب�أنهم قادة و�ضباط جبهة احلرب الناعمة ،وهو
كان ت�شبيه ًا واقعي ًا ميداني ًا ولي�س ت�شبيه ًا جمازي ًا �أدبي ًا �أو بالغي ًا.
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خامس ًا :تغيير «شخصية القيادة في إي��ران»
هدف مركزي للحرب الناعمة
�شرح كل من الباحث الإ�سرتاتيجي يف مركز بو�ش االبن والوكيل
ال�سابق لوزارة اخلارجية الأمريكية ل�شو�ؤن الدبلوما�سية العامة
جيم�س غال�سمان ومايكل دوران نائب وزير الدفاع الأمريكي ل�ش�ؤون
الدبلوما�سية ( )2008 – 2007وهما من رجاالت الإدارة الأمريكية كيفية
ت�صميم �شن حرب ناعمة على �إيران بالفكرة الآتية «يجب على �أمريكا دعم
املعار�ضة الإيرانية لتحقيق هدف �سيا�سي يتمثل يف تغيري �شخ�صية القيادة
الإيرانية» .و�أ�ضافا مع ًا «يجب �أن تكون كل اخلطوات املعلنة وغري املعلنة
من�سقة �ضمن حملة لتحقيق هذا الهدف»(((.
وعلال ذلك مبا �أن اخليار الع�سكري م�ستبعد يف املواجهة مع �إيران ،وترك
�إيران تتقدم �أمر م�ستبعد �أي�ض ًا ،وكذلك عقد ت�سوية معها �أمر م�ستبعد
فيجب حتم ًا اعتماد خيار احلرب الناعمة بهدف تغيري �شخ�صية القيادة يف
النظام الإ�سالمي يف �إيران من خالل �سل�سلة خطوات ومهمات ذكر منها(((:
 -1مقالة يف �صحيفة وول �سرتيت جورنال  21يناير  2010من�شورة على �صفحات موقع عراق امل�ستقبل وهو موقع ذا توجه
امريكي بريطاين  www.iraqfuture.netترجم املقالة علي احلار�س.
 -2نف�س امل�صدر ال�سابق .مقالة من�شورة يف �صحيفة وول �سرتيت جورنال  21يناير .2010
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1ـ تقدمي الدعم املعنوي والتنظريي للثورة اخل�ضراء� ،أي تعليم وتدريب
ك��وادر الثورة امل�ضادة وتزويدهم بالأفكار والتجارب العاملية كتلك التي
ح�صلت يف �أوروبا ال�شرقية وجورجيا و�أوكرانيا مبا ي�ساعدها على النجاح،
وينبغي �أن ي�سند الدور الرئي�س يف هذه املهمة �إىل فريق ثالث ،ال �إىل �أمريكا.
2ـ فر�ض عقوبات ل�ش ّل االقت�صاد الإيراين وربط العالقة ما بني «عدوانية
النظام و�شعاراته وبني علل الإقت�صاد الإيراين» �أي دفع النا�س للإعتقاد ب�أن
�سبب امل�شاكل املعي�شية والإقت�صادية هي �أفكار و�شعارات النظام الإ�سالمي
يف �إيران ولي�س العقوبات الدولية.
3ـ بذل كل اجلهود لزيادة التوا�صل املفتوح بني ال��ر�أي العام الإي��راين
والعامل.
4ـ �شن حمالت �إعالمية لدح�ض الأفكار التي يروجها النظام الإ�سالمي
يف �إيران حول جدوى العداء للغرب وعدم �أهمية الربنامج النووي لل�شعب
الإيراين من النواحي االقت�صادية والتكنولوجية وال�سيا�سية وغريها �أي يجب
�ضرب �شعارات الثورة وجتويفها و�إثبات ف�شلها.
وخل�صا �إىل �أن �أي برنامج توا�صل ا�سرتاتيجي جاد ميكنه �أن يحتوي على
الع�شرات بل املئات من الربامج ،ويجب �أن ت�شارك فيه الوكاالت احلكومية
الأمريكية والقطاع الإعالمي الأمريكي اخلا�ص.
ن�شري �إىل �أن م�صطلح «ت��غ��ي�ير ال�شخ�صية» �أ�ستعمل يف ع��دة حقول
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يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهو جاء �إىل قامو�س الدوائر ال�سيا�سية
والإ�ستخباراتية الأمريكية من مناهج علم النف�س ال�سلوكي ،فا�ستعمل او ًال
من قبل وكالة اال�ستخبارات املركزية  CIAيف وثيقتها اخلا�صة يف بند
التحقيقات والإ�ستجوابات ،كما �أ�ستعمل يف الإقت�صاد ال�سيا�سي حتت بند
تغيري �شخ�صية �إقت�صاديات الدول اخلارجة من املنظومة ال�شيوعية ونقلها
عرب �أ�سلوب اخل�صخ�صة وبيع القطاع العام نحو الر�أ�سمالية و�إقت�صاد
ال�سوق ،والآن ا�ستعمل هذا امل�صطلح يف جمال الإ�سرتاتيجيات والعالقات
الدولية بهدف تغيري �شخ�صية القيادة يف النظام اال�سالمي يف ايران ،وتغيري
ال�شخ�صية ح�سب علم النف�س ال�سلوكي يعني «تعديل وظيفة ال�شخ�صية من
خالل �إزالة وحمو وتنظيف املكونات الذهنية والنف�سية ال�سابقة والبدء بعملية
القيادة النف�سية والفكرية لهذه ال�شخ�صية نحو �أفكار ومفاهيم و�إجتاهات
جديدة»(((.
وبناء عليه فعندما يتحدث الأمريكيون عن « تغيري �شخ�صية القيادة
يف النظام اال�سالمي يف ايران» فهذا يعني حمو و�إزالة وتنظيف املكونات
الذهنية والنف�سية ال�سابقة ل�شخ�صية القيادة والنظام يف �إي��ران من
خالل حرب ناعمة وحمالت توا�صل �إ�سرتاتيجي ت�ستمر لأعوام ،ومبا�شرة
 -1نعومي كالين .عقيدة ال�صدمة� .شركة املطبوعات للن�شر والتوزيع ط� .2009 .ص  31و�ص42
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القيادة الفكرية وال�سيا�سية والنف�سية لهذا النظام لإنتاج وزرع مكونات
�شخ�صية جديدة مع ما ي�ستتبعه ذلك من �إ�ستبدال للمفاهيم والأفكار
والتوجهات وال�شعارات»..
وميكن هنا للمراقب �أن يالحظ حجم التطابق بني الأفكار وال�شعارات
التي رفعت يف �شوارع طهران من قبل ما �سمي بالثورة اخل�ضراء وبني نظرية
«تغيري �شخ�صية القيادة يف النظام الإ�سالمي يف �إيران».
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سادس ًا :إستغالل الفجوات الباطنية والظاهرية
بين قيادات النظام
وه��ذا من��وذج �آخ��ر على احلمالت والت�صاميم التي حتدث عنها كتّاب
�أمريكيون لتغيري النظام يف �إيران ،فكتب مايكل �آيزن�شتات الباحث يف مركز
وا�شنطن لدرا�سات ال�شرق الأدنى «يجب �أن توظف كافة الو�سائل املوجودة
حتت ت�صرف احلكومة االمريكية لكي تلعب على زي��ادة ح��دة وت��ر جنون
الإرتياب الذي يقع حتت ت�أثريه النظام احلاكم يف �إيران».
وتابع يقول «يجب ت�صعيد خماوف وقلق النظام على نف�سه وعلى �سيا�ساته،
وينبغي �إ�ستغالل الفجوات الباطنية والظاهرية بداخل النظام احلاكم نف�سه
وبينه وبني ال�شعب الإيراين»(((.
ويف جمال �آخر �أ�ضاف «علينا زيادة التوترات داخل النظام احلاكم لإعاقة
�أي حترك فعال يقوم به .فمث ًال ينبغي الرتكيز على �سيطرة احلر�س الثوري
على الإقت�صاد وامل�ؤ�س�سات واملوارد النفطية بهدف ت�سعري �شهية املعار�ضة
وخلق توتر بني الطرفني».
 -1مايكل �آيزن�شتات ،متخ�ص�ص يف �ش�ؤون اخلليج وال�شرق الأدين ،مقالة بعنوان «احلرب الناعمة على ايران» من�شورة يف
ال�صحافة االمريكية نقلتها بع�ض املواقع ومنها موقع النب�أ .WWW.ANNABAA.ORG
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�إذ ًا ،ما حتدث عنه �سماحة الإمام القائد من ا�ستغالل العدو للثغرات
و�إثارة امل�شكالت واخل�صومات بني �أركان النظام الإ�سالمي لي�س من قبيل
الدعاية واخلطابة ال�سيا�سية ،بل هو مبني على �أدلة ومتطابق مع ما ك�شفته
هذه الوثائق ،كما �سنبني يف الباب الثاين املخ�ص�ص خلطابات الإمام القائد
�أعزه املوىل.
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سابع ًا :تحويل نقاط القوة اإليرانية إلى نقاط
ضعف
يقوم ه��ذا الت�صميم واملخطط على حتويل ك��ل ال�شعارات واملفاخر
وال�ط��روح��ات ال�سيا�سية ون�ق��اط ال�ق��وة التي تتميز بها �إي ��ران وجتويفها
و�إظهارها ب�صورة معكو�سة وم�ضادة .وينبغي قلبها وحتويلها يف �أذه��ان
الر�أي العام ،فمث ًال يجب الرتكيز على ترويج �إ�شاعات عن حاالت الف�ساد بني
�أركان النظام وعن حاالت القمع و�أن هذا القمع «ي�شبه القمع �أيام ال�شاه» و�أن
النظام احلاكم «يبدد �أموال الإيرانيني على دعم منظمات �إرهابية ال ت�أتي
�إال بال�ضرر على امل�صالح الإيرانية» ويجب «�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 وبني املنظمات املرتبطة به يف املنطقة»
وينبغي بث معلومات «تقلل من �أهمية الإجنازات النووية الإيرانية»(((.
وقد �أكد مايكل �آيزن�شتات «�أن �أي حملة توا�صل ا�سرتاتيجي كجزء من
احلرب الناعمة ينبغي �أن يتم و�ضع املعايري اخلا�صة بها بعناية ،و�أن تكون
ال�شغل والعمل اليومي للإدارة الأمريكية».
 -1مقالة «القوة الناعمة يف احلرب النف�سية على ايران» .مايكل �آيزن�شتات .امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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ثـــامن ًا :أميركـــا تدرب أتباعها وعمالئها على
والتحركات
تصاميم ونماذج إفتراضيـة للـثورات
ّ
الناعمـة
فقد ك�شفت بع�ض الوثائق �أن �أمريكا ويف �إطار و�ضع م�شاريع جديدة للهيمنة
و�إدارة العامل ا�ستحدثت معاهد ومنظمات ذات برامج وت�صاميم جاهزة

(((

لتقدمي ور�شات ودورات تدريبية لتعليم و�إعداد الكوادر والنا�شطني املرتبطني
مب�شروعها على اكت�ساب اخل�برات وتلقي التوجيهات يف البناء الفكري
وال�سيا�سي يف �سبيل قيادة الثورات «الناعمة وامللونة» كما كلفت مراكز �أبحاث
ومدربني دوليني لو�ضع خطوات و�آليات تف�صيلية لهذه الت�صاميم والربامج،
وو�صل الأم��ر اىل حد تكليف مهند�سني يف املعلوماتية لو�ضع خمططات
وبرامج تطبيقية �إفرتا�ضية مزودة بخرائط وجم�سمات ثالثية الأبعاد ت�شبه
�ألعاب الكومبيوتر بغر�ض املزيد من الإتقان والإح�تراف ولغاية درا�سة كل
ال�سيناريوهات والبدائل الناجعة ،وهذا ما �أكدته الوقائع والأحداث اجلارية
حالي ًا يف املنطقة ،وثبت مبا ال يدع جما ًال لل�شك بالفيلم الوثائقي الذي �أنتج
 -1ومن هذه املنظمات م�ؤ�س�سة البيت احلر  FREDOM HOUSEالتي كان ير�أ�سها املدير ال�سابق لـ  CIAجيم�س ول�سي
ومنظمة فريدري�ش نومان الأملانية ال�شهرية وهي معروفة ب�إرتباطاتها بالإ�ستخبارات الأملانية.
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يف الغرب ون�شرته عدة مواقع على �شبكة الإنرتنت وعدة قنوات ف�ضائية
غربية وفيه يعرتف عدد من الن�شطاء املعروفني بتلقيهم تدريبات على قيادة
و�إدارة الثورات والإنقالبات «الناعمة وامللونة» وقد عر�ض الفيلم الحق ًا على
عدة قنوات تلفزيونية عربية((( كما �أنت�شر على مواقع يوتيوب ،youtube
وقد حتدث يف الفيلم مدرب �صربي يدعى �سرجيو بوبوفيت�ش وهو رئي�س
منظمة «�أوتبور» وتعني باللغة العربية «قب�ضة اليد» وهو نف�سه ال�شعار الذي
اتخذته هذه املنظمة راية لها ،وا�ستن�سخته منظمات كثرية حول العامل،
هذه املنظمة التي كانت نا�شطة يف تنظيم الإحتجاجات يف دولة �صربيا،
وهي منظمة معروفة ب�إرتباطاتها الأمريكية كما ي�ؤكد ال�صحايف الأمريكي
املتخ�ص�ص يف الق�ضايا الإ�ستخباراتية «ويليلم �أجندال» .وقد �إعرتف هذا
املدرب ال�صربي يف مقابلة م�سجلة يف نف�س الفيلم الوثائقي ب�أنه درب يف
مركزه املعروف ب�إ�سم  CANVASيف �صربيا جمموعات هائلة من الن�شطاء
واحلقوقيني وال�سيا�سيني من  37بلد ًا حول العامل على خطط وت�صاميم
و�إ�سرتاتيجيات وتكتيكات و�آليات كاملة لإ�سقاط الأنظمة ب�صورة �إحتاجات
مدنية و�سلمية ،ومن بني ن�شطاء هذه الدول �سمى ن�شطاء ًا من �إيران وم�صر
وتون�س و�سوريا وفنزويال و�أوكرانيا وجورجيا وقريغيزي�ستان ،وهي الدول
التي �شهدت �إحتجاجات وانقالبات مدعومة من الغرب يف ال�سنوات الع�شر
 -1قناة الدنيا ال�سورية ،و قناة الإخبارية ال�سورية ،وغريها..
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الأخرية ،وقد حتدث بوبوفيت�ش عن ت�صميم متكامل لآليات وتكتيكات تنظيم
ث��ورات ناعمة وملونة تقوم على �إعتماد مبد�أ الهجوم والع�صيان املدين
وال�شعبي والتحر�ش بالأمن وال�شرطة ،وحما�صرة و�إحتالل املقرات الر�سمية
والتواجد عرب املخيمات يف الأماكن وامليادين العامة ،و�إ�ضفاء الأح��داث
الدرامية والرمزية على الواقع العام ،و�سبل تنظيم امل�سريات اجلماعية
الناجحة ،وكتابة البيانات وال�شعارات والرايات الإعالمية ،و�إعتماد الأنا�شيد
والأغاين واللبا�س واللون املوحد ،وعر�ض الأن�شطة الفكاهية وقرع الطبول
واملو�سيقى واملزامري اخلا�صة التي ت�ؤدي اىل زيادة احلما�سة وجتتذب املزيد
من اجلماهري وحتافظ على متا�سك الإحتجاجات وتدعم بقائها يف ال�شوراع
وامليادين العامة وترفع معنويات احل�شود اجلماهريية((( .كما حتدث يف
الفيلم ر�ؤ�ساء منظمات �شبابية وحقوقية حتدثوا عن تلقيهم تدريبات على
تنظيم ثورات ناعمة وملونة وهم من بلدان �أوكرانيا وجورجيا وتون�س وم�صر
وفنزويال...

 -1مقالة لل�صحايف امل�صري حممد ثروت بعنوان «منظمة �أوتبور ال�صربية تتحرك ب�أجندة �أمريكية» ن�شرت على موقع
حزب الوفد امل�صري www.alwafd.org .وهناك ع�شرات املواقع تداولت هذه املعلومات.
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تاسع ًا :إستراتيجيات الحرب الناعمة مبنية على
استجابة الخصم وغفلته
وهذه النقطة ح�سا�سة وهامة جد ًا ،ذلك �أن احلرب الناعمة ت�ستغل �إما
غفلة اخل�صم �أو ت�ستغل وجود نقاط �ضعف وثغرات لدى بع�ض الالعبني
امل�ؤثرين يف الق�ضايا والأحداث يف ال�ساحة امل�ستهدفة ،لأن احلرب الناعمة
تعمل كمنظومة متفاعلة داخ��ل �ساحة مفتوحة �أم��ام الالعبيني الدوليني
وهي ت�شبه لعبة ال�شطرجن بحيث ان حتريك �أي حجر �أو بيدق على الطولة
يحدث ت�أثرياته الإجمالية على احل�صيلة النهائية لنتائج اللعبة ،وتعبري
لعبة ال�شطرجن م�أخوذ من ت�شبيه ا�ستخدمه منظر القوة الناعمة جوزيف
ناي ،والالفت ان الإمام القائد �أعزه املوىل ا�ستعمل هذا التعبري يف تذكري
�صناع القرار والن�شطاء ال�سيا�سيني يف النظام الإ�سالمي ب�ضرورة الت�صرف
بحذاقة وذك��اء و�ضرورة الإنتباه اىل ح�سا�سية �أي حركة يف ظل �ساحات
�سيا�سية مفتوحة على املنافذ والتدخالت وال�سيا�سات الدولية الإ�ستكبارية،
ق��ال �سماحته «ينبغي على الذين يدخلون املعرتك ال�سيا�سي ان يدققوا
بحركاتهم ويتكهنوا بالتغيريات ال�سيا�سية امل�ستقبلية التي �ستطر�أ على
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ال�ساحة كالعبي ال�شطرجن املحرتفني»((( ...ولعل هذا الأمر من الأ�سرار
املعقدة والعميقة لهذه احلرب الناعمة.
وعلى �ضوئها نفهم ت�أكيد �سماحته وتكرره يف ع�شرات اخلطابات يف
ال�سنوات الع�شر االخرية (  2001وحتى  ) 2011على ثالثية من الكلمات
وال�ع�ب��ارات وامل �ف��ردات ،ويف بع�ض الأح�ي��ان تتكرر ه��ذه الثالثية يف نف�س
اخلطاب ،هذه الثالثية هي «الب�صرية واليقظة والعزمية» او قد ي�ستعمل
كلمات م�شابهة ت�ؤدي نف�س املعنى «الإنتباه واحل�ضور والهمة» وهذا يعد
يف قمة الإدراك جلوهر احلرب الناعمة التي تقوم كل ا�سرتاتيجياتها على
مدى ا�ستجابة اخل�صم لتداعيات هذه احلرب وعلى غفلته و�سذاجته و�سوء
ت�صرفه.
ولهذا تعطي احلرب الناعمة دائم ًا نتائج هند�سية ولي�س ح�سابية ،مبعنى
وتتو�سع ب�صورة م�ضاعفة ،وكل نقطة لها
ان اخل�سائر والأ�ضرار ترتاكم
ّ
�ضعفني من النتائج ،نقطة ت�ضاف اىل ر�صيد الطرف املهاجم ،ونتيجة ونقطة
�سلبية حت�سم من ر�صيد الطرف امل�ستهدف ،ف�ض ًال عن متهيدها وتوليدها
خل�سائر و�أ�ضرار ونقاط �ضعف جديدة ولأرباح ومكا�سب يف الإجتاه املعاك�س.
فالأعمال التي تقوم بها �أمريكا لك�سب �صوت مواطن �أو معار�ض �إيراين
 -1خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد �أمام النخب العلمية يف البالد بتاريخ 2009/10/ 30
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�ضد النظام اال�سالمي ت�سجل يف حال جناحها نقطة ربح لأمريكا ويف نف�س
الوقت نقطة خ�سارة لإيران ،وخروج مظاهرة مناه�ضة للنظام اال�سالمي يف
�إيران تعني جناح ًا ل�سيا�سات �أمريكا ،و�إ�ضعاف ًا وتراجع ًا ل�سيا�سات �إيران،
بقطع النظر عن نوايا ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،حتى لو �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص مل
ي�صبحوا يف جبهة �أمريكا ،ومل يتم جتنيدهم مع �أحد �أجهزتها املخابراتية
ومل يعقدو اي لقاء يف طول حياتهم مع �أي م�س�ؤول �أمريكي ،كما �أن �أي خط�أ �أو
�سوء ت�صرف ي�صدر عن جانب �أحد امل�س�ؤولني يف النظام �أو اجلهة امل�ستهدفة
ت�ضعف هذا النظام او تلك اجلهة ل�صالح العدو حتم ًا.
وباخلال�صة نرى ان خمرجات ومنتجات احلرب الناعمة عبارة عن عالقة
حب نحو قيمة وعالقة طرد ونفور من قيمة مقابلة ،و�سلوك كاره ومبتعد
عن �سيا�سة و�سلوك منجذب ومقبل على �سيا�سة ،نقطة �شرعية لهذا النظام
ونقطة نزع �شرعية عن ذاك النظام ،وهذه املعادالت �شرحها بدقة ودهاء
كبري املنظرين للقوة الناعمة جوزيف ناي قائ ًال «ان القوة الناعمة تعني
التالعب وك�سب النقاط على ح�ساب جدول �أعمال الآخرين بدون �أن تظهر
ب�صمات هذا التالعب ،ويف نف�س الوقت منع الآخرين من التعبري عن جدول
�أعمالهم وتف�ضيالتهم وت�صوراتهم اخلا�صة ،هي عالقات جذب وطرد وحب
وكراهية وح�سد واعجاب »(((..
 -1القوة الناعمة .م�صدر �سابق� .ص  34و�ص .70
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عاشراً :مصادر وموارد وأدوات الحرب الناعمة
حدد جوزيف ناي املوارد وامل�صادر التي تعزز القوة الناعمة الأمريكية
على امل�ستوى النظري و�أغفل عن ق�صد املوارد وامل�صادر التي يتم ت�صميمها
ل�ضرب امل��وارد الناعمة للخ�صم لأنها تبقى على ال��دوام �سرية وجارية
التنفيذ من قبل وكاالت و�أجهزة الإدارة الأمريكية� ،أو قد تظهر بعد �إجناز
هذه العمليات� ،أو قد يقوم بت�سريبها بع�ض الكتّاب وال�صحافيني �سواء عن
لدواع �صحافية بحتة ،كالوثائق
ق�صد وا�ستهداف ا�ستخبارتي و�سيا�سي �أو ٍ
التي �سبق �أن �أ�شرنا �إليها يف هذا الباب ،كما ك�شفت �أحداث فتنة الإنتخابات
الرئا�سية يف �إيران العام يف  2009والتحقيقات والإعرتافات التي �أقر بها
بع�ض املوقوفني جانب ًا من هذه احلرب الناعمة ،متام ًا كما ك�شفت ال�صحافة
جانب ًا من احل��رب الناعمة على ح��زب اهلل يف لبنان من خ�لال ت�سريب
نقا�شات الكونغر�س الأمريكي حول نفقات م�شروع جرى متويله وي�صل اىل
ن�صف مليار دوالر �أمريكي نفذه ال�سفري الأمريكي ال�سابق يف لبنان وامل�ساعد
احلايل لوزيرة اخلارجية االمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق الأدنى جيفري فيلتمان
حتت عنوان «�إ�ضعاف جاذبية حزب اهلل»(((.
 -1تقرير بعنوان «حقائق وف�صول من احلرب االمريكية الناعمة على حزب اهلل» من�شور على موقع تلفزيون املنار على
االنرتنت www.almanartv.com.lb
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وقد ح�صر جوزيف ناي موارد القوة الناعمة الأمريكية يف ثالثة حماور :
1ـ تعزيز القيم وامل�ؤ�س�سات الأمريكية و�إ�ضعاف موارد مناف�سيها و�أعدائها.
2ـ تو�سيع م�ساحة وجاذبية الرموز الثقافية والتجارية والإعالمية والعلمية
الأمريكية وتقلي�ص نفوذ مناف�سيها و�أعدائها.
3ـ 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.
كما حدد ناي م�صادر و�أدوات هذه القوة الناعمة ب�أنها(((:
1ـ م�صانع هوليـــود وكل الإنتاج الإعالمي وال�سينمائي الأمريكي.
2ـ اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأمريكية التي تعمل على جذب
الطالب والباحثني الأجانب الوافدين للدرا�سة ،فه�ؤالء �سي�شكلون جيو�ش ًا
يحملون معهم �آالف النوايا الطيبة والودائع احل�سنة عندما يعودون �إىل
بلدانهم و�أوطانهم ويتقلدون املراكز واملواقع و�سي�صبحون �سفراء خلدمة
امل�شروع الأمريكي.
3ـ املهاجرون ورجال الأعمال الأجانب املرتبطني بقطاع الأعمال الأمريكي.
4ـ �شبكات الإنتــــرنت واملواقع الأمريكية املنت�شرة يف الف�ضاء الإلكرتوين.
5ـ برامج التبادل الثقايف الدويل وامل�ؤمترات الدولية التي ترعاها وت�شارك
يف تنظيمها �أمريكا.
 -1القوة الناعمة .م�صدر �سابق� .ص 33 – 20
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6ـ ال�شركات االقت�صادية العابرة للقارات.
7ـ الرموز والعالمات التجارية الإ�ستهالكية مثل كوكا كوال وماكدونالدز..
�ألخ.
8ـ وكاالت التنمية وامل�ساعدات الدولية الأمريكية �أو الدولية التابعة �أمريكا.
9ـ برامج التدريب والتعاون الع�سكري لقادة و�ضباط اجليو�ش الأجنبية.
وباالجمال ترتكز القوة الناعمة على كل امل�ؤثرات والرموز الب�صرية
والإعالمية والثقافية والأكادميية والبحثية والتجارية والعالقات العامة
والدبلوما�سية ،وكل مورد �أو مفردة �أو �أداة ال تدخل �ضمن القدرات
والإمكانات والأدوات الع�سكرية امل�صنفة �ضمن القوة ال�صلبة..
وبناء عليه فكل مورد للقوة وكل م�صدر للقوة لدى اخل�صم ي�صبح هدف ًا
يف �إطار احلرب الناعمة ،ويجب على هذا الأ�سا�س �إعتبار «الطالب ورجال
الأعمال ورجال الإعالم والكتاب وال�شباب والطالب ورواد الإنرتنت وعلماء
الدين وبالعموم كافة نخب وفئات املجتمع وال��ر�أي العام �أهداف ًا حمتملة
للحرب الناعمة » ...هذا ما تو�صل �إليه العميد يحي رحيم �صفوي م�ست�شار
قائد الثورة لل�ش�ؤون الع�سكرية(((.

 -1ت�صريح للجرنال يحيى رحيم �صفوي  /من�شور يف وكالة الطاهرة لالنباء www.altahera.net
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حادي عشر :تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم حولت
الحرب النفسية الى ناعمة
ال ت�شن احلرب الناعمة للت�أثري والدعاية والتالعب بالر�أي العام والإقناع
ال�سيا�سي ولو بدون تو ّفر �أدلة ذات �صدقية كما كان يعرفها ق�سم احلرب
النف�سية والدعاية يف وكالة املخابرات املركزية االمريكية � CIAأثناء احلرب
الباردة((( فهذه من وظائف الدعاية الكال�سيكية التي انتهت �صالحيتها
ومل تعد جتدي نفع ًا يف ع�صر العوملة واملعلومات كما �صرح جوزيف ناي،
لأن تو�سع و�سائل الإعالم وانت�شارها بني �أيدي اجلميع وظهور العبني من
غري الدول عدل مفهوم امل�صداقية يف اخلطاب ال�سيا�سي للدول ،ومنع
احتكار الدول ل�سلطة امل�صداقية هذه ،ما �أدى اىل القفز نحو اجتاهات
ووظائف جديدة �أنتجت احلرب الناعمة بحيث �أ�صبحت وظائفها تقوم
على «ت�شكيل الت�صورات العامة» و «بناء البيئة ال�سيا�سية املالئمة لرت�سيخ
قواعد ال�سيا�سات املطلوب تثبيتها ومتريرها والت�سويق لها» و «نزع ال�شرعية
وامل�شروعية وال�صدقية عن اخل�صم» و «تغيري �شخ�صية النظام والقيادة لدى
اخل�صم» و «قلب احلقائق وحتويل نقاط القوة اىل نقاط �ضعف ومن فر�ص
اىل تهديدات».
 -1ارث من الرماد .تاريخ  .CIAم�صدر �سابق� .ص 792
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كل هذه الوظائف مل تكن معهودة بهذا الرتكيز والتكثيف كما هي اليوم،
وهنا تفرتق الدعاية واحلرب النف�سية عن احلرب الناعمة.
وقد ذكرنا يف بحث �سابق((( �أن احلرب الناعمة ال تعد منهج ًا جديد ًا
يف مناهج احلرب النف�سية والدعاية ،بل هي تطور يف الوظائف ناجم عن
التطور الكمي والنوعي الهائل يف و�سائل وو�سائط االت�صال والإعالم،
بل ميكن �إعتبار احلرب الناعمة افراز ًا طبيعي ًا وحتمي ًا مرتبط ًا ب�سعة
�إنت�شار وتو�سع اجليل الرابع من و�سائط تكنولوجيا االت�صال والإعالم
(الف�ضائيات � /أجهزة الإت�صال اخلليوية الرقمية  /مواقع و�صفحات الإنرتنت
� /شبكات التوا�صل االجتماعي)(((.
فاحلرب النف�سية والدعاية ت�شرتك مع احلرب الناعمة يف الهدف جلهة
ق�صد تطويع �إرادة اخل�صم �أو العدو (الدول والنظم والر�أي العام واملنظمات
واجلماعات) ولكنهما يتختلفان ويتعاك�سان يف الأ�ساليب والو�سائل.
يف الأ�ساليب تركز احلرب الناعمة على الإ�ستمالة والإغواء واجلذب بدون
�أن تظهر للعيان وبدون �أن ترتك �أي ب�صمات ،يف حني ترتكز احلرب النف�سية
والدعاية على �إرغام العدو وتدمري �إرادته ومعنوياته ب�صورة �شبه مبا�شرة
وعلنية.
 -1للتو�سع يراجع بحث احلرب الناعمة الن�ش�أة واملفهوم و�سبل املواجهة .درا�سة من�شورة �صادرة عن مركز قيم للدرا�سات.
العام 2011
 -2برو�س مبرب .الدميقراطية الأمريكية وثورة املعلومات  /دار احلوار الثقايف 2006
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كما يختلفان يف كمية ونوعية الو�سائل امل�ستخدمة ،حيث تعاظمت وتو�سعت
الأدوات الإعالمية والإت�صالية لدى الر�أي العام يف الوقت الراهن ،بحيث
�إن الو�سائط والأدوات امل�ستخدمة يف احلرب الناعمة �أ�صبحت يف متناول
اجلميع بال �إ�ستثناء ودخلت �إىل كل البيوت � 24 / 24ساعة من خالل �شا�شات
التلفزيون والإنرتنت والهواتف اخلليوية بحيث �أغرقت الدول باملقروئات
وامل�سموعات والب�صريات والأخبار واملنتجات الإعالمية بال �أي قيود
رقابية يف ظل عوملة �إعالمية وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة ومتفاعلة
ومرتابطة ب�شكل ال �سابق له وب�أثمان وتكاليف مالية جمانية �أو �شبه جمانية،
يف حني كانت احلرب النف�سية والدعاية توجه ب�شكل �أ�سا�س نحو كتل منظمة
ومرتا�صة ومتما�سكة و�صلبة مثل اجليو�ش واحلكومات واملنظمات التي كانت
ت�سيطر وتهيمن ب�صورة كلية على وعي وميول الر�أي العام نظر ًا لإمتالكها
الإحتكاري والفكري لو�سائل الإت�صال والإعالم والدعاية التقليدية (�إذاعات
وتلفزيونات حكومية حمدودة � /صحف حكومية و�شبه حكومية  /قنوات
حكومية مع بع�ض �أجهزة التلفزيون وال�شا�شات حمدودة العدد والتي كانت
متوفرة بني النا�س بحيث كان ميكن لأجهزة الدولة ح�صرها و�إح�صا�ؤها
ومعرفة �أ�صحابها بالأ�سم لأ�سباب �أمنية �سلطوية و�إيديولوجية ونظر ًا لكلفتها
الإقت�صادية وندرتها يف ال�سوق).
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ثاني عشر :أبرز أركان الحرب الناعمة  /الخداع
المنظمة
وتحين الفرص والحمالت
ّ
�إن تنفيذ وظائف احل��رب الناعمة ذات الطبيعة احل�سا�سة وو�ضعها
مو�ضع التطبيق يتطلب م��وارد وطاقات وجهود ًا ب�شرية كبرية ،وتخطيط ًا
وحتلي ًال �سيا�سي ًا لتوجيه الأحداث ،ومراكز �إبحاث و�أجهزة توفر املعلومات
واملعطيات ،و�إمكانات تكنولوجية و�إت�صالية و�إعالمية �ضخمة ،ومهارات
وخربات و�صرب ًا �إ�سرتاتيجي ًا  -نف�س ًا طوي ًال  -وغرفة عمليات تتوىل التن�سيق
لأجل تظافر جمموعة من العنا�صر والأركان كي تكتمل وتتوفر �شروط جناح
هذه احلرب نلخ�صها مبا يلي :
 مواد ور�سائل وافكار و�شعارات �سيا�سية واعالمية وثقافية ودبلوما�سية. بناء عالقات وتوفري و�سطاء يقومون بوظيفة ت�سويق وترويج الأفكاروالأخبار والتحليالت والتوجيهات ال�سيا�سية والثقافية والإعالمية...
 جتهيز وتخ�صي�ص منافذ وبوابات وقنوات اعالمية وتوا�صلية و�سفارات. بناء عالقات مع كوادر اعالمية ومنظمات و�شبكات انرتنت ونخب وقوىوم�ؤ�س�سات عامة وقوى جمتمع مدين و�شخ�صيات ذات تاثري عام.
 جمهور ونخب تتلقى وت�ستجيب مل�ضمون هذه املواد والر�سائل. غرفة عمليات م��وح��دة تن�سق االن�شطة والإت���ص��االت وت��وزع الأدواروال�شعارات وفق ًا لتخطيط �سيا�سي عايل امل�ستوى.
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 ظرف ومنا�سبة وبالعموم فر�صة �ضمن �سياق مالئم.فالقوة الناعمة تعتمد على املعادالت الآتية « من يتوا�صل مع من وحتت
�أي ظ��رف»((( ومن هي الرواية الفائزة بنظر اجلمهور وال��ر�أي العام ،لأن
املنت�صر يف احلرب اليوم هو من تفوز روايته للأحداث»((( وهذا ما نراه
اليوم بقوة يف �أيام الثورات العربية ،حيث يندر �أن ي�أتي يوم ال ن�سمع فيه
كالم ًا عن ال�شرعية ونزع ال�شرعية عن هذا النظام وذاك الرئي�س ،والرواية
الر�سمية الفالنية ورواية املعار�ضة املقابلة ،وهذا جانب من جوانب احلرب
الناعمة.
وق�ضية الظرف التي حتدث عنها جوزيف ناي هي جوهر احلرب الناعمة،
الن الإعالم والثقافة والدبلوما�سية وهي �أهم �أدوات القوة الناعمة حتتاج
كي تتحول اىل عملية م�ؤثرة يف البيئة ال�سيا�سية للخ�صم اىل �سياق ومنا�سبة
خا�صة وظرف خا�ص.
كما ان نوعية الطرف الذي يتوىل عمليات احلرب الناعمة مهم جد ًا،
ف�إذا كان طرف ًا مبا�شر ًا امريكي ًا فح�سا�سية اجلمهور جتاهه �أكرب ،وبناء
عليه فتمرير الر�سائل بطريقة غري مبا�شرة �أهم من الظهور املبا�شر الذي
�أ�صبحت تتح�س�س منه النخب واجل�م��اه�ير((( ولهذا ن��رى منظر احلرب
الناعمة قد ركز كثري ًا على �ضرورة العمل عرب «الوكالء» فهذا �أهم و�أفعل من
 -1القوة الناعمة .امل�صدر ال�سابق� .ص .40
 -2امل�صدر ال�سابق� .ص .149
 -3امل�صدر ال�سابق� .ص 159
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مبا�شرة الت�أثري العلني ،وهذا حزء من الطبيعة املخادعة واملاكرة للحرب
الناعمة لأن «�أف�ضل الناطقني ب�إ�سم الأفكار والأهداف االمريكية هم غري
االمريكيني �أي الوكالء املحليون وهناك مثال ممتاز على هذا الأمر هو ما
يح�صل بني لو�س اجنل�س وطهران حيث يذيع املهاجرون االيرانيون برناجم ًا
تلفزيوني ًا برعاية خا�صة موجه ًا اىل الر�أي العام االيراين الجل الإ�صالح،
وينبغي على �أمريكا تفعيل عالقاتها مع حمطتي اجلزيرة والعربية»((( فاذا
كان بالإمكان اال�ستفادة من �صوت معار�ض يلب�س اللبا�س الوطني والقومي
والديني يف ايران وي�شتم النظام ويفند والية الفقيه وينكر �إجنازات النظام
اال�سالمي فالرتويج له �أفعل من قيام اي م�س�ؤول امريكي بهذه املهمة ،واذا
كانت القناة التي تبث الدعاية املعادية هي قناة لها غطاء �إيراين �أو عربي او
�إ�سالمي فهذا �أهم ب�أ�ضعاف م�ضاعفة من �أن يقوم بهذا الدور قناة �أمريكية،
وميكن ملن يريد �إكت�شاف خبث هذه ال�سيا�سة مراجعة ومالحظة الفرق يف
ت�أثري القنوات التي تروج لل�سيا�سات الأمريكية ب�صورة مبا�شرة ور�سمية
كقناة احلرة الأمريكية والقنوات التي تعمل بغطاء عربي و�إ�سالمي كقناتي
اجلزيرة والعربية !!.
وحتتاج احلرب الناعمة اىل عملية تنظيمية معقدة ،لإدارة وتركيز وتنظيم
احلمالت ولأجل �إختيار التوقيت وتن�سيق اجلهود وفق الظرف املالئم الذي
حتدثنا عنه ،وهذا يحتاج اىل قيادة وغرفة عمليات موحدة تتوىل منع
 -1امل�صدر ال�سابق� .ص 180 .و181
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ت�ضارب ال�سيا�سات والتحركات والتن�سيق بني خمتلف الأن�شطة والأذرع التي
تتوىل تنفيذ هذه العمليات ،حيث �أن هناك ع�شرات اجلهات تتوىل احلرب
الناعمة على �إيران وحدها ،وقد �أح�صى منها وزير الإ�ستخبارات الإيراين
ال�شيخ حيدر م�صلحي  80م�ؤ�س�سة وقناة(((.
كما �أن احل��رب الناعمة تعتمد على رف��ع �شعارات ومطالب النا�س
و�إ�ستغاللها ،فال ميكن للحرب الناعمة �أن تنحج �إذا ما رفعت �شعارات
وتبنت �سيا�سات معادية بالظاهر للم�صالح االيرانية او الإ�سالمية او
اللبنانية او ال�سورية ،فالقوة الناعمة بالعمق تقوم على رفع �شعارات
وق�ضايا مرغوبة وحمبوبة والبحث عن قيم م�شرتكة مع الطرف امل�ستهدف
مثل ( الدميقراطية  /حقوق االن�سان  /ال�سالم  /احلريات  /الفر�ص /
الإزده��ار  /الإ�ستقرار  /الخ) وهذا ما �أك��ده جوزيف ناي بقوله اخلطري
«ال ميكن لأي حملة توا�صل ا�سرتاتيجي مهما كربت وتو�سعت وال لأي قوة
ناعمة ان ت�ؤثر وهي تروج �شعارات ومطالب غري مرغوب بها �شعبيا يف �ساحة
اخل�صم»(((.
�إذ ًا هذه هي �أه��م العنا�صر والأرك��ان لنجاح عمليات احل��رب الناعمة
كما حددها كل من جوزيف ناي ومايكل �آيزن�شتات ،فت�أدية الوظائف التي
ذكرناها �سابقا يحتاج اىل «بناء حمالت قد ت�ستغرق اعوام ًا و�سنوات ،ولي�س
 -1وكالة تابناك  Tabnakااليرانية على االنرتنت.www.tabnak.ir
 -2امل�صدر ال�سابق� .ص 164
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جمرد ايام ًا �أو �أ�شهر ًا -فتكتيكات و�أ�ساليب االت�صال اال�سرتاتيجي غري
املبا�شر �أي بوا�سطة الو�سائل االعالمية وااللكرتونية والدبلوما�سية واخلفية
للت�أثري يف جدول االعمال ال�سيا�سي لبلد �آخر حتتاج اىل تطوير جمموعة من
املوا�ضيع وال�شعارات على طريقة احلمالت االعالنية واالنتخابية وال�سيا�سية
يف الغرب ،وي�ستلزم ذلك تخطيط ًا و�أحداث ًا رمزية وظرفية ومد ات�صاالت
وبناء عالقات على مدى �سنوات – ال تقل عن �سنة  -كي نتمكن من �إبراز
هذه ال�شعارات واملوا�ضيع املركزية والدفع بال�سيا�سة املطلوبة – من قبل
امريكا  -قدما اىل االمام»(((.
وبعد ت�شكيل الت�صورات العامة والبيئة ال�سيا�سية ل�ساحة اخل�صم يتهيئ
امل�سرح للكثري من االحداث واالعمال واالجراءات الالحقة من قبل الوكاالت
االمنية واال�ستخباراتية والع�سكرية وال�سيا�سية وتبد�أ النتائج بالظهور عادة
خالل املنا�سبات والأحداث امل�ؤثرة كالإنتخابات مث ًال حيث ن�شهد �إنعكا�سات
هذه الت�أثريات والعمليات ،لأن العدو لن يجد �أف�ضل منها فر�صة لإ�ستغاللها
والنفوذ من خاللها لتحريك عمالئه وقواعده و�سيا�ساته و�أجهزته ،فالقاعدة
التي تعمل عليها فل�سفة احلرب الناعمة هي القدرة على �إجتذاب النا�س
نحو البيئة وال�سياق والفخ ال�سيا�سي امل�ستهدف يف �إط��ار وغالف وظرف
دميقراطي �أو حتت �شعار مطلبي او �إ�صالحي مالئم وهذا �أ�سهل من ارغام
 -1القوة الناعمة .م�صدر �سابق 162
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النا�س على تنفيذ التوجيهات املبا�شرة ب�صورة فجة و�صريحة وكخال�صة
«ادارة دفة االحداث ب�أ�سلوب ناعم وبدون اي ب�صمات»(((.
وقد �أف�صح م�ؤخرا عن هذه املنهجية وزير الدفاع االمريكي اجلديد واملدير
ال�سابق لوكالة اال�ستخبارات االمريكية ليون بانيتا يف مقابلة تلفزيونية خالله
تعليقه على �س�ؤال حول مو�ضوع دعم امريكا للمعار�ضة والثورة امل�ضادة يف
ايران «ينبغي ان نحاول اتخاذ كل خطوة ممكنة لدعم تلك اجلهود ،لكن يف
الوقت نف�سه علينا ان نحلل كل موقف للت�أكد من اننا ال نفعل �شيئا يثري ردود
افعال �سلبية او يقو�ض تلك اجلهود»(((.
ومن هنا ا�شارة �سماحة ال�سيد القائد اع��زه امل��وىل اىل ح�سا�سية هذه
النقطة فقال «احل��رب الناعمة ترفع �شعارات ودعايات حمقة بالظاهر
ولكنها باطلة يف الباطن وتخلط احلق بالباطل ،وللآ�سف ف�إن البع�ض يكرر
دعايات و�شائعات العدو عن ق�صد �أو عن جهل»(((.
كما �ش ّبه �سماحته يف خطبة �أخرى طريقة العدو يف �إدارة اللعبة عن بعد
عرب �صناعة كاريكاتور ثورة �إ�سالمية م�ضادة من الداخل ،ترفع �شعارات
م�ضادة ،ويقوموا بتحريكها مثل الظالل التي تتبع وتق ّلد حركة البطل ،حيث
يقوموا بتقليد دور الأبطال ودور الثوار(((.
 -1امل�صدر ال�سابق� .ص  40و 41
 -2خرب لوكالة رويرتز لالنباء من�شور يف جريدة االخبار اللبنانية بتاريخ 2011/9/7
 -3خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد امام ح�شد من ال�شباب والطالب االيراين يف مدينة قم بتاريخ 2011/10/26
 -4خطاب ل�سماحة القائد مع �أهايل قم بتاريخ .2011/11/9

رؤية اإلمام اخلامنئي ال في مواجهة احلرب الناعمة

59

ثالث عشر  :استراتيجيات وتكتيكات الحرب الناعمة((( :
كما عر�ضنا �سابق ًا ف�إن احلرب الناعمة ك�أي حرب لها �إ�سرتاتيجياتها
وتكتيكاتها و�أ�سلحتها ،مبعنى �أنها لي�ست فكرة �أو مذهب ًا �أو خمطط ًا جتريدي ًا،
وقد حاولنا جمعها وتلخي�صها من م�صادرها الر�سمية وهي منقولة ب�صورة
حرفية و�شبه حرفية عن وثائق وم�ستندات �أمريكية(((:
�أ ـ مناذج عن ا�سرتاتيجيات احلرب الناعمة((( :
1ـ الإ�ستنزاف املتوا�صل لطاقات اخل�صم و�سلب حيويته وا�شعاعه وبالعموم
�ضرب و�إ�ضعاف موارده الناعمة.
2ـ ال�ضغط والت�شهري املتوا�صل على مرتكزات ورم��وز ومالمح و�صورة
ونف�سية وعقل اخل�صم ب��دون �أي توقف بهدف حتقيق الإره��اق والإرب��اك
وخلخلة الأركان.
3ـ الدعم العلني لتيار على ح�ساب تيار �آخر والتقييم الفئوي ل�ساحة
 -1اعتمدنا على درا�ستني ملعهد راند لالبحاث الدفاعية واحدة بعنوان «اال�سالم املدين» �صدرت العام  2004والثانية
بعنوان «بناء �شبكات ا�سالمية معتدلة» �صدرت عام  2007من�شورة على موقع راند على االنرتنت وقد ترجمتها مواقع
ا�سالمية عدديدة منها ا�سالم اون ال ين  www.islamonline.netوغريها.
 -2مثل كتاب القوة الناعمة  /مقالة «القوة الناعمة �ضد ايران» لغال�سماتن ودوران  /درا�سة ماياكل �آيزن�شتات  /كتاب
ارث من الرماد الذي �أرخ لتاريخ  / CIAوغريها من امل�صادر والوثائق.
 -3الإ�سرتاتيجية تعني �إ�صطالح ًا البند الأ�سا�سي يف اخلطة او احلملة وهو بند م�ؤثر على املدى الطويل والبعيد يف جممل
اخلطة.
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اخل�صم بهدف خلق بيئة من الإتهامات املتبادلة وايجاد فرز وا�ستقطاب
ي�سمح بالدخول على اخلط والتالعب.
4ـ ا�ستغالل نقاط ال�ضعف يف بع�ض ال�شخ�صيات القيادية يف جبهة اخل�صم
خللق توترات وح�سا�سيات وعداوات مع ال�شخ�صيات املناف�سة وت�سعري حمى
ال�صراع على املواقع عرب ت�سريب الإ�شاعات والأخبار وت�ضخيم �صورة بع�ض
ال�شخ�صيات وخا�صة املعار�ضة و�صناعة جنوميتها الإعالمية واجلماهريية.
5ـ خلق بيئة �سيا�سية و�شعبية واعالمية متوترة من خالل اجلدل واملناق�شة
يف ق�ضايا ومو�ضوعات فكرية و�سيا�سية ح�سا�سة ت�ؤدي اىل �إحداث تناق�ضات
وح�سا�سيات بني الف�صائل املختلفة (يف �إيران مث ًال يتم الرتكيز على مو�ضوع
والية الفقيه وموا�صفات و�صالحيات الويل وم�صدر �شرعيته ،ومدى �أهلية
الويل احلايل الإمام اخلامنئي للقيادة).
6ـ ا�ستدراج التيارات اال�سالمية اىل امللفات ال�سيا�سة العامة مبا ي�ؤدي
اىل توريطها ب�أزمات �سيا�سية مع غريها من التيارات و�إبعادها عن هدفها
املركزي يف مواجهة الغرب ولإثبات ف�شل وق�صور نظم احلكم والإدارة
الإ�سالمية عن تلبية الإحتياجات واملتطلبات الدولية وال�سيا�سية املعا�صرة.
7ـ �ضرب وت�شويه �صورة علماء الدين وامل�ؤ�س�سات الدينية بهدف تقلي�ص
دورهم ولأجل العمل على ادخال تعديالت على املناهج الدينية و�إ�ضعاف
الفكر الديني.
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8ـ تعديل وظيفة امل�ساجد وحتويلها من قواعد دعم للت�شدد اىل قواعد لبث
الت�سامح والإعتدال من وجهة نظر �أمريكا والغرب.
9ـ �إب��راز خمالفة النظم واحلركات اال�سالمية ملواثيق ومقررات الإمم
املتحدة ومنظومات الأم��ن وال�سالم الدوليني ومقت�ضيات حقوق االن�سان
وقيم الت�سامح الديني وتبنيها للعنف والإرهاب كمنهج و�إ�سرتاتيجية.
10ـ دعم تيار ما ي�سمى بالإ�سالم املدين املعتدل و�إيجاد �شبكة �إ�سالمية
دولية مرتبطة بالغرب تعمل وفق ال�ضوابط الأمريكية والغربية وترويج
�إ�سالم �أمريكي وغربي وعرفان وت�ص ّوف مزيف �أ�سماه الإم��ام اخلامنئي
بالعرفانيات الكاذبة البديلة للعرفان احلقيقي(((.
11ـ تقلي�ص ال��وج��ود الع�سكري وزي� ��ادة ال��وج��ود امل ��دين والإع�لام��ي
والإ�ستخباراتي يف العامل اال�سالمي.
ب ـ مناذج عن تكتيكات احلرب الناعمة((( :
1ـ تنويع م�صادر البث الإعالمي وخلق ون�شر قنوات وم�ؤ�س�سات اعالمية
�شعبية وخا�صة على �شبكة الإنرتنت حيث تقل �إمكانيات الرقابة احلكومية،
وي�سهل �إ�ستدراج جيل ال�شباب ،وهذا ما ا�سماه جارد كوهني رئي�س ق�سم
للتو�سع بحث حتت عنوان «هل يكون الت�ص ّوف هو الق ّوة الناعمة الخرتاق اال�سالم» ل�سماحة ال�شيخ علي خازم.
ُ -1ي َ
راجع ّ
من�شور على مد ّونته اخلا�صة.
 -2نعني بكلمة تكتيكي طريقة تنظيم اجلهود او تقنيات تنفيذ ا�سرتاتيجيات اخلطط واحلمالت وهي ذات �أثار جزئية
ومرحلية.
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التخطيط ال�سيا�سي يف وزارة اخلارجية االمريكية ب�سيا�سة «الدميقراطية
الرقمية حيث �أن ال�شباب والن�ساء يف ال�شرق الأو�سط قد �أ�صبحوا نا�ضجني
لتقبل ت�أثريات ال�سيا�سات والأفكار االمريكية من خالل بوابات ومنافذ
تكنولوجيا الإت�صال والإعالم»(((.
2ـ زيادة م�صداقية احلمالت الإعالمية من خالل البحث عن �شخ�صيات
لها نـــوع من التغطيــــة وامل�صداقيــــة اجلماهرييـــــة (خا�صـة مـن املعار�ضني
واملن�شقني عن النظم واحلركات الإ�سالمية).
3ـ �إن�شاء ودعم جمعيات وم�ؤ�س�سات مدنية و�شبابية ون�سائية وثقافية حتت
�شعار قوى املجتمع املدين لإ�ضعاف القوة املعادية و�إيجاد بدائل لها على
املدى البعيد ،وذلك مبوجب قانون �أمريكي يدعم « املنظمات الدميقراطية
وال�شبابية ».
4ـ فتح قنوات الإت�صال ال�سيا�سي والدبلوما�سي مع احلركات الإ�سالمية
املركزية بهدف �إ�ستدراجها وباحلد الأدنى توريطها وتلطيخ �سمعتها ونزع
م�صداقيتها يف ال�شارع العربي والإ�سالمي عرب زيادة ور�سم ال�شكوك حولها
وت�سعري احل�سا�سيات مع نظرائها (متام ًا كما يدور احلديث الآن عن لقاءات
بني الإخوان امل�سلمني و�أمريكا لعقد �صفقة �شاملة لت�سليمها احلكم يف العامل
العربي ).
 -1مقالة حتت عنوان االنتخابات االيرانية و�أمن الطاقة ،ل�سكوت ريرت من�شورة يف موقع �شام بر�س www.champress.net
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5ـ تركيز ال�ضوء الإعالمي على ال�شخ�صيات ذات الأفكار املتطرفة بهدف
بث التفرقة و�إ�شغال املذاهب والفرق الإ�سالمية ببع�ضها.
6ـ ا�ستقطاب ال�شخ�صيات الإ�سالمية الليربالية  -ذات الأفكار الإلتقاطية
 ودعمها بهدف �إ�ضعاف ت�أثري احل��رك��ات اال�سالمية املناه�ضة للقيموال�سيا�سات الغربية.
7ـ تدريب �أفراد و�شبكات وم�ؤ�س�سات للتحرك على �شبكة الإنرتنت بهدف
رفد القنوات الإعالمية العاملية باملادة املطلوبة  -للت�شهري والت�شويه –
وقد �صدر قانون لكونغر�س الأمريكي لتقدمي الدعم «ل�ضحايا الرقابة على
�شبكات الإنرتنت».
8ـ تو�سيع الفر�ص الإقت�صادية و�إ�ستقطاب املهاجرين وت�ق��دمي املنح
الدرا�سية لإج�ت��ذاب ال�شباب امل�سلم نحو امل��ال والأع�م��ال والتخ�ص�صات
العلمية و�صرفه عن الإلتحاق بال�شبكات واملجموعات اجلهادية.
9ـ زي��ادة برامج تدريب ال�ضباط امل�سلمني وتفعيل العالقات مع قادة
اجليو�ش الإ�سالمية.
10ـ تفعيل �شبكة العالقات مع �أبناء اجلاليات امل�سلمة واملغرتبني امل�سلمني
املقيميني يف الغرب بهدف �إ�شراكهم يف برامج لزيادة الت�أثري يف �شعوبهم
ودولهم.
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رابع عشر :مؤشرات وعالمات تدل على وقوع
“الحرب الناعمة“
وكي ال يقع اخللط بني مفهوم احل��رب الناعمة وغريها من العمليات
الدعائية والنف�سية وال�سيا�سية ال�شبيهة فاننا �سن�ضع م�ؤ�شرات وعالمات
�إذا ما توفرت ف�إننا نكون ب�صدد وقوع حالة ن�سميها «احلرب الناعمة» وهي
ثالثة:
1ـ وجود ا�صطفاف وح�شد دويل واقليمي وداخلي �ضد نظام او جهة ما
بحيث ي�ستحيل يف الأح��وال العادية الطبيعية احت�شادهم وا�صطفافهم
بدون تن�سيق وتدبري .متاما كما نرى حالة الإحت�شاد الدويل القائمة حالي ًا
�ضد �إيران و�سوريا وحزب اهلل وقوى املقاومة.
2ـ حترك القنوات االعالمية يف حملة يومية و�إ�سبوعية متوا�صلة
ه��ذه ال�ق�ن��وات توظف ك��ل �إمكاناتها وب��راجم�ه��ا وطاقاتها وك��وادره��ا
االعالمية وااللكرتونية وال�صحفية دفعة واحدة وخالل فرتة زمنية واحدة،
وبالذات القنوات الدولية والإقليمية املعروفة ب�إرتباطاتها املعادية ،لتحويل
وخطف �أنظار الر�أي العام وحتفيزه لتقبل التوجيه ال�سيا�سي ،بحيث ي�شعر
املراقب ب�سهولة انه �أمام غرفة عمليات موحدة تن�سق الأدوار وال�شعارات
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واملوا�ضيع والفال�شات والتوجيهات وحتى اخلط واملنهج التحريري وعناوين
ن�شرات الأخبار ت�صبح موحدة لدى اجلميع ،ويكفي �أن نالحظ مدى الت�شابه
يف احلمالت التي ت�شن على �إي��ران وحزب اهلل و�سوريا وقوى املقاومة يف
املنطقة.
3ـ ا�ستغالل منا�سبة وحتريك الأح��داث ب�صورة فجائية ل�صناعة دراما
�إعالمية
ونق�صد ب�صناعة الدراما الإعالمية قابلية الأح��داث للتوظيف كوقوع
عمليات �إغتيال ل�شخ�صيات �سيا�سية �أو قتل ملواطنني �أثناء التظاهرات لأجل
اراقة الدماء و�إ�شعال احلما�سة وخللق احل�سا�سيات والق�ص�ص الإن�سانية
واملثرية وك�إرتكاب �أعمال �شغب وحرق وتك�سري ممتلكات وبث الإ�ضطرابات
والإحتجاجات للإيحاء مبظاهر الإنهيار والفو�ضى �أو �إطالق مواقف طائفية
�أو �سيا�سية �أو فكرية �شاذة حتدث عمليات تبادل للإتهامات وللت�شهري وتلطيخ
ال�سمعة بني جمموعتني وفئتني ،وغريها من الأحداث القابلة للتوظيف.

الباب الثاين
معالم رؤية
ومنهج اإلمام
الخامنئي
لمواجهة
الحرب
الناعمة
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القسم األول :الحرب الناعمة
في المشروع الفكري العام
لإلمام الخامنئي

ال

أو ًال :الئحة أرشيفية لخطابات اإلمام الخامنئي
حول الحرب الناعمة
حتدث ال�سيد القائد عن احلرب الناعمة يف خم�س ع�شرة منا�سبة على
الأقل هي على التوايل :
1ـ بتاريخ  2009/5/14لدى ا�ستقباله عوائل �شهداء كرد�ستان.
2ـ بتاريخ � 2009/8/26أثناء لقائه ح�شد ًا من طلبة اجلامعات.
3ـ بتاريخ � 2009/8/30أثناء لقائه �أ�ساتذة اجلامعات و�أع�ضاء الهيئات
التعليمية ور�ؤ�ساء مراكز الأبحاث.
4ـ بتاريخ � 2009/9/5أثناء لقائه جمع ًا من الأدباء والفناين وال�شعراء
واملثقفني.
5ـ بتاريخ � 2009 /9/24أثناء ا�ستقباله رئي�س و�أع�ضاء جمل�س خرباء
القيادة.
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6ـ بتاريخ � 2010/7/3أثناء لقاء م�س�ؤويل الإذاعة والتلفزيون.
7ـ بتاريخ  2010/7/11لدى ا�ستقباله م�س�ؤويل وم�ساعدي مكاتب ممثليات
القائد يف اجلامعات.
8ـ بتاريخ  2010/10/24لدى ا�ستقباله ح�شود ًا من قوات التعبئة.
9ـ بتاريخ  2010/10/26لدى ا�ستقباله ح�شود ًا من ال�شباب الإيراين.
10ـ بتاريخ  2010/12/29لدى ا�ستقباله جمع ًا من �شرائح �أهايل حمافظة
كيالن.
11ـ بتاريخ  2011/2/8لدى ا�ستقباله قادة ومنت�سبي �سالح اجلو والدفاع
اجلوي.
12ـ بتاريخ  2011/3/3لدى زيارته لوزارة اال�ستخبارات والأمن الإيرانية.
13ـ بتاريخ  2011/5/29يف ت�صريح ل�سماحته حفظه املوىل.
14ـ بتاريخ  2011/6/22لدى توجيهه كلمة يف مراكز الأبحاث العلمية.

رؤية اإلمام اخلامنئي ال في مواجهة احلرب الناعمة

71

ثاني ًا :ال��ح��رب الناعمة ف��ي كلمات وخطابات
اإلمام الخامنئي ال
جاءت ن�صو�ص وكلمات القائد بكيفيات و�صيغ و�سياقات ومنا�سبات
خمتلفة لكنها ت�صب يف خدمة ر�ؤية ومنهج واحد ملواجهة وك�شف وف�ضح
احلرب الناعمة ،وباملقابل حفظ وتقوية وتعزيز ودعم جاذبية ونقاط قوة
نظام اجلمهورية الإ�سالمية وبراجمه وقدراته وجمهوره على مواجهة
هذا التحدي املعقد .وقد حاولنا ترتيبها وترمـــــيم �أجزائها على �أ�سا�س
لدواع منهجية تخدم ال�صورة وامل�شهد الفكري البحثي العام
مو�ضوعي
ٍ
الذي نرمي �إليه بدون مراعاة الربجمة الزمنية للخطابات .قال �سماحة
ال�سيد القائد(((ال:
* نظر ًا لهزمية اال�ستكبار يف املواجهة ال�صعبة مع النظام الإ�سالمي يف
املرحلة الأوىل من عمر الثورة ،ف�إن العدو و�ضع الآن احلرب الناعمة على
جدول �أعماله.
* الأولوية الرئي�سة اليوم هي مواجهة احلرب الناعمة.

* �إن ال�شعب الإيراين الذي �أبدى ح�ضوره و�شجاعته وب�سالته وت�ضحياته
 -1اخلطابات منقولة عن موقع مكتب �سماحة ال�سيد القائد دام ظله على االنرتنت .www.Leader.ir
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خالل ال�سنوات الثمانية يف احلرب املفرو�ضة من قبل النظام العراقي
وداعميه قد �أبدى خالل الأ�شهر الثمانية التي تلت االنتخابات الرئا�سية
بعناية اهلل مهارة وهمة وب�صرية عالية ي�ضرب بها املثل يف مواجهته
للحرب الناعمة.
* �إن العدو يف مواجهته للنظام اال�سالمي ي�شن حرب ًا نف�سية با�سم احلرب
الناعمة والهدف الرئي�س منها حتويل نقاط القوة والفر�ص �إىل نقاط �ضعف
وتهديدات.
* احلرب الناعمة عبارة عن ت�ضليل ال�شعب  -الر�أي العام  -ب�شعارات
ظاهرها حق ولكن حمتواها باطل وفا�سد و�إثارة الغبار يف اجلو ال�سيا�سي
للبلد.
* على النخب واخلوا�ص �أن ال يتجاهلوا مدى �سرور الأعداء من بع�ض
الق�ضايا والأحداث.
* نظر ًا للتقدم ال��ذي حققه النظام وزي��ادة �إجن��ازات��ه ف��ان م�ؤامرات
وخمططات املعار�ضني �أي�ض ًا ا�صبحت �أكرث تعقيد ًا وت�ستدعي معرفة خمتلفة
االبعاد واجلوانب من �أجل حتقيق الغلبة.
* �إن العدو يحاول املـ�س ببوادر الأمل وحتويلها �إىل حاالت �إحباط وي�أ�س
والإيحاء ب�أن الطريق م�سدود وت�ضخيم الأمور بهدف �سلب حيوية املجتمع
الإ�سالمي.
* �إن من نقاط القوة وبوادر الأمل للنظام الإ�سالمي -وهي كثرية-
وجود بنية حتتية قوية وطاقات وموارد لتحقيق قفزة علمية وجتربة 30
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عام ًا للنظام ووجود جيل �شاب ونا�شط ومثقف وخطط التطوير والتنمية
امل�ستقبلية املو�ضوعة لع�شرين عام ًا قادمة.
* 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 ملواجه
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 التعبوية واملعنوية والأمل يف امل�ستقبل ،وهذا ال يعني �إنكار وجود
امل�شاكل والأزمات ،وال يلغي �ضرورة القيام بواجب الإ�صالح واملعاجلة.
* من الواجبات واالحتياجات للمواجهة ال�شجاعة يف الفهم �إىل جانب
ال�شجاعة يف العمل ،لأن االنفعال �أو اخلوف ي�ؤديان �إىل اخللل يف الفهم
ال�صحيح للموا�ضيع والأحداث.
* �إن مثريي الفتنة ارتكبوا الأخطاء لأنهم �أعطوا وبثوا الأمل يف نفو�س
الأعداء.
* �إن �أحد �أهم املخططات الرئي�سة للأعداء تقوم على قلب حقائق البالد.

* �إن م�ؤ�شر ت�شخي�ص احلق ال يعتمد على الأ�شخا�ص بل على الب�صرية
لتمييز احلق من الباطل لأن الكثري من ال�شخ�صيات املعروفة تخطىء.
* ال بد ملواجهة احلرب الناعمة من املحافظة على احلما�س الثوري
واحل�ضور يف ال�ساحة .ويجب على النخب واخلوا�ص التحلي بالوعي
والب�صرية وال�شجاعة والعمل والوحدة.
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* �إن معار�ضي نظام اجلمهورية الإ�سالمية  -يف الداخل واخلارج-

يهاجمون معتقدات وعزائم و�أركان و�أ�س�س �إيران با�ستخدام خمتلف و�سائل
الإعالم واالت�صال.
* �إن العدو ي�ستهدف بث الفرقة بني قادة البالد وهي �إحدى �أهم �أهداف

احلرب الناعمة.

* �أحد اال�ستثمارات الكبرية التي ي�ضعها العدو هو حرف �أذهان ال�شعب

وهذا ما �أف�شله ال�شعب بح�ضوره اجلماهريي الوا�سع يف املنا�سبات.

* �إن على اجلميع االنتباه لكي ال تكون كلماتهم وخطبهم وت�صريحاتهم

تكملة خلطط الأعداء و�أهداف معار�ضي النظام ،فرتكيز العدو على الأزمات
وامل�شاكل ينبغي �أن يعزز الب�صرية لدى القادة ملنعه من حتقيق �أهدافه وال
ينبغي التغافل عنها و�إنكارها.
* �إن الفهم ال�صحيح لنظام اجلمهورية الإ�سالمية هو �أحد ال�ضروريات

حلفظ النظام.

* ينبغي احلفاظ على منظومة الوالية كلها وعدم جتزئتها ،فال�شريعة

واملعنويات والتعقل والعدالة والت�ضامن واحلزم هي منظومة واحدة،
فالإ�سالم يحتوي على هذه العنا�صر املتالحمة ،وكل انحراف عن هذه
املنظومة يندرج يف �إطار الإ�سالم غري الأ�صيل �أو الإ�سالم الأمريكي كما
�سماه الإمام اخلميني .+
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* �إن م�ؤامرة احلرب الناعمة ف�شلت و�إن ر�صا�صات العدو التي �أطلقت
على النظام الإ�سالمي عادت وا�ستدارت وارت ّدت �إىل �صدره بف�ضل اهلل
تعاىل.
* �إن حماوالت مثريي الفتنة بث االنفعال والقلق واخلوف يف �أو�ساط
النا�س وخا�صة النخب واخلوا�ص ت�ستهدف عزلهم عن ال�ساحة ،يف حني
ينبغي له�ؤالء تنوير النا�س وتنبيههم لأن �صمت النخب وان�سحابها ي�ساعد
�أهداف العدو يف بع�ض الأحيان.
* العدو ي�ستفيد يف حربه الناعمة من خمتلف و�سائل الإعالم واالت�صال
واملواقع الثقافية لبث ال�شائعات والأكاذيب واال�ستفادة من بع�ض الذرائع.
* �إن العدو يحاول �إدخال عنا�صره املغر�ضة واخلائنة واملدربة يف هذه
الأجواء امل�شحونة والعكرة للقيام بالأعمال التخريبية ،لكنهم مل ي�صلوا �إىل
�أهدافهم بف�ضل ب�صرية ال�شعب.
* �إن مواجهة هذه الهجمة ت�ستلزم احل�ضور الواعي يف ال�ساحات واحلذر
املقرتن باحلنكة والتدبري ،و�إن هذا احل�ضور ي�ستجلب العون الإلهي.
* �إن التبليغ ال�صحيح للإ�سالم بكل �أبعاده وجتلياته يعترب عن�صر ًا هام ًا
جد ًا للتوعية يف زمن الفنت.
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* ال ينبغي ال��رك��ون �إىل و�سائل الإع�ل�ام الأجنبية لفهم جمريات
الأحداث ،بل ال�صحيح هو خمالفة ما ت�أتي به هذه الإذاعات وفقا ملقولة
الإم��ام اخلميني � +إنّ «قمة الر�شد والن�ضوج الفكري هي يف خمالفة
الإذاعات الأجنبية املعادية».
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ثالث ًا :خطابات اإلم��ام الخامنئي في الحرب
الناعمة ج��زء م��ن ك��ل وه��ي ام��ت��داد لمنهجه
ورؤيته الشاملة
�إن مراجعة خطابات الإمام القائد خا�صة بعد توليه ملقاليد الوالية والقيادة
على �أثر وفاة الإمام اخلميني إل وبعد �سقوط الإحتاد ال�سوفياتي
�سنة 1991ولغاية �سنة  2009تاريخ ح�صول الإنتخابات الرئا�سية الإيرانية
التي جرت يف الثاين ع�شر من �شهر حزيران تك�شف لنا عن جمموعة من
املالحظات وحتدد لنا دوافع �إطالق �سماحته مل�صطلح احلرب الناعمة على
ال�صراع الدائر ،كما �أن الغ�شاوة و�سوء الب�صرية التي غطت وطم�ست �أعني
بع�ض امل�س�ؤولني يف نظام اجلمهورية اال�سالمية هو ما حمل �سماحته على
الرتكيز على �أهمية معرفة �أبعاد هذه احلرب ،رمبا لأنها مل تكن وا�ضحة
ومرئية بال�صورة التي قد ير�صدها البع�ض ،وقد عرب �سماحته عن هذا الأمر
بقوله « حتى لو ان البع�ض مل يراها فاحلرب الناعمة حرب حقيقية قائمة
يف عاملنا املعا�صر » وقد ظهر لنا من خالل حتليل هذه اخلطابات وما تالها
املعطيات الآتية :
1ـ لدى التدقيق يف خطابات �سماحته على مدى  18عاما ()2009 – 1991
مل نعرث على �أي كلمة �أو عبارة فيها حديث او �إ�ستعمال مل�صطلح احلرب
الناعمة ،وقد الحظنا �أن هذا امل�صطلح ظهر الول مرة يف خطاب ل�سماحته

78

رؤية اإلمام اخلامنئي ال في مواجهة احلرب الناعمة

بتاريخ  2009/5/14اي قبل االنتخابات ب�شهر تقريب ًا خالل �إ�ستقباله لعوائل
�شهداء كرد�ستان ،وهذا ما دل على ح�صول تطور �أدى اىل هذا الإنتقال
يف تو�صيف عمليات احلرب النف�سية والدعاية التي ي�شنها الإ�ستكبار �ضد
النظام الإ�سالمي وت�سميتها باحلرب الناعمة.
2ـ �إن رواج كتاب القوة الناعمة � SOFT POWERسنة  2005وانت�شاره
بعد ترجمته اىل عدة لغات عاملية ومنها اللغتان الفار�سية والعربية،
هذا الكتاب الذي ذاع �صيته �ألفه جوزيف ناي  JOSEPH NYEوهو
�أحد اركان االدارة االمريكية حيث كان ي�شغل من�صب نائب وزير الدفاع
االمريكي ومن�صب مدير االمن الوطني االمريكي وعميد كلية جون
كندي للدرا�سات احلكومية �ساهم يف هذا الأمر ،ومن امل�ؤكد ان �سماحته
املعروف ب�سعة اطالعه على �أهم و�آخر الأفكار ال�صادرة يف العامل وخا�صة
ما ي�صدر عن ر�أ�س الإ�ستكبار قد اطلع على هذا الكتاب ولفت نظره كونه
وثيقة تك�شف وتعك�س �أمناط تفكري وتخطيط الإدارة االمريكية اجتاه
العامل واجتاه �إيران خا�صة.
3ـ بعد هذا الكتاب �صدرت العديد من الأبحاث والدرا�سات واملقاالت
ال�صحفية والت�صريحات ال�سيا�سية مل�س�ؤولني �أمريكيني تتحدث عن احلرب
الناعمة.
4ـ اقتناع �سماحة ال�سيد القائد ب�أن م�ؤ�شرات احلرب الع�سكرية على
�إيران و�صلت اىل طريق م�سدود ،ما يعني حتمية جلوء العدو اىل احلرب
النف�سية – الناعمة.
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5ـ ب��روز �أدل��ة وم�ستندات كافية جمعتها الأج�ه��زة الأمنية يف اي��ران
وو�ضعت بني يدي �سماحة القائد على ا�ستخدام العدو لعمليات وطرق
و�أ�ساليب مبتكرة وجديدة مل تكن معهودة �سابق ًا بق�صد �إحداث الفتنة
و�شق �صف �أرك��ان النظام اال�سالمي يف إ�ي��ران ،وهذا ما ك�شفته �أحداث
الإنتخابات الرئا�سية يف حزيران من العام .2009
6ـ ي�ؤكد العارفون القريبون من �سماحة الإمام القائد �أنه �أم�ضى خالل
عقد الت�سعينات فرتة طويلة يف درا�سة جتربة احلرب الباردة و�أ�سباب
�سقوط الإحتاد ال�سوفياتي ودول الكتلة ال�شرقية ،وتو�صل اىل خال�صات حول
فر�ص الغرب يف جتربتها مع �إيران((( ،ولعل حديث ال�سيد القائد اخلامنئي
يف �أك�ثر من منا�سبة ومنذ �أك�ثر من ع�شر �سنوات اي منذ العام 2000
عن جتربة �سقوط االحتاد ال�سوفياتي واعتباره ان الغرب حاول و�سي�ستمر
مبحاولة تقليد �سيناريو �إ�سقاط الإحتاد ال�سوفياتي يف �إيران عام 1999
�أي بعد انتخاب الرئي�س ال�سابق حممد خامتي ،وحديثه يف خطبة مف�صلة
عن الفوارق الهائلة بني �إيران بلد النظام الديني الإ�سالمي وبني الإحتاد
ال�سوفياتي بلد النظام ال�شيوعي الإحل��ادي والفرق بني ال�شعب الإيراين
(((
وال�شعب ال�سوفياتي والفرق بني القيادة الإيرانية والقيادة ال�سوفياتية
ما ي�ؤكد هذا املنحى ،وهذا ما يدل على الإ�ست�شراف املبكر للأحداث لدى
 -1درا�سة حتت عنوان «يف فهم الإمام اخلامنئي  -ر�ؤية قائد الثورة اال�سالمية االيرانية» للباحث الأمريكي من �أ�صل
�إيراين كرمي �سجاد بور .ن�شر عام � 2008ص 21موقع معهد كارنيغي www.carnegieendowment.org
 -2خطاب التحديات واال�صالحات بتاريخ  10متوز 2000
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�سماحته ،ويدل على �أنه مل يتفاج�أ ب�شن احلرب الناعمة على ايران ،وهذا
ما �أكده �سماحته ب�صراحة « مل تفاجئنا الفتنة ولكن فاجئنا حترك بع�ض
الأ�شخا�ص» وي�ؤكد ذلك �أي�ضا خطاب �ألقاه �سنة  2008اي قبل �سنة على
موعد الإنتخابات الرئا�سية التي جرت يف الثاين ع�شر من حزيران 2009
حذر فيه من فتنة يح�ضر لها اثناء هذه االنتخابات.
 -7من يقر�أ خطاب �سماحة القائد يف جمع من الدبلوما�سيني الإيرانيني
العاملني يف ال�سلك اخلارجي �سنة  2001منذ �أكرث من ع�شر �سنوات وحديثه
عن جتربة �سقوط الإحتاد ال�سوفياتي وذكره بالتف�صيل كيفية ح�صول هذا
االنقالب يكت�شف حجم املعرفة واملتابعة العميقة ل�سماحته بالإ�سرتاتيجيات
الأمريكية والغربية فقد �صفقوا لغوربات�شوف ل�سنوات على �أ�سا�س انه رجل
الإ�صالح وال�شفافية وكالوا له املدائح و�شجعوه واعتربوه رجل العام ،ونحن
مل يثبت لدينا انه كان عميال للغرب كما يزعم البع�ض ،بل نعتقد انه �شخ�ص
�إنطلت عليه اخلديعة وهذا ما اعرتف به الحق ًا يف كتابه «البريي�سرتويكا
الثورة الثانية » ومن ثم اخرتعوا اىل جانبه �شخ�صية موالية لهم هي بوري�س
يالت�سني الذي كان يتناغم يف حركته ومواقفه ال�سيا�سية مع مواقف �أمريكا
والغرب م�ستغ ًال �ضعف �شخ�صية وحنكة غوربات�شوف ،و�أ�صبح يت�صرف
ك�أنه الزعيم الفعلي و�صاحب امل�شروع اال�صالحي ،هذا طبع ًا اىل جانب �ضخ
الأموال ودعايات و�سائل و�أجهزة الإعالم التي �شاركت يف هذا االنقالب،
حيث كان هذا هو م�شروع �أمريكا الناجح يف الإحتاد ال�سوفياتي� ،أي انهم
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ا�ستطاعوا عن طريق خطة ذكية متام ًا ،وب�إنفاق بع�ض الأم��وال ،وجتنيد
بع�ض العنا�صر ،وب�إ�ستخدام و�سائل الإعالم �أن ي�سقطوا قوة كربى ويق�ضوا
عليها نهائي ًا يف خالل ثالث او اربع �سنوات تكللت بالثمار املرجوة خالل �ستة
او �سبعة �أ�شهر(((.
8ـ �إن حديث �سماحة الإمام القائد منذ �سنة  2000عن احلرب النف�سية
والدعاية قد تكرر يف ع�شرات اخلطب ،وقد �أح�صينا ورود هذا امل�صطلح
مبا ال يقل عن  100مرة يف خطاباته ،و�أحيانا كان �سماحة القائد ي�ستعمل
م�صطلحات م�شابهة مثل «احلرب الإعالمية» و«احلرب الثقافية» و«احلرب
املخملية» و«حرب الأفكار» حيث ان هذه امل�صطلحات وامل�سميات بقيت رائجة
يف الأو�ساط العاملية.
9ـ ان حديث �سماحة الإمام القائد عن احلرب الناعمة يقع يف �إطار ر�ؤيته
ال�شاملة لل�صراع احل�ضاري والإ�سرتاتيجي ال�شامل مع الغرب الإ�ستكباري
وهو لي�س وليد اللحظة الراهنة ،فالنظرة والر�ؤية الإ�سرتاتيجية ل�سماحته
للم�شروع الغربي االمريكي وا�ضحة وثابتة جد ًا ،يكفي ان نت�أمل وندقق يف
خطاب ل�سماحته �ألقاه �سنة  2000يقول فيه حرفي ًا «�إن امل�شروع االمريكي
والغربي �أيا كان الإ�سم مل يكن م�شروع ًا ع�سكري ًا ،بل كان �إعالميا بالدرجة
 -1خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد يف ح�ضور اع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي منقول من كتاب دور و�سائل االعالم يف ال�صراع
ال�سيا�سي والثقايف .لل�شيخ علي �ضاهر .دار الهادي للطباعة والن�شر.
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االوىل ،ومت تنفيذه ا�سا�س ًا عن طريق الالفتات واليافطات وال�صحف والأفالم
و�سواها ،ومن يدقق يف هذا املو�ضوع �سيالحظ ان خم�سني او �ستني يف املائة
من امل�شروع قد نفذ عرب و�سائل الإعالم والأ�ساليب الثقافية»((( وبالتايل
فامل�سميات وامل�صطلحات وت�سويق املنتجات اجلديدة يف عامل اال�سرتاتيجية
(حرب ناعمة  /غزو ثقايف  /حرب باردة  /حرب نف�سية...الخ) �أمر غري
جوهري ،املهم جوهر امل�شروع ال �إ�سمه بنظر ال�سيد القائد.
10ـ يف ال�شكل وجدنا من خالل درا�سة خطابات ال�سيد القائد حول احلرب
الناعمة �أنها تتميز من حيث اال�سلوب والنمط اخلطابي واملنهج الأدب��ي
برتكيبة فكرية ومفاهيمية وبالغية عميقة ومتينة ومتما�سكة وموحدة ،بحيث
ات�سمت مب�ستوى رفيع من الت�سل�سل والرتابط املنهجي والفكري والعلمي ،مع
قدرة فائقة على تفكيك ونقد هذه االطروحة وهذا امل�شروع ب�صورة م�ضادة
يف ظل االلتزام بعنا�صر الأ�صالة والدقة العلمية وال�شمولية يف عمل منظومي
واحد ،بحيث �أن كل خطبة تدعم ما يليها ،وتكمل ما �سبقها ،مع �أن اخلطابات
تنتمي زمني ًا لفرتات متباعدة ،وه��ذا ما �ساهم يف حتقيق جن��اح فكري
وا�سلوبي باهر لأمناط اخلطابات القيادية ل�سماحته جعلت منها خطابات
ذات طابع ر�ؤي��وي تاريخي يكون لها ما بعدها ،مع متيزها بقدرة خطابية
وا�ضحة �سهلة الفهم واال�ستيعاب من قبل النخب واجلماهري على ال�سواء.
 -1نف�س امل�صدر ال�سابق.
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11ـ يالحظ من خ�لال ق��راءة خطابات �سماحة القائد وحتليل بنيتها
وم�ضمونها وجود عملية توا�صل وترابط تاريخي ومنهجي وفق خط زمني
م�ستقيم ومتطابق مع خط الر�ؤية ،بحيث �أننا لو در�سنا خطاب ًا ل�سماحته
م�ؤرخا بعد انت�صار الثورة �سنة  1979وخطابا م�ؤرخ ًا بعد �سنة  1991بعد
�سقوط الإحتاد ال�سوفياتي ،وخطاب ًا م�ؤرخ ًا بعد العام � 2001أي بعد �أحداث
� 11أيلول ،وخطاب ًا م�ؤرخ ًا بعد �سنة � 2003أي بعد غزو العراق وافغان�ستان،
وخطاب ًا م�ؤرخ ًا بعد حرب متوز  ،2006وخطاب ًا م�ؤرخ ًا بعد العدوان على غزة
عام  ،2009وخطاب ًا م�ؤرخ ًا يف العام احلايل � 2011أي بعد انطالق ما ي�سمى
بالثورات العربية� ،سنجد على طول هذا ال�شريط الوثائقي ثبات ًا ومتا�سك ًا
نوعي ًا الفت ًا يف الر�ؤية واملوقف والتحليل والنظرة و�إ�ست�شراف امل�ستقبل لدى
�سماحته ،مل تهزه ومل تثني من عزميته وعنفوانه غبار احلروب والأحداث
واملفا�صل التاريخية ،وهذا يدل على وجود خط ر�ؤية واحد يتميز بالثبات
والتما�سك الكامل ،وهو ما يك�شف عن منهج ور�ؤية ويك�شف بال�ضرورة عن
قائد ثوري وتاريخي �إ�ستثنائي ولي�س عن قائد �أو زعيم مرحلي يتحدث وفق
�أمناط اخلطابة ال�سيا�سية امل�ألوفة يف عامل القادة والزعماء ،وقد دفع هذا
الواقع �أحد الباحثني يف معهد كارنيغي للأبحاث والدرا�سات للإعرتاف ب�أن
ال�سيد اخلامنئي �أعزه املوىل «قائد حازم له نظرة اىل العامل تت�سم بالثبات
والتما�سك ،ون�صح االدارة االمريكية بالي�أ�س من تغيري وتبديل �سيا�سات

84

رؤية اإلمام اخلامنئي ال في مواجهة احلرب الناعمة

و�شعارات النظام الإ�سالمي يف ايران يف ظل وجود هذا القائد النه لي�س من
النوع الذي يقبل ب�أي تنازل او م�ساومة على الأ�صول والثوابت »(((..
هذا الثبات وهذه اال�ستقامة هي الق�ضية التي �شرحها وف�صلها بدقة
�سماحة ال�سيد القائد يف خطبة �أمام ح�شد من الأ�ساتذة والطالب اجلامعيني
حتت عنوان «ال�ث��ورات بني الثبات والتحول»((( ولكن بالنظر اىل توا�ضع
ورفعة و�سمو �أخالقه ن�سبها اىل الثورة ولي�س اىل نف�سه ،مع ان القا�صي
والداين يعلم �أن ل�سماحته الدور اال�سا�سي واملركزي يف هذا الثبات ويف هذه
اال�ستقامة ،حيث حتدث عن تاريخية انحراف الثورات العاملية عن �شعاراتها
ومواقفها كالثورات الفرن�سية واالمريكية والرو�سية حتت �ضغط ال�صراعات
بني االجيال واالطراف واملجموعات املتنازعة على ال�سلطة وبني قادة هذه
الثورات �أنف�سهم ،ومبا�شرة بعد �سنوات قليلة على �إنهائها و�إجنازها ملهمة
ا�سقاط النظم ال�سابقة ،يف حني �أن الثورة اال�سالمية يف �إيران مل تنحرف
قيد امنلة عن �شعاراتها ومواقفها بالرغم من توايل الأحداث و�صعوبة وم�شقة
الطريق ،ومل تنهار هذه الثورة حتت �ضغط امل�صالح احلزبية وال�شخ�صية.
وهذا ما يجب �أن يدركه ويدر�سه ويعرفه جيد ًا �أتباع هذا القائد العظيم
�أعزه اهلل و�أطال بعمره ومد يف واليته ال�شريفة..

 -1درا�سة للباحث االمريكي الإيراين الأ�صل كرمي �سجاد بور حتت عنوان «يف فهم االمام اخلامنئي -ر�ؤية قائد الثورة
الإ�سالمية الإيرانية» �ص 5 .و�ص  31من�شورة يف موقع معهد كارنيغي www.carnegieendowment.org
 -2خطاب ل�سماحة القائد �أمام ح�شد من الطلبة اجلامعيني يف جامعة طهران بتاريخ 2011/8/10
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القسم الثاني :بنود رؤية ومنهج اإلمام
الخامنئي لمواجهة الحرب الناعمة
�سنحاول يف هذا الق�سم �إجراء درا�سة خلطابات �سماحته على �ضوء نظرية
القوة الناعمة مع دعم كل خطاب مبا تي�سر من م�ستندات ووثائق �أمريكية
وغربية امل�صدر تثبت دقته و�إ�صابته للحقائق وتطابقها مع ما ك�شفته
الأحداث واملعطيات.
ميكن على �ضوء حتليل وف��رز وت�صنيف خطابات ال�سيد القائد التي
حتدث فيها عن احلرب الناعمة ،واخلطابات ذات ال�صلة باحلرب النف�سية
والثقافية والإعالمية �إ�ستخال�ص اثني ع�شر عنوان ًا وحمور ًا ت�شكل مبجموعها
الر�ؤية الإ�سرتاتيجية التي �شيدها �سماحته ملواجهة احلرب الناعمة .كما
ت�صلح �أي�ض ًا كعنوان عام لر�ؤية ومنهج �سماحته يف مواجهة احلرب النف�سية
والثقافية والفكرية والإعالمية ،نظر ًا للرتابط الوثيق بني هذه املفردات
والعناوين يف اخلطابات وفق الأ�سا�س املنهجي الذي بيناه �سابق ًا..
و�سنحاول يف هذه الدرا�سة التف�صيلية دعم كل خطاب مبا تي�سر من
ن�صو�ص وت�صريحات وم�ستندات ووثائق �أمريكية وغربية على قاعدة «من
فمك �أدينك» وهي تثبت �إ�صابتها للحقائق وتطابقها مع ما ك�شفته الأحداث
واملعطيات.
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وقد حاولنا فيها تلخي�ص و�إجمال ما حتدث به �سماحته فجاءت وفق
العناوين الآتية:
1ـ االقتناع والإميان احلقيقي ب�أ�صل وقوع احلرب الناعمة ودميومتها
2ـ الفهم ال�صحيح لطبيعة احلرب الناعمة و�آليات عملها
3ـ الوحدة واالن�سجام
4ـ الب�صرية يف ت�شخي�ص الق�ضايا واالحداث
5ـ احل�ضور يف ال�ساحة وموا�صلة الربامج وح�سم املواقف
6ـ معرفة �أهداف احلرب الناعمة و�إحباطها
7ـ ر�صد مواقف وحركة العدو و�سد مواطن ال�ضعف يف جبهتنا
8ـ تنمية الإعالم الإ�سالمي و�صناعة النموذج البديل للنموذج الأمريكي
والغربي
9ـ دور �أ�ساتذة وطالب اجلامعات كقادة و�ضباط يف مواجهة احلرب
الناعمة
10ـ هند�سة وت�أ�صيل وع�صرنة مناهج العلوم اجلامعية واحلوزوية
11ـ اجلهاد االقت�صادي ب�أبعاده الثالثة التنمية والعدالة وتر�شيد
اال�ستهالك
12ـ الإعتقاد �أن ال�شيطان هو �أول من ا�ستعمل �أ�سلوب احلرب الناعمة.
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المحور األول :االقتناع واإليمان بأصل وجود الحرب
الناعمة وديمومتها
ال بد يف البداية من االقتناع احلقيقي وال�صحيح ب�أ�صل وجود وقيام
احلرب الناعمة �ضد النظام الإ�سالمي يف �إيران على وجه اخل�صو�ص
ومبواجهة ال�صحوة الإ�سالمية يف العامل على وجه العموم .وال بد من الإقتناع
بدميومتها �أي�ض ًا ،ويجب الفهم العميق لطبيعتها ولآليات وا�سرتاتيجيات
وتكتيكات عملها ،حيث يتبني من خالل حتليل م�ضمون خطابات �سماحته
حجم تركيزه على هذه النقطة املف�صلية واملحورية .فاحلرب الناعمة
مت�صد
منظومة متكاملة ،وما مل يقتنع ويلتفت �صانع القرار الإ�سالمي وكل
ٍ
للم�س�ؤولية �إىل �أ�صل وجود هذه احلرب الناعمة و�إىل دميوتها وا�ستمراريتها
فلن ي�ستطيع اكت�شاف وتلم�س املخططات ور�ؤية عمل العدو ،ولن ي�ستطيع
معرفة وحتديد الأدوار املطلوبة من الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات والدول واملنظمات
وو�سائل الإعالم املعادية ،وبالتايل لن ي�ستطيع متييز ومعرفة مدى خدمة
حتركاته وخطواته لأهداف العدو ،و�سيبقى �أعمى الب�صرية عاجز ًا عن
الر�ؤية يتخبط بدون �سبيل وا�ضح.
فال�سيد القائد حتدث عن نقطتني و�سمتني مرتابطتني يف هذا امل�ضمار
هما «احلرب الناعمة حرب معقدة» و «احلرب الناعمة حرب �سرية تعتمد
على اخلداع» فهاتان ال�صفتان من �أهم �صفات وميزات احلرب الناعمة.
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قال �سماحته م�شري ًا اىل �سمة التعقيد يف هذه احل��رب «�إن م�ؤامرات
وخمططات املعار�ضني �أ�صبحت �أك�ثر تعقيد ًا وت�ستدعي معرفة خمتلفة
الأبعاد واجلوانب»(((.
و�أ�ضاف يف جمال متطابق «لو كان بامكان الأمريكيني والربيطانيني
وال�صهاينة �إنزال عنا�صرهم اىل ال�شوارع بغية حتقيق م�آربهم لفعلوا ذلك
حتم ًا ولكنهم يعرفون �أن ذلك يلحق ال�ضرر بهم ولذلك خا�ضوا احلرب
ال�سيا�سية والإعالمية لكي يتمكنوا من ح��رف �أذه��ان ال��ر�أي العام على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي»(((.
ويف خطبة ثانية قال �سماحته م�ؤكد ًا على اجلانب املعقد لهذه احلرب
«ال �ع��دو وم��ن خ�لال خمطط معقد �أع ��ده مب�ساعدة خ�براء حمليني كان
ي�ستهدف �إيجاد بلبلة وا�ضطرابات يف مدينة قم املقد�سة  -مبا لها من رمزية
دينية و�سيا�سية -بهدف حتويلها من مركز وقاعدة للثورة والنظام الإ�سالمي
�إىل ب�ؤرة مناه�ضة للثورة والنظام»(((.
وقال م�شري ًا �إىل خا�صية ال�سرية واملكر «احلرب الناعمة حرب حقيقية
يف عاملنا املعا�صر ،رغم �أن بع�ض الأ�شخا�ص رمبا ال يرونها»((( لأن العدو
تارة يظهر بلبا�س الذئاب وتارة بلبا�س الثعالب وتارة مبظهر عدائي عدواين
 -1خطبة ل�سماحته اثناء ا�ستقبال اع�ضاء جمل�س خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/24
 -2خطاب لل�سيد القائد بتاريخ 2010/3/22
 -3خطبة ل�سماحته �أمام الطلبة بتاريخ .2010/10/26
 -4خطبة ل�سماحته �أثناء احتفال والدة الإمام احل�سن  ‰بتاريخ 2009/9/5
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وتارة مبظهر خمادع((( .وقال يف خطبة ثالثة « :احلرب الناعمة مثال على
احلرب اخلفية»(((.
ويف خطبة �أخرى قال �سماحته «يتعني ت�شخي�ص احلقيقة يف هذه الأجواء
امللبدة �أو ًال و�إ�ضفاء حالة من الب�صرية على البيئة املحيطة ثاني ًا»(((.
و�أ�ضاف يف �إ�شارة ذات مغزى �إىل �أن «ال�شباب اجلامعيني هم �ضباط
احلرب الناعمة امام م�ؤامرات الغرب املعقدة»(((.
ويتطابق هذا الكالم مع ن�صو�ص نظرية القوة الناعمة ،فهذا جوزيف ناي
بنف�سه يتحدث عن التعقيد وال�سرية فرناه يقول «�إن القوة الناعمة هي �أكرث
من القدرة على الإقناع �أو اال�ستمالة .هي القدرة على اجلذب بدون �أن تظهر
هذه اجلاذبية للعيان ب�صورة ملمو�سة .وينبغي على احلكومة الأمريكية �أن
ت�ستعمل كل الو�سائل مبا فيها الإمكانات اخلا�صة غري احلكومية كي ال تظهر
يف خلفية ال�صورة»((( .ون�صح جيم�س غل�سمان �أحد �أركان الإدارة الأمريكية
ب�إ�سناد احلرب الناعمة على �إيران �إىل �أطراف ثالثة لأجل التمويه واخلداع.
�إذ ًا ،احلرب الناعمة لي�ست من املقوالت امل�شخ�صة البديهية كي يراها
وي�ؤمن بها املراقب ب�سرعة ملجرد ت�صورها �أو احلديث عنها ،بل هي من النوع
 -1خطاب لل�سيد القائد بتاريخ 2010/3/22
 -2خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد لدى ا�ستقباله قوات التعبئة بتاريخ 2010/10/24
 -3خطاب ل�سماحة القائد �أمام ح�شود الطلبة بتاريخ 2010/10/26
 -4خطاب ل�سماحته �أمام الطلبة بتاريخ 2010/10/26
 -5القوة الناعمة .م�صدر �سابق �ص  27و�ص .169
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الذي يحتاج �إىل الر�صد واملتابعة الدقيقة واحلثيثة حلركة العدو كي تت�ضح
وتت�شخ�ص �أمامه املخططات ،و�إال لو كانت هذه احلرب من النوع الكال�سيكي
التقليدي لأ�صبحت حرب ًا ع�سكرية ح�سية و�صلبة يراها وي�شعر بها اجلميع
ب�سهولة وو�ضوح تام .ومن هنا خطورة احلرب الناعمة ،حيث ال يتفق اجلميع
يف خ�ضم املعركة على ت�شخي�ص خمططات و�أهداف العدو وحتديد بو�صلة
املعركة «فالعدو ينتظر غفلة النا�س وامل�س�ؤولني لينفذ خمططاته» كما قال
�سماحة القائد(((.
من هنا �أهمية الإميان ب�أ�صل وجود هذه احلرب و�أنها بد�أت فع ًال ،و�أنها
�ست�ستمر �إىل �أمد بعيد حتى يح�سم �أحد الطرفني فوزه ون�صره على الطرف
الآخ��ر .وح�سب تعبري ال�سيد القائد ال «حتى ي�صل العدو �إىل الي�أ�س
وت�صبح �أحالمه بالفوز و�إحلاق ال�ضرر ب�إيران مب�ستوى يعادل ال�صفر»(((.
وقد د�أب قادة احلر�س الثوري الإ�سالمي وقادة القوات امل�سلحة الإيرانية
على التحذير من احلرب الناعمة وت�أكيد مبد�أ دميومتها يف املرحلة املنظورة،
فقال العميد م�سعود جزائري م�ساعد ال�ش�ؤون الثقافية والإعالم الدفاعي
يف قيادة الأركان العامة للقوات امل�سلحة «علينا القبول ب�أن احلرب الناعمة
م�ستمرة وعلينا معرفة هذه احلرب جيد ًا ،لأن التناق�ض موجود ماهوي ًا
وجذري ًا بني نظام اجلمهورية اال�سالمية االيرانية وبني نظم الهيمنة الدولية
وهذه احلرب �ستتوا�صل حلني ي�ؤ�س�س النظام اال�سالمي معايري قوته يف ذاته
 -1خطاب ل�سماحتة القائد بتاريخ 2011/5/29
 -2خطاب ل�سماحة القائد امام ح�شود من ال�شباب والطالب بتاريخ 2010/10/26
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وت�صل انظمة الهيمنة اىل الأ�ضمحالل والأف��ول ،وينبغي الإهتمام مبعرفة
هذه احلرب وهي م�س�ألة �ضرورية ومن الأولويات للنخب وال�شباب ،ومعرفة
هذه احل��رب تتحقق عرب ثالثة �أ�ساليب هي الر�صد واملطالعة والتحرك
واملطالبة»(((.
وقد ك�شفت الأحداث التي �أعقبت االنتخابات الرئا�سية يف �إيران وجود
احلرب الناعمة و�أن التخريب الذي ح�صل كان معد ًا وخمطط ًا له وجرى
ترتيبه منذ �سنوات للو�صول به �إىل هذه الغاية .وهذا ما دفع �سماحة ال�سيد
القائد لأن يطلق عليها «اخلطة الع�شرية » �أي �إن اخلطة ح�ضر و�أعد لها منذ
ع�شر �سنوات على الأقل((( وهي لي�ست وليدة اللحظة وال�ساعة كما يقال.
وهذا ما �أكدته وك�شفته املعطيات التي �أقر بها من �أعتقل من امل�شاركني
يف �صناعة �أحداث الفتنة ،وقد �أعرتاف بع�ضهم بعقد لقاءات مع ممثلني
عن م�ؤ�س�سات �أمريكية تابعة لرجل الأعمال اليهودي «جورج �سورو�س»
ولقاءات مع م�ؤ�س�سات �إعالمية بريطانية خا�صة قناة  BBCالفار�سية
للتن�سيق م�سبق ًا حول فربكة �أخبار كاذبة عن «عمليات تزوير وا�سعة يف
حال خ�سر املر�شح الإ�صالحي» وهذه اخلطوات مت تدبريها قبل موعد
االنتخابات بفرتة طويلة(((.
 -1ت�صريح للعميد م�سعود جزائري .وكالة تابناك االيرانية  3 /كانون االول .www.tabnak.ir 2011

 -2خطاب ل�سماحة القائد يف ذكرى وفاة االمام اخلميني إل بتاريخ 2011/6/4
 -3يراجع حول هذه النقطة ما ن�شرته مواقع القنوات االيرانية ،ومقالة حممد �صادق احل�سيني حتت عنوان «انهيار خطة
�سورو�س لفتح طهران» بتاريخ  2009/8/27املن�شورة على موقع .kasion.org
WWW
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المحور الثاني :الفهم الصحيح والتفصيلي
آلليات عمل الحرب الناعمة
وهذا ما دعا �إليه كثري ًا ال�سيد القائد �أعزه املوىل ،فقال �سماحته
«نظر ًا للتقدم الذي حققه النظام وزيادة �إجنازاته ف�إن م�ؤامرات
وخمططات املعار�ضني �أي�ض ًا �أ�صبحت �أكرث تعقيد ًا وت�ستدعي معرفة
متعددة الأبعاد واجلوانب من �أجل حتقيق الغلبة»(((.
وكما �شرحنا �سابقا يف بند «�أمريكا تكلف خرباء لو�ضع �آليات وت�صاميم
احلرب الناعمة اجلاهزة» فهذه احلرب حتتاج اىل حت�ضريات وتدريبات
واىل دعم ومتويل وتوجيه وهي لي�ست جمرد دعايات �أو حتركات عفوية.
ولهذا نالحظ �أن �سماحة القائد قد ركز كثري ًا على �أهمية املعرفة
الدقيقة ب�آليات عمل هذه احلرب وا�سرتاتيجياتها وتكتيكاتها لأن املعرفة
حتدد اجراءات الرد املنا�سب للتعامل مع املوقف �أم ًال يف حتقيق الن�صر
وهزمية العدو و�إدخال الي�أ�س �إىل قلبه.....قال �سماحته «�إن معرفة
خمططات الأعداء والك�شف عنها واتخاذ القرارات ال�صحيحة يف الزمان
املقت�ضي يف مواجهة حتركات وخمططات الأعداء هو ما نعني به اليقظة
والتدبري»(((.
 -1خطبة ل�سماحته اثناء ا�ستقبال اع�ضاء جمل�س خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/24
 -2خطاب ل�سماحة القائد بتاريخ 2010/3/22
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وه��ذا ما �أك��ده �أي�ض ًا اجل�نرال يحيى رحيم �صفوي م�ست�شار قائد
الثورة الإ�سالمية والقائد ال�سابق للحر�س الثوري «احل��رب الناعمة
حرب �أعمق من احلروب الكال�سيكية لأنها جتري على م�ستوى الفكر
تن�صل الر�أي العام من هويته وذاته بطريقة تدريجية وهي
وتهدف �إىل ّ
تعتمد على تلقني بع�ض النا�س يومي ًا داخل الدولة املعادية  -امل�ستهدف
نظامها � -شعارات ودعايات وت�صاميم جاهزة»(((.
وهنا �أهمية التعمق يف درا��س��ة الآل�ي��ات التف�صيلية اجلزئية لهذه
احلرب وعدم الإكتفاء بالعناوين واملفاهيم الكلية ،لأن احلرب الناعمة
ح��رب تنتج �أث��اره��ا ع�ل��ى امل��دى ال��زم�ن��ي البعيد وه��ي ح��رب نخبوية
بطيبعتها� ،أي حتتاج اىل التخ�ص�ص والدرا�سة والبحث وهي لي�ست �أمر
ب�سيط ًا �أو �سه ًال ،ومن هنا �إطالق ال�سيد القائد �صفة التعقيد عليها.
وق��د حت��دث �سماحته ع��ن �آل �ي��ات ك�ث�يرة ل�ه��ذه احل��رب ،فمث ًال �آلية
التلقني اليومي بهدف �إ�سقاط ثقة النا�س بالنظام فلو جئنا اىل �شخ�ص
عادي و�صحيح اجل�سم وقلنا له يومي ًا �أنك مري�ض و�صحتك متدهورة
وما �شابه فانه بعد  100مرة �سيمر�ض فع ًال حتى ولو �أن��ه مل يكن يف
الواقع بحالة مر�ضية...
كما حت��دث ال�سيد القائد يف ع��دة خطابات ع��ن �آل�ي��ة م�ستحدثة
جديدة يعتمدها العدو فقال «�إن الهدف املركزي للحرب الناعمة هو
 -1ت�صريح للجرنال يحيى رحيم �صفوي  /من�شور يف وكالة الطاهرة للأنباء www.altahera.net
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حتويل نقاط القوة والفر�ص �إىل نقاط �ضعف وتهديدات ،وقلب حقائق
البالد»((( من خالل ت�ضخيم امل�شاكل الإقت�صادية والتقنية وال�سيا�سية
يف �إي��ران والإي�ح��اء ب ��أن النظام الإ�سالمي على و�شك ال�سقوط و�أن
امل�شاكل والأزمات تع�صف به من كل جانب و�أن ال�شعب الإيراين حمبط
ومقموع وجائع وغريها من الأكاذيب وباملقابل يجري التعتيم الكامل
على الإجن��ازات والإب��داع��ات والإن�ت��اج��ات التي تقوم بها اجلمهورية
الإ�سالمية ،ويف الواقع لو در�سنا هذه احلقائق وقاربناها وفق املوازين
ال�صحيحة واملحايدة لوجدنا �أن هناك عملية حتويل وقلب للحقائق
 %100والعدو لديه كل الإمكانات والأ�ساليب وهو قادر على �أداء هذه
املهمة ب�صورة فائقة من خالل �أمرين:
1ـ خ�برة يف العمليات والأ��س��ال�ي��ب الدعائية والإع�لام�ي��ة املبتكرة
التي تتخفى خلف معايري ال�شفافية وامل�صداقية واملهنية وع�شرات
ال�شعارات الفارغة من املحتوى الأخالقي وامل��زدوج��ة والزائفة التي
ترتكز على ثالوث الإعالم الغربي وهي (الإكت�ساح والفورية  -التجزئة
 ت�أطري وتغليف الق�ضايا والأحداث وترويج امل�صطلحات اخلا�صة)،وه��ي �أ�ساليب يعرفها �أه��ل املهنة والإخت�صا�ص ولكنها تنطلي على
اجلمهور والر�أي العام ،ومن ح�سن احلظ �أن هناك باحثني من�صفني
 -1خطبة ل�سماحة ال�سيد القائد خالل لقائه اع�ضاء جمل�س خرباء القيادة 2009/9/25
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حتدثوا عنها ب�إ�سهاب كاملفكر هريبرت �شيللر �صاحب كتاب املتالعبون
بالعقول((( وفيليب تيلور �صاحب كتاب ق�صف العقول((( وكل ذلك على
قاعدة املثل الأمريكي الرائج «ان الكذبة تقطع ن�صف العامل قبل �أن
تنه�ض احلقيقة من �سباتها وتتح�ضر وت�ستعد للظهور»((( وهو يف الواقع
مثل يج�سد ع�صارة الفكر واملنهج الإعالمي ال�سائد يف الغرب.
2ـ ال�سيطرة على الأغلبية ال�ساحقة من م�صادر وو�سائل الإع�لام
مبا يفوق  %90من الإعالم الدويل والعاملي والإقليمي (وكاالت الأنباء
والقنوات التلفزيونية وال�صحف العاملية والأف�لام ومواقع الإنرتنت
ودور الن�شر الكربى).
بحيث �أن �أي خرب مهما كان �ضخم ًا وعظيم ًا ولكنه حدث يف �إيران
كتخ�صيب اليورانيوم �أو �صناعة �أي �سالح جديد يتم حتويله بطريقة
�إعالمية �إىل تهديد للأمن وال�سلم العاملي والأقليمي بدل �أن يكون
نقطة ق��وة وفر�صة لإث�ب��ات تطور ال�ق��درات العلمية والتقنية لإ ي��ران
وم�صدر �إرتياح للجريان.
وباملقابل يتم حتويل �أي خالف يف الر�أي �أو �أي خط�أ ي�صدر عن �أي
م�س�ؤول �أو جهة �إيرانية اىل ق�ضية �ضخمة يتم تناولها �إعالميا على
مدى �شهر كامل.
 -1املتالعبون بالعقول .هربرت �شيللر .جملة عامل املعرفة.
 -2ق�صف العقول .من الع�صور القدمية اىل الع�صر النووي .فيليب تيلور .جملة عامل املعرفة.
 -3افكار وجدت لتبقى� .شيب هيث ودان هيث .الدار العربية للعلوم نا�شرون  2008طبعة اوىل .ترجمة �شادي يون�س ،املثل
على �صفحة التعريف بالكتاب.
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وهناك ع�شرات الآليات والربامج يف احلرب الناعمة منها القدمي
الذي م�ستعم ًال �سابق ًا يف احلروب النف�سية ك�آليات بث الإ�شاعات وبث
اخل�لاف��ات والفرقة الطائفية والقومية ومنها امل�ستحدث كت�أ�سي�س
وحت��ري��ك ال�شبكات الإف�ترا��ض�ي��ة ومت��وي�ل�ه��ا وت��دري�ب�ه��ا ع�ل��ى �أ�ساليب
التوا�صل الإلكرتوين والإعالمي الآمن على �شبكات الإنرتنت بعيد ًا عن
�أعني الرقابة الأمنية ،و�آلية �إختيار اللون املوحد للمعار�ضة للإيحاء
بالقوة يف مواجهة النظام و إلب��راز التمايز ،هذه الآلية التي اعتمدت
من قبل جمموعة من املعار�ضات على الطريقة الأمريكية كتجربة
املعار�ضة الأوكرانية التي اعتمدت اللون الربتقايل ،كما اعتمدتها قوى
� 14آذار يف لبنان ،واعتمدتها املعار�ضة الإيرانية عندما اختارت اللون
الأخ�ضر ،ف�أ�صبحت تعرف بـ «الثورة اخل�ضراء» ويف الواقع كان هذا
فخ ًا وقعت به املعار�ضة الإيرانية والتيار الإ�صالحي ،لأن الهدف كان
�إ�ستفزاز امل�شاعر وتعميق حدة الإ�ستقطاب لأجل �شق ال�صف و�إحداث
الإ�ضطرابات وال�صدامات يف ال�شوارع متهيد ًا لإ�سقاط هيبة النظام
و�إ�سالة الدماء لإنتاج رموز و�شهداء للحرية يف جمتمع ديني يقد�س
الدماء وال�شهداء((( كما عرب مايكل �آيزن�شتات حرفي ًا.
 -1مقالة حول «دور القوة الناعمة يف احلرب النف�سية �ضد �إيران» ملايكل �آيزن�شتات .م�صدر �سابق.
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وقد �أكد على خطورة معرفة الطرف امل�ستهدف مبخططات و�آليات
هذه احلرب �صاحب نظرية القوة الناعمة جوزيف ناي نف�سه عندما
ح��ذر م��ن �أن مالحظة ال�ن�ف��اق والإزدواج��ي��ة وال�ف�ج��وات يف اخلطاب
وال�سيا�سات والت�صرفات الأمريكية ي�سبب ال�ت��آك��ل والف�شل يف كل
�إجراءات و�سيا�سات القوة الناعمة(((.
كما دعت درا�سة راند للأبحاث الدفاعية �إىل توخي احلذر وعدم
ك�شف حقيقة الإت�صاالت وحقيقة الآليات والربامج املعتمدة مع القوى
وال�شخ�صيات واجلهات التي تتلقى الدعم والتدريب والتوجيه الأمريكي
لأن ذل��ك �سيعر�ض اخلطة الأمريكية للخطر و�سي�ضر مب�صالح هذه
الأط��راف املتعاونة مع امل�شروع الأمريكي والغربي ويف�شل املخططات
املقررة (((.

 -1القوة الناعمة .جوزيف ناي .م�صدر �سابق� .ص .92
 -2درا�سة معهد راند حول �إن�شاء �شبكات �إ�سالمية معتدلة من�شورة على عدة مواقع منها �صفحات موقع
www.islamonline.net
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ال��م��ح��ور ال��ث��ال��ث :ال��وح��دة واإلن��س��ج��ام ض��روة
إلفشال مخططات الحرب الناعمة
يجب الإمي��ان ب�أن الوحدة واالن�سجام بني �أرك��ان القيادة وبني القيادة
وال�شعب وبني املذاهب والتيارات اال�سالمية من �أهم عوامل القوة ملواجهة
احلرب الناعمة .وينبغي عدم �إعطاء �أي ذريعة قد ي�ستغلها العدو �سواء عرب
اخلالفات الهام�شية �أو عرب �سوء الأداء �أو �سوء الت�صريحات من قبل نخبة
النظام �أو القادة وامل�س�ؤولني يف اجلهة امل�ستهدفة.
ف�أحد �أه��م �أه��داف وخمططات احل��رب الناعمة تفكيك قوة اخل�صم
و�ضرب م��وارده الناعمة .وي��أت��ي ه��دف تفكيك القيادة وتغيري �أول��وي��ات
و�سيا�سات النظام الإ�سالمي يف �إيران على ر�أ�س �أهداف احلرب الناعمة.
كما �أن �ضرب موقع وزعامة و�صورة و�شرعية قائد الثورة والويل الفقيه ال�سيد
اخلامنئي دام ظله من �أهم الأولويات الأمريكية والغربية وال�صهيونية على
الإط�لاق((( بالنظر �إىل معرفتهم الدقيقة ب�أهمية قائد الثورة وموا�صفاته
القيادية الرفيعة ودوره يف حفظ كامل منظومة القيادة يف �إيران وت�أثريه يف
 -1يراجع :للتو�سع درا�سة للباحث مايكل �آيزن�شتات املتخ�ص�ص بال�ش�ؤون الإيرانية واخلليجية ،من�شورة يف عدة مواقع
منها .www.annabaa.org
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الر�أي العام على امتداد العامل الإ�سالمي((( .ومن ثم ف�إن تفكيك اللحمة
والثقة بني القيادة وال�شعب ،و�ضرب التيارات الدينية وال�سيا�سية التي ت�شكل
روافد للنظام ي�أتي يف هذا الإطار...
كما تقع خمططات �إ�شعال وت�سعري احلرب الطائفية واملذهبية يف �إيران
ويف املنطقة على نف�س خارطة الأهداف.
ولهذا يندر �أن ن�سمع خطبة ل�سماحة ال�سيد القائد �أعزه املوىل من دون
�أن ي�شدد على �أهمية و�أد �أي خالف بني ال�سنة وال�شيعة ،وقد دعم �سماحته
مبادرات كثرية منها اللقاء ال�سنوي الذي يجمعه مع ال�شخ�صيات الإ�سالمية
امل�شاركة يف م�ؤمترات التقريب ،وتعزيز امل�سابقات القر�آنية الدولية التي
ي�شارك فيها �أبناء املذاهب الإ�سالمية كافة والتي يعتربها ال�سيد القائد
من املباردات الهامة يف تر�سيخ الوحدة الإ�سالمية((( والفتوى ال�شهرية
والتاريخية التي �أ�صدرها بتحرمي �أي �إ�ساءة لل�صحابة �أو لأي رمز من رموز
�أهل ال�سنة وغريها.
ويف نف�س الإط��ار ت�أتي اخل�لاف��ات وال�صراعات داخ��ل التيار والنظام
الواحد..
ُ -1يراجع درا�سة معهد راند لالبحاث حول الويل الفقيه يف النظام اال�سالمي يف ايران وال�سيناريوهات البديلة والعوامل

التي ت�ساهم يف ت�شكيل م�ؤ�س�سة والية الفقيه .ن�شرها موقع اجلزيرة للدرا�سات بعنوان «املر�شد املقبل اليران» www.
 .aljazeera.netجتدر الإ�شارة اىل ان م�ؤ�س�سة راند افتتحت فرع ًا جديد ًا لها يف دولة قطر !!

 -2خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد خالل لقائه امل�شاركني يف امل�سابقات الدولة القر�آنية بتاريخ 2011/7/5
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وقد ي�س�أل �سائل  :ما الذي ت�ستفيده هذه القوى الكربى من هذه ال�صراعات
وما عالقتها بها؟ ولقائل �أن يزعم �أنه يجب علينا �أن ال نرمي مب�شاكلنا
و�أزماتنا على اخلارج وينبغي عدم اال�ستناد اىل نظريات امل�ؤامرة.
واجل��واب يت�ضح لنا متى عرفنا حجم الطاقات الفكرية وال�سيا�سية
والتنظيمية والإعالمية الهائلة التي ت�ستنزف وت�صرف من ر�صيد وقوة
الأم��ة يف املعارك الداخلية وال�صراعات والتناف�سات غري امل�شروعة على
مواقع النفوذ وال�سلطة ،ويتك�شف ذلك متى عرفنا حجم الأموال واجلهود
الأجنبية املبذولة التي ت�ضخ لإحداث هذا ال�شقاق وهذه ال�صراعات ،لأن
من يدر�س وثائق و�أر�شيف �أجهزة اال�ستخبارات يعرف قدر تعويلها على هذه
الإ�سرتاتيجيات ،ويقتنع ولو مت�أخر ًا �أنها لي�ست ق�ضية م�ؤامرات وق�ص�ص من
ن�سج اخليال ،بل هي يف �صلب عمل ووظائف وتخطيط �أجهزة اال�ستخبارات
الأجنبية وخا�صة  CIAالتي تورطت ب�أكرث من  80انقالب خالل العقود
املا�ضية(((..
فال�صراعات ت�ؤثر على الأداء العام يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والإداري��ة ،وت��ؤدي �إىل تعطيل الكثري من الطاقات وامل�شاريع و�إىل �سوء يف
�إنتاجية وفعالية امل�ؤ�س�سات ،و�إىل �أخطاء وانحرافات كربى يف الأداء.
 -1يراجع للتو�سع التف�صيلي كتاب «�إرث من الرماد» لل�صحايف االمريكي تيم وايرن الذي �صدر حديث ًا �سنة  2010و�أرخ
لتاريخ  CIAليت�ضح له حجم اخلطط املو�ضوعة يف هذا االجتاه.
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من هنا وجه �سماحته عناية اجلميع �إىل التوجيه والتكليف ال�شرعي
املنا�سب «ينبغي لو�سائل الإعالم والن�شطاء وال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني الإبتعاد
عن اخلالفات الهام�شية غري املبدئية ،لأن الأولوية يف البالد اليوم هي
ملواجهة احل��رب 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 التعبوية واملعنوية والأمل يف امل�ستقبل.وهذا ال يعني
�إنكار وجود امل�شاكل والأزم��ات ،وال يلغي �ضرورة القيام بواجب الإ�صالح
واملعاجلة»(((.
و�أ�ضاف �سماحته «البلد يتقدم باالحتاد وال يتقدم بالتفرقة واالنق�سامات.
وكما تالحظون ف��إن �شيئ ًا ب�سيط ًا يحدث بني امل�س�ؤولني و�إذا بالإذاعات
الأجنبية حتلل وت�ضج وتفرح ،واحلال �أن �أ�سا�س الق�ضية لي�س بالأمر املهم،
ولنفرت�ض �أن هناك اختالف ًا يف الأذواق والآراء والت�صورات بني م�س�ؤولني
اثنني �أو بني جمموعتني من امل�سو�ؤلني فهل ينبغي �أن ي�ؤثر هذا على �سري
العمل بامل�شاريع»(((.
و�أك��د يف خطاب �آخ��ر على �أهمية �إخفاء مظاهر اخل�لاف وال�ضعف لو
وجدت «ال ينبغي �أن نظهر �أمام العدو مبظهر ال�ضعف لأنه ينتظر ذلك .حتى
لو كانت هناك نقاط �ضعف فيجب الت�سرت عليها �أمام الأعداء فما بالنا �إذا
 -1خطاب ل�سماحة القائد لدى ا�ستقباله �أع�ضاء جمل�س خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/24
 -2خطاب ل�سماحة القائد بتاريخ .2008/4/23
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مل يكن هناك نقاط �ضعف �أ�ص ًال»((( .وهذا ال يلغي القيام بواجب التب ّيني �أي
�إبانة اخلط�أ والت�صحيح ب�صورة منا�سبة وبدون الت�شهري الذي ي�ستفيد منه
العدو(((.
ويف معر�ض تقدير حجم الأ��ض��رار املرتتبة على هذه اخلالفات �أ�شار
�سماحته �إىل حجم االمكانيات امل��ادي��ة واملعنوية التي ب��ددت يف خ�ضم
ال�صراعات واالنق�سامات الداخلية والذاتية يف �إيران ،قال �سماحته «لوال
تهاون بع�ض النا�س يف منت�صف الطريق ل�شهدت البالد تطور ًا �أك�ثر يف
املجاالت املادية واملعنوية »(((...
و�سنربز ن�ص ًا يطابق وي�ؤكد ما ذهب �إليه �سماحة القائد ،قال �صاحب
كتاب القوة الناعمة جوزيف ناي «لقد �سدد قادة االحتاد ال�سوفياتي �أهم
و�أق�سى ال�ضربات بحق نظامهم جراء �سوء �أدائهم ،وقد �أ�سدوا لل�سيا�سة
الأمريكية خدمات ال تقدر بثمن»(((.

 -1خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد بتاريخ 2007/2/17
 -2خطاب ل�سماحة القائد خالل لقائه قادة احلر�س الثوري بتاريخ 2011/7/4
 -3لقاء ل�سماحة ال�سيد القائد مع ر�ؤ�ساء احتادات الطلبة الإيرانيني يف اخلارج بتاريخ كانون الأول .2010
 -4القوة الناعمة .م�صدر �سابق� .ص83 .
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المحـــور الــــــرابــع :البصـيرة والتشخيـص الدقيق
للقضايا واألحداث
ينبغي �أخذ املوقف احلا�سم جتاه الق�ضايا وا ألح��داث وعدم الوقوع
يف ت�شوي�شات العدو املانعة للر�ؤية ال�صحيحة ،لأن خلق ال�شك والريبة
وال�تردد و�سوء الت�شخي�ص من �أه��م وظائف وغايات احل��رب الناعمة
املرتكزة على زعزعة الإميان والثقة بالأفكار واملواقف وال�شخ�صيات
والرموز ،و�إرب��اك اخل�صم يف �صراعات و�إن�شغاالت جانبية ت��ؤدي �إىل
تخريب منظومة ال�ع�لاق��ات ب�ين �أرك��ان��ه ،وتعطل ال�ط��اق��ات وال�برام��ج
وتوقف �أي حترك مبواجهة العدو ،ما ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل م�ستوى
من الت�شتت والت�آكل والإنهيار وال�سقوط التدريجي، ،هذا ما حتدث عنه
�سماحة القائد �أع � ّزه امل��وىل عندما �ش ّبه احل��رب الناعمة ب�أ ّنها �إث��ارة
الغبار يف اجل��و ال�سيا�سي للبلد .ورف��ع ال�صوت عالي ًا لت�شتيت تركيز
القيادة يف �إيران .والغرب �أ�صبح يتقن هذه اللعبة باحرتاف بالغ ،ولعل
هذا �س ّر قوته� ،أي القوة الإعالمية ولي�س القنابل النوو ّية �أو الرثوات
املك ّد�سة يف امل�صارف(((.
 -1خطاب ل�سماحة القائد خالل ا�ستقباله الطلبة يف قم بتاريخ .2010/10/26
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وكما �شرحنا يف الباب الأول ف ��إن خلط الأوراق و�إث��ارة الأح��داث من
وظائف احل��رب الناعمة� ،أي �أنها تخلط احل��ق بالباطل وترفع �شعارات
�إ�صالحية وعقالنية وت�صل اىل قيام العدو ب�إدعاء مد يد التعاون ،وهذا ما
ي�ضيع البو�صلة ال�صحيحة للأحداث والق�ضايا لدى بع�ض من مل ي�ستوعب
الدر�س بعد ومل يفهم �أن لعبة احلرب الناعمة وال�سيا�سات الدولية يف عامل
تكنولوجيا الإت�صال والإعالم وع�صر االنفجار املعلوماتي �أ�صبحت تقوم على
معادلة الإقناع الإعالمي وهو غري الإقناع الربهاين وال�شرعي «فاملنت�صر
والقوي هو من تفوز روايته للأحداث ب�صرف النظر عن حقيقة الأحداث»

(((

�أي الطرف الأقدر على �إقناع العامل مب�صداقية روايته وتو�صيفه للأحداث
والوقائع ب�صرف النظر عن احلقائق واملعايري الأخالقية .وميكن �أن ن�ضرب
من باب املثال حجم الت�ضليل واخلداع الذي واكب �أحداث �سوريا ؟ وهذا كله
من طرق و�أ�ساليب احلرب الناعمة.
ومن هنا نفهم �إ�شارة ال�سيد القائد ،قال �سماحته «يف الأحداث املثرية
ي�صعب معرفة مالب�سات ه��ذه الأح���داث وحت��دي��د املهاجم م��ن املدافع
وال�صديق من العدو» لأن احلرب الناعمة بنظر ال�سيد القائد «عبارة عن
ت�ضليل ال�شعب  -الر�أي العام  -ب�شعارات ظاهرها حق ولكن حمتواها باطل».
وقد �أكد �سماحة ال�سيد القائد على �أهمية الب�صرية يف مواجهة هذا املوقف
 -1القوة الناعمة ،امل�صدر ال�سابق� .ص81 .
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وكرر ذكر هذه العبارة ع�شرات املرات يف خطاباته وكلماته ،و�شرح مل�ضمون
هذه الب�صرية ب�أنها «مبثابة �سراج ي�ضيء الطريق يف جنح الليل وبو�صلة تقود
اىل امل�سار ال�صحيح للتحرك باجتاه الهدف يف �صحاري احلرية» وقال يف
جمال �آخر «ينبغي علينا �أن نفتح �أعيننا و�أال منر على الأحداث مرور الكرام
كي نحقق الب�صرية يف �ضوء الت�أمل والتدبر والتقييم ال�صحيح للأحداث
والق�ضايا»(((.
و�أ�ضاف �سماحته �إن «الب�صرية هي ال�شرط الالزم والأ�سا�سي للنجاح يف
كل �شيء للتو�صل اىل حتقيق االهداف ،لأن احلياة يف ظل النظرة التوحيدية
تعني بذل اجلهود ب�صورة متوا�صلة وهادفة ومدرو�سة ووفق هذه النظرة
حتظى كل حركة مبعنى ومغزى ،كما �أن كل حركة �أو �سعي يقابله الأجر
واملكاف�أة الإلهية وال جمال وال مكان يف ظل هذه النظرة التوحيدية للخيبة
وال�صدمة واالكتئاب»(((.
و�أكد �سماحته يف جمال ميزان تقييم ال�شخ�صيات العامة يف النظام على
«�أن م�ؤ�شر ت�شخي�ص احلق ال يعتمد على الأ�شخا�ص بل على الب�صرية لتمييز
احلق من الباطل لأن الكثري من ال�شخ�صيات املعروفة تخطىء».
ومن هنا وجدنا �سماحته يت�ساءل يف خ�ضم معركة وفتنة االنتخابات
الرئا�سية العام  :2009هل �سرور العدو �أم��ام ح�صول ه��ذه الفتنة من
 -1خطاب ل�سماحة القائد �أمام ح�شد من الطالب وال�شباب يف مدينة قم بتاريخ 2010/10/26
 -2امل�صدر نف�سه  /اخلطبة ال�سابقة.
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قبيل ال�صدفة ؟ �أال ينبغي �أن يالحظ ه�ؤالء مدى فرح العدو و�سروره من
ت�صرفاتهم و�أخطائهم((( ويف خطبة ثانية قال «�إن القائمني على هذه الفتنة
�سواء علم قادتها �أم ال...فان حتركاتهم بعثت الأمل يف نفو�س االعداء»(((.
وينبغي على القادة والعلماء وامل�س�ؤولني الإنتباه �إىل �أن ر�صد جمريات
الأمور يجب �أن يتم عرب امل�صادر والطرق ال�شرعية ،و�أن يكون ر�صد ًا يقظ ًا
ومتب�صر ًا ي�ستهدف متحي�ص الأخبار وت�شخي�ص الوقائع توخي ًا ملعرفة احلكم
ال�صحيح على الأ�شخا�ص والأفكار و�أخذ املواقف على �ضوء املعايري واملوازين
الإ�سالمية ،وال ينبغي الت�أثر والأخ��ذ ب�أخبار وحتليالت و�سائل الإع�لام
املعادية ،بل ينبغي �إج��راء قاعدة الإتهام و�سوء الظن ب�أخبار وحتليالت
وت�صريحات و�سائل �إعالم العدو ،بل ينبغي ترتيب الأثر املعاك�س لها دائم ًا.
وقد �أكد �سماحته جمدد ًا على هذه املعادلة خالل لقائه قادة ومنت�سبي
احلر�س الثوري و�أعتربها مبثابة مبد�أ ينبغي مراعاته وتلم�سه «�أال يرى الذين
يثريون الق�ضايا واخلالفات �سرور و�سائل الإعالم الأجنبية وحتليالتهم؟ �إن
�سرور العدو م�ؤ�شر على �أن هذه الق�ضية ت�شكل نقطة �ضعف ينبغي و�أدها»(((.
ول�سماحة ال�سيد القائد �أع��زه امل��وىل تو�صيات ثابتة وتاريخية يف هذا
امل�ضمار «ال جتعلوا قول تلك ال�صحيفة �أو وكالة الأنباء �أو املحطة التلفزيونية
 -1امل�صدر نف�سه  /اخلطبة ال�سابقة.
 -2خطبة ل�سماحة القائد يف ح�شد من الطلبة بتاريخ 2009/8/26
 -3خطاب ل�سماحة القائد بذكرى والدة االمام احل�سني  ‰خالل لقاءه قادة احلر�س الثوري بتاريخ 2011/7/4
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معيار ًا ملواقفكم ،فمتى مل�ستم �أ��ش�ت��داد ًا يف ��ض��راوة الهجوم ال��ذي ت�شنه
ال�صحف وو�سائل الإع�لام و�إث��ارة الأج��واء وما �شابه �ضد �أي �أم��ر يخ�ص
النظام �أو احلكومة �أو ال�شعب �أو ال�شخ�صية الفالنية فينبغي الت�أكد حينها �أن
هناك مكمن قوة وح�صن ًا منيع ًا �أجربهم على ت�شديد حمالتهم»(((.
و�أخري ًا يجب الأخذ مبا ي�ؤكد عليه �سماحة ال�سيد القائد اخلامنئي دائم ًا
وهو مبثابة �شعار وخط و�أ�صل ثابت ر�سمه الإمام اخلميني إل وهو «�أن
غاية الن�ضوج الفكري وال�سيا�سي يقوم على خمالفة �أخبار وحتليالت و�سائل
الإعالم الأجنبية املعادية »(((.

 -1خطاب ل�سماحة القائد يف ح�ضور �أع�ضاء ال�سلك الدبوام�سي االيراين يف  16جمادي االول من العام  1421املوافق
للعام 2001
 -2خطاب ل�سماحة القائد يف جمع من كبار م�سو�ؤيل النظام اال�سالمي يف  7ربيع الثاين  1421هجرية املوافق للعام
 2001ميالدية
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المحور الخامس :الحضور في الساحة ومواصلة
التقدم والحسم
قال �سماحته «�إن مناه�ضي النظام يف هذه احلرب الناعمة يهاجمون
معتقدات وعزائم و�أ�س�س البلد والنظام با�ستخدام �أنواع الأدوات الإعالمية
واالت�صالية بحيث �إن مواجهة ذلك ت�ستدعي احل�ضور الواعي واحلذر يف
ال�ساحة وامل�صحوب بالتدبري واحلنكة �إذ �إن مثل هذا احل�ضور بالطبع
�سيجلب العون الإلهي»(((.
حيث يجب تفعيل احل�ضور يف ال�ساحات وامل�شاركة يف الفعاليات
ال�سيا�سية والثقافية والدينية والع�سكرية والتدريبية والعلمية « وموا�صلة
العمل على تقدمي ال�صورة امل�شرقة للنظام الإ�سالمي وتلبية الإحتياجات
املادية واملعنوية املتوازنة التي حتقق كرامة ال�شعب ،وموا�صلة تطوير
جاذبية الربامج واخلطط واملناهج وفق ر�ؤية �إبداعية �إجتهادية منفتحة
تلتزم املوازين واملعايري الإ�سالمية»((( والعمل بجدية وثبات لأجل التقدم يف
املجاالت العلمية واالقت�صادية والثقافية و�ضرب بوادر الي�أ�س والإحباط التي
ي�شيعها العدو.
 -1خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد يف ح�ضور �أع�ضاء جمل�س خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/24
 -2خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد ملنا�سبة ذكرى وفاة الإمام اخلميني إل بتاريخ 2007/6/4
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واحل�ضور يف ال�ساحة من الق�ضايا التي يركز عليها القائد كثري ًا لأن العدو
ي�ستهدف من خالل حمالت بث الت�شا�ؤم وال�شك واالنفعال والتوتر تعطيل
لأه��داف والربامج وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية وعزل التيار املخل�ص و�إ�شغاله
برتتيب �أوراق��ه والدفاع عن نف�سه بدل التفرغ لقيادة ال�ساحة لأن «العدو
ي�سعى لإ�ستبعاد هذا التيار املخل�ص للثورة و�إدخال عنا�صره املدربة واخلائنة
وامل�ضللة �إىل ال�ساحة يف ظل هذه االجواء»(((.
وقد �أكد �سماحة القائد على �ضرورة التحرك احلا�سم و�أخ��ذ املواقف
احلا�سمة ،لأن �إن�سحاب العلماء و�أه��ل اخل�برة وامل�س�ؤولني و�سكوتهم قد
ي�ساعد العدو يف خمططاته ،قال �سماحة القائد «على النخب واخلوا�ص �أن
ينتبهوا كثري ًا لأن �صمتهم وان�سحابهم يف بع�ض االحيان ي�ساعد الفتنة»(((.
و�أو�صى �سماحة القائد بوجوب اتباع بع�ض التوجيهات وال�شروط منها
«عدم اخللط بني املتورط املعادي والغافل» .فيجب التدقيق والفرز بني نوع
غافل التب�ست عليه احلقائق ،وغفل عن املخططات ،وه�ؤالء يجب ك�سبهم
معاد ومت�آمر وخائن تعمد حرف احلقائق عن ق�صد لأن
وتوعيتهم ،وبني ٍ
قلبه توجه لغري اهلل و�أ�صبح يفتقر �إىل العزمية وهو على علم ودراية ب�سوء
 -1خطاب ل�سماحة القائد خالل ا�ستقباله ح�شد من قوات التعبئة بتاريخ 2010/10/24
 -2نف�س اخلطاب امام �أع�ضاء جمل�س خرباء القيادة.
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عمله((( .كما يجب عدم التورط ب�أي �أعمال خاطئة وغري مفيدة((( وعلى
�ضوء ح�سم املواقف وبيان احلقائق للنا�س تفرز ال�ساحة نوعني من الفئات
«فئة املخل�صني وفئة املناه�ضني» ب�صورة وا�ضحة ال لب�س فيها وعندها تنفذ
الإجراءات القانونية والعقابية املنا�سبة.

 -1خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد خالل لقاء ح�شد من الطلبة اجلامعيني بتاريخ 2009/8/26
 -2خطاب ل�سماحة القائد خالل لقائه قادة قوات احلر�س الثوري بتاريخ 2011/7/4
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المحور السادس  :معرفة أهداف الحرب الناعمة
وإحباطها
�إن معرفة �أهداف احلرب الناعمة وحتديدها وك�شفها من العوامل املهمة
لإحباطها ،لأن معرفة �أ�صل و�سبب امل�شكلة والتعرف على جذورها احلقيقية
واحلديث عنها ب�أمانة وم�صداقية تعد مدخ ًال �أ�سا�سي ًا للعالج وال�شفاء ،بل ان
جمرد املعرفة لوحدها تنتج مفاعيلها حتى قبل تناول الدواء و�أخذ الإجراء،
وهذا �شبيه اىل حد كبري بطريقة العالج املعتمدة يف علم النف�س العيادي،
وقد حدد �سماحة القائد هذه الأهداف وك�شف عنها يف ع�شرات املنا�سبات،
وهي وفق ما �أجمله خالل لقائه مع �أع�ضاء جمل�س خرباء القيادة :
�أ ـ بث الفرقة وخرق االن�سجام و�إثارة وحتريك اخلالفات وال�سيا�سية
والطائفية.
ب ـ بث ال�شك والت�شا�ؤم والإحباط والي�أ�س يف نفو�س ال�شعب وامل�س�ؤولني.
ت ـ قلب حقائق البالد وحتويلها من �إجنازات ونقاط قوة �إىل �أزمات
ونقاط �ضعف.
ث ـ وقف عجلة تقدم البالد علميا وتقنيا واقت�صاديا وع�سكريا و�سيا�سيا.
ج ـ �إدخال العنا�صر املخربة واخلائنة �إىل ال�ساحة الفتعال امل�شاكل
والتخريب.
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ح ـ �إ�ستبدال قادة النظام و�شعاراته و�سيا�ساته مبا ينا�سب �شروط العدو.
وقد �سبق ل�سماحة ال�سيد القائد �أن حدد �أهداف احلرب النف�سية
(((
والدعائية �ضد النظام الإ�سالمي يف �إيران يف خطبة له تعود للعام
 2007وهي تن�سجم بالإجمال مع نف�س �أهداف احلرب الناعمة مع فروقات
�سنذكرها الحق ًا:
�أهداف احلرب النف�سية والدعاية كما حددها القائد :
�أ ـ �إرعاب وا�ستنزاف و�إتعاب امل�س�ؤولني والنخبة.
ب ـ �إ�ضعاف الإرادة الوطنية و�إثارة م�شاعر القلق وال�شك حول امل�ستقبل.
ت ـ تلقني النا�س املتوا�صل �أموراً غري واقعية من �أجل تغيري �إدراكهم
للوقائع.
ث ـ �إ�ضعاف الثقة بالنف�س لدى اجلمهور.
ج ـ �إ�ضعاف التالحم بني ال�شعب وامل�س�ؤولني.
ح ـ �إثارة اخلالفات القومية والطائفية وال�سيا�سية واحلزبية.
خ ـ قلب حقائق البالد.
وقد حدد �سماحة ال�سيد القائد الوظيفة ال�شرعية يف هذا املحور بثالثة
ق�ضايا :
1ـ ينبغي توعية وتثقيف النا�س وك�شف هذه الأهداف �أمامهم :لأن
احلرب الناعمة �أكرث ما ت�ستهدف �سواد النا�س من ال�شباب والطالب والن�ساء
 -1خطاب ل�سماحة القائد �أمام ع�شرات الآالف يف احلرم الر�ضوي املطهر بتاريخ 2007/3/21
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والفئات القليلة التجربة واحلنكة ،املعرب عنهم بلغة الإعالم باجلمهور
والر�أي العام ،بهدف حرف �أذهانهم وبلبلة نفو�سهم ،وكلما �إرتفع مقدار
الوعي والثقافة والإميان واملناعة الأخالقية لدى ه�ؤالء النا�س كلما ف�شلت
خمططات االعداء ،وهذا منظر احلرب الناعمة جوزيف ناي يعرتف بوقوف
«امل�صايف الثقافية» لدى اجلمهور الآخر عائقا �أمام متدد القوة الناعمة
الأمريكية ويو�صي «الإدارة الأمريكية بوجوب ت�أ�سي�س جهاز يتكفل بتقدمي
التقارير الإ�سبوعية عن ردود فعل العامل اال�سالمي على الر�سائل الأمريكية
لتفادي االخطاء وجتنب اي�صال الر�سائل اىل الأماكن غري املجدية ،واىل
الفهم العميق للطريقة التي تبدوا فيها ال�سيا�سات االمريكية من اجلانب
الآخر ودرا�سة الكيفية املنا�سية لتجنب املرور بامل�صايف واملوانع الثقافية التي
ميتلكها اجلمهور الآخر(((».
وهذا ال يعني ان احلرب الناعمة ال ت�ستهدف النخب ولكنها ت�صبح �أ�صعب
و�أعقد بكثري كلما كان اجلمهور واعي ًا ومثقف ًا وحم�صن ًا...ولكن الأحداث
ك�شفت �أن النا�س الب�سطاء نتيجة �صفاء ذهنهم وارتفاع وعيهم وبعدهم عن
امل�صالح الذاتية هم �أكرث التفات ًا والتقاط ًا مل�ؤ�شرات وخمططات العدو من
بع�ض النخب واخلوا�ص ،وهذا ما �أ�شار اليه �سماحة القائد �أعزه املوىل يف
�أكرث من منا�سبة.
 -1القوة الناعمة .م�صدر �سابق� ..ص208 .
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2ـ يجب العمل ب�صورة عك�سية لأهداف العدو� :أي �أخذ الربامج
والإجراءات والتدابري ب�صورة معاك�سة .ف�إذا كان هدف العدو بث الت�شا�ؤم
فينبغي بث الأمل والتفا�ؤل بامل�ستقبل ،و�إذا كان هدف العدو متزيق اللحمة
الوطنية فيجب �أخذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز هذه الوحدة ،و�إذا كان العدو
ي�ستهدف �إثبات ف�شل النظام الإ�سالمي �إقت�صادي ًا وتقني ًا وعلمي ًا و�سيا�سي ًا
فينبغي موا�صلة التقدم مع عر�ض وت�أكيد هذه الإجنازات ونقاط القوة
وترويجها عرب و�سائل الإعالم.
3ـ يجب مراعاة امل�صالح العليا يف �أخذ املواقف والتحركات والتدابري:
على امل�س�ؤولني التحرك و�أخذ التدبري املقت�ضي بعد درا�سة امل�صالح العليا،
فقد تقت�ضي امل�صلحة كتم بع�ض الأمور لفرتة ،وقد تقت�ضي امل�صلحة �إجراء
امل�صاحلة مع هذا الطرف �أو غ�ض النظر عن هفوة تلك ال�شخ�صية العامة،
وكل هذا لي�س حل�سابات داخل منظومة املوازين ال�شرعية ،بل لأن العدو
يرتب�ض الدوائر وينتظر تفجر ال�صراعات وير�سم خططه على �ضوئها.
يبقى �أن ن�شري �إىل �أننا الحظنا تقارب ًا كبري ًا بني �أهداف احلرب النف�سية
واحلرب الناعمة كما �صاغها ال�سيد القائد �أعزه املوىل ،حتى انه قرن
احلرب النف�سية باحلرب الناعمة عندما قال «�إن العدو ي�شن حرب ًا نف�سية
ب�إ�سم احلرب الناعمة» �أي �أنه �شخ�ص هذا الفارق يف اللبا�س وال�شكل
والأ�سلوب الذي تكت�سيه احلرب الناعمة وهو لبا�س و�أ�سلوب ناعم وخمادع
جد ًا كما بينا.
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المحور السابع :الرصد المبكر لحركة العدو
وسد مواطن الضعف في جبهتنا
�إن الر�صد املبكر ملواقف و�إ�شارات العدو وحتركاته �ضروري لأجل ت�شخي�ص
توجهاتنا وحتركاتنا كي ال تقع �أي خطوة و�أي ت�صريح و�أي عمل نقوم به يف
خدمة �أهداف العدو من حيث ال نحت�سب .لأن العدو يحدد خطواته وحتركاته
على �ضوء حتركاتنا ومواقفنا ،وعلى �ضوء ر�صده لنقاط ال�ضعف والثغرات
يف جبهتنا ،وهذا ما ي�ستدعي الإنتباه ،ويف هذا املجال قال �سماحة القائد
«على اجلميع وخا�صة اخلوا�ص الإنتباه كي ال تكون ت�صريحاتهم و�إجراءاتهم
تكملة خلطط و�أهداف �أعداء النظام»(((.
ولن�أخذ منوذج ًا من خطابات �سماحة القائد حول الر�صد املبكر واملتب�صر،
فقد حتدث �سماحته يف �سنة � 2008أي قبل �سنة ون�صف من �أحداث الإنتخابات
الرئا�سية التي وقعت يف حزيران  2009عن �ضرورة التمعن والتفح�ص يف
كالم الرئي�س الأمريكي يف �شهر كانون الثاين من �سنة  2008عن ت�أييده لفئة
وتيار يف �إيران .وقد طالب حينها �سماحة القائد زعماء هذا التيار امل�سمى
بالإ�صالحي ب�ضرورة «الت�أمل جيد ًا يف هذه الإ�شارة والتفكري يف �سبب �إبداء
 -1خطاب ل�سماحة القائد خالل لقاء �أع�ضاء جمل�س خرباء القيادة بتاريخ 2009/9/25
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هذا الت�أييد»((( .ولو �أن زعماء هذا التيار انتبهوا وتيقظوا وتب�صروا واتخذوا
املوقف ال�صلب والقوي ملا كان جتر�أ العدو و�أ�صبح يذكرهم بالإ�سم كما قال
�سماحة القائد ،ورمبا ملا كانت وقعت �أحداث فتنة العام  ،2009التي كادت
�أن تطيح بالنظام الإ�سالمي وت�سببت ب�إراقة «ماء وجه النظام» كما عرب
مبرارة �سماحته.
كما �أن �سماحته طالب ه�ؤالء قبل وقوع االحداث بفرتة ق�صرية جد ًا
و�أبلغهم �ضرورة التحلي باليقظة واحلذر «لقد وجهت ر�سائل خ�صو�صية
له�ؤالء خالل ال�ساعات الأوىل مفادها �أنكم على عتبة القيام ببع�ض الأمور
ولكن الآخرين �سي�ستغلونها ولن تتمكنوا من �إحتوائها وحدث ما توقعنا ،يف
حني ينبغي على الذين يدخلون املعرتك ال�سيا�سي �أن يدققوا يف حركاتهم
و�أن يتكهنوا بالتغيريات امل�ستقبلية التي �ستطر�أ على ال�ساحة كالعبي
ال�شطرجن املحرتفني»(((.
�إذ ًا الر�صد املتب�صر يقت�ضي �أمرين  :الأمر الأول �أن يكون الر�صد �شام ًال
لكل ال�ساحة ولكل امل�ؤ�شرات واملتغيريات ،و�أن يتم التكهن والإ�ست�شراف
لفر�ص و�سيناريوهات واحتماالت قيام العدو والالعبني الدوليني بتوظيف �أي
خطوة �أو ثغرة يف حتركاتنا ومواقفنا ،الأمر الثاين �أن يتم ذلك يف وقت مبكر
 -1خطاب ل�سماحة القائد بتاريخ .2008/1/9
 -2خطاب ل�سماحة القائد �أثناء لقائه مع النخب العلمية بتاريخ .2009/10/30
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مبا ي�سبق حترك العدو ويقطع عليه طريق الإ�ستفادة والتوظيف ...ولي�س بعد
فوات الأوان.
فالر�صد املتب�صر لت�صرفات وت�صريحات �أركان الإدارة الأمريكية يعطي
بع�ض الإ�شارات ،كما �أن ر�صد اخلطاب ال�سيا�سي لأجهزة الإعالم وال�صحافة
الأمريكية وتلك الدائرة يف فلكها يعطي م�ؤ�شرات تك�شف مبكر ًا عن النويا
واملخططات ،متام ًا كما فعل حزب اهلل يف مواجهة احلرب الناعمة التي
�شنت عليه عندما �أف�شل بف�ضل القيادة الواعية واحلكيمة واملتب�صرة وعلى
ر�أ�سها �سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل �أعزه املوىل خمططات املحكمة الدولية
ومتكن من التقاط امل�ؤ�شرات والإ�شارات ب�صورة مبكرة ،وبف�ضل جمموعة
من اخلطابات وامل�ؤمترات ال�صحفية ل�سماحة ال�سيد ن�صر اهلل (حفظه اهلل)

�إ�ستطاع حزب اهلل �أن يف�شل هذه املخططات ويحكم �سد الثغرات يف جبهته.
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المحور الثامن :تنمية اإلعالم اإلسالمي
وصناعة النموذج البديل
�أكد �سماحة ال�سيد القائد يف ع�شرات اخلطب واملنا�سبات على �أهمية
الإع�لام الإ�سالمي يف تبليغ الإ�سالم ،معترب ًا �أن التبليغ هو �أحد وظائف
النظام الإ�سالمي وم�س�ؤولية ملقاة على عاتق العلماء واملثقفني وامل�ؤ�س�سات
الإعالمية والإت�صالية الإ�سالمية ،داعي ًا اىل �ضرورة تقدمي و�إبتكار و�صناعة
النموذج الإ�سالمي للحياة الطيبة والعي�ش الكرمي املتوازن بني املاديات
واملعنويات كبديل عن من��وذج التحلل والإ�ستهالك والإباحية العقائدية
والعملية الذي تروجه �أمريكا والغرب ،وحمذر ًا من البقاء يف موقع اخلطاب
التنظريي والتكتيكي والدفاعي.
و�أطروحة الإم��ام القائد يف الإع�لام مزدوجة الأبعاد ،تبد�أ من �إدراكه
للأهمية كفر�صة ،ومعرفته باخلطورة كتهديد ،ولهذا جند �سماحته ي�شدد
من جهة على على خطورة دور و�سائل الإت�صال والإعالم لدرجة القول «�إن
و�سائل الإعالم ال تقل خطورة عن القنبلة الذرية من حيث قدرتها التدمريية»
وه��ذا الكالم دقيق و�صحيح  %100لأن الإن�سان يف هذا الع�صر الرقمي
�أ�صبح م�ستهلك ًا للمنتجات الإعالمية والإت�صالية ب�صورة �سيئة ال ميكن تخيل
تداعياتها ،يكفي �أن ن�شري اىل �أن متو�سط م�شاهدة و�سماع الفرد للتلفزيون
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والإذاعة والإنرتنت و�سائر �أجهزة الإت�صال واملعلومات هو مبعدل � 5ساعات
يومي ًا ،يف حني �أن متو�سط ومعدل ما يتلقاه من التعليم والتوجيه والتثقيف
والقراءة ال يتجاوز � 3ساعات يومي ًا �أو � 800ساعة �سنوي ًا ،هذا مع الأخذ
بعني الإعتبار طلالب املدار�س واجلامعات ،و�إال ف�إن الن�سبة ترتاجع �إىل �أقل
(((
من ن�صف �ساعة للفرد يومي ًا يف حال حذفنا ن�سبة الطالب واملتعلمني
واخلطورة تكمن �أن هذه الأجهزة الإعالمية والإت�صالية تقدم للفرد �أن�ساق ًا
ودورات معرفية وثقافية و�إخبارية وتربوية تت�سم بـ 3خ�صائ�ص و�سمات
هي «الت�شتت  /الت�شو�ش  /الاليقني» كما عرب �أحد �أهم خرباء الإت�صال
واملعلومات للداللة على خطورة هذه الثقافة((( يف حني و�صل تفاخر �أحد
الباحثني الليرباليني بهذه الثقافة الإت�صالية ب�أن ن�سب اليها الف�ضل يف بناء
«الفرد الرقمي الثوري» املتمرد على كل الأيديولوجيات الثقافية والدينية
وال�سيا�سية والذي متكن من �أ�سقاط طغمة الديكتاتوريات العربية((( مع �أن
هذه الطغمة كانت حممية من �أمريكا نف�سها زعيمة الثقافة الليربالية التي
يتفاخر بها ،وب�صرف النظر عن التقييم الأخالقي والفكري لهذه الأجهزة
والو�سائل ف�إنها بال �شك �أ�صبحت تتحكم بالفرد ب�صورة فائقة ،ومن يتحكم
 -1مقالة بعنوان «الرتبية واالعالم .مواجهة مر�شحة للتزايد» للدكتورة نهوند القادري عي�سى  /اذاعات عربية  /املجلة
الدورية ال�صادرة عن احتاد اذاعات الدول العربية عدد .2005
 -2العقل العربي وجمتمع املعرفة .د .نبيل علي .جملة عامل املعرفة.2009 .
 -3يراجع كتاب الباحث اللبناين علي حرب .ثورات القوة الناعمة يف العامل العربي .الدار العربية للعلوم.
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بهذه الأجهزة ي�ستطيع �أن يوجه عقول وميول و�أفكار و�إجتاهات النا�س ،ولهذا
قال �سماحته «ان و�سائل الإعالم اخلربية �إمنا تعرب عن امليول وال�سيا�سات
والنوايا العدائية لزعماء ال�سيا�سة يف العامل وهي تركز على ترويج ثقافة
التحلل والإباحية العقائدية والعملية و�سلب املعتقدات والأع��راف ومواطن
الإرتكاز التي تخلق العزمية والإ�صرار لدى املرء يف حركته ب�إجتاه هدفه
املر�سوم ،وترتكه �ضا ًال معوج ًا»(((.
والتف�صيل ال��ذي ذك��ره ال�سيد القائد يتطابق متام ًا مع ما �أ�شار �إليه
جوزيف ناي كبري منظري القوة الناعمة عندما قال يف كلمة خطرية تعك�س
هذه الإ�سرتاتيجية «�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 �شعوريةعن الفردية وحرية اخليار للم�ستهلك وقيم �أخرى لها ر�سائل �سيا�سية مهمة
وم�ؤثرة .وهذه ال�سلبيات  -العنف واجلن�س واالبتذال -هي ما ي�أتي بالنا�س
�إىل �شباك التذاكر ودور ال�سينما حل�ضور وم�شاهدة الأفالم الأمريكية وهي
ما ي�سرق انتباه امل�شاهدين نحو القنوات والربامج التلفزيونية الأمريكية»

(((

 -1دور و�سائل االعالم يف ال�صراع ال�سيا�سي والثقايف .ال�شيخ علي �ضاهر .دار الهادي� .ص 77 - 60
 -2القوة الناعمة .م�صدر �سابق 81.و 82
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وهذا ما ك�شفته ت�سريبات موقع ويكيليك�س جلهة �إن�شاء جهات �أمريكية مواقع
�إنرتنت �إباحية مدبلجة �إىل اللغة الفار�سية بهدف �إف�ساد ال�شباب الإيراين(((.
ومن جهة ثانية يعترب �سماحة الإمام القائد �أن الإعالم يوفر فر�ص كثرية
ميكن ا�ستثمارها و�إغتنامها لتبليغ الر�سالة الإ�سالمية والقيم الإ�سالمية،
وملواجهة الغزو الثقايف و�أمواج احلرب الناعمة(((..
وقد �أكد �سماحته على واجب و�سائل الإع�لام الإ�سالمية والإعالميني
والفنانني الإ�سالميني العمل على رف��ع ك�ف��اءة وجاذبية الفن والإع�ل�ام
الإ�سالمي الأ�صيل كي ي�ضاهي ما تقدمه و�سائل الإعالم الإمريكية والغربية،
وموجه ًا نحو تقدمي منوذج �إ�سالمي للحياة الطيبة املتوازنة معنوي ًا ومادي ًا
مبواجهة من��وذج الإ�ستهالك والإباحية ال��ذي تقدمه �أمريكا وال��ذي يروج
عرب امل�سل�سالت التلفزيونية والإنتــرنت ،كما �أوج��ب العمل على ت�أ�سي�س
وت�صميم مناذج و�إ�سرتاتيجيات �إعالمية ،و�أن ال يبقى العمل بعقلية رد الفعل
والتكتيك� ،أي عقلية الدفاع ورفع الظلم فح�سب كما عرب �سماحته((( ومن
هذه الإ�سرتاتيجيات الإعالمية «�ضرب �أهداف وخطط العدو وتثبيت �أ�س�س
الإرتكاز املعنوي والنف�سي لدى النا�س واحلفاظ على الكيان الفكري والهوية
 -1مقالة للكاتب �سمري ف�ؤاد ن�شرتها �صحيفة الوطن الكويتية حتت عنوان «مواقع اباحية امريكية باللغة الفار�سية لدعم
الثورة املخملية» www.alwatan.kuwait.tt
 -2لقاء ل�سماحة ال�سيد القائد مدراء وموظفي الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 2010/7/3
 -3دور و�سائل االعالم يف ال�صراع ال�سيا�سي والثقايف .م�صدر �سابق� .ص.78
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الإ�سالمية » ول�سماحته �أطروحة مف�صلة وكاملة حول دور الفن الثوري والفن
الديني والإعالم الثوري والإعالم الديني يف الت�صدي ملخططات العدو..
ول�سماحته توجيهات دقيقة ملديري التلفزيونات والإذاع��ات الإ�سالمية
ي�شخ�ص بها دور الإذاع��ة والتلفزيون ب�أنها يجب «�أن تتحول �إىل جامعات
لن�شر الدين والعلم والأخالق والف�ضائل والوعي و�أ�سلوب العي�ش الأف�ضل،
وتقدمي اجلديد يف جمال العلم وال�سيا�سة والأفكار بلغة بليغة ومفهومة ،حتى
ي�ستطيع اجلميع �سواء من عامة النا�س� ،أم من �أ�صحاب العقول املفكرة،
الإرتواء من هذا املعني الفيا�ض كل ح�سب ا�ستعدادته وقابلياته».
كما �أو�صى �سماحة ال�سيد القائد ب�أن يكون امل�سار العام لربامج الإذاعة
والتلفزيون م�صمم ًا مبجموعه ملواجهة احلرب الناعمة واحلرب الثقافية،
ولي�س يف جمال ن�شرات الأخبار والربامج ال�سيا�سية فح�سب ،وقد حدد
ب�شكل عام الربامج اليومية وبالأخ�ص الربامج الثقافية وبرامج الت�سلية،
لأن العدو يركز على برامج الرتفيه والت�سلية جلذب النا�س نحو قيمه
و�أفكاره و�شعاراته(((.
ومو�ضوع الت�سلية يف و�سائل االعالم من النقاط الفائقة الأهمية ،لأن
العدو ي�ستهدف من خالل �أ�سلوب عر�ض امل�سل�سالت وبرامج الت�سلية �صناعة
 -1امل�صدر ال�سابق� .ص 159
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جيل يفكر ويعي�ش وفق منط الثقافة الأمريكية ،وهذا االمر لي�س من قبيل
التحليل ونظريات امل�ؤامرة ،فقد ك�شفت وثيقة ملوقع ويكيليك�س عن ع�شرات
اللقاءات والإجتماعات التن�سيقية ال�سرية التي عقدت لهذه الغاية بني
م�س�ؤولني �أمريكيني و�سعوديني للإتفاق على بث امل�سل�سل االمريكي املعروف
 Friendsوم�سل�سل ربات بيوت يائ�سات  Desprate housewivesالذي
تعر�ضه قناة  MBCالتابعة الحد الأمراء ال�سعوديني ،وحتدثت عن لقاءات
مع مدراء قناة ميلودي

Melody

و�أوربيت

ORBIT

وروتانا

Rotana

وغريها من القنوات اخلليجية للغاية نف�سها ،وقد �أدت هذه امل�سل�سالت اىل
جذب العائالت والأ�سر املحافظة نظر ًا لغناها بعنا�صر الت�شويق والت�سلية،
وهي متار�س التوجيه والإحالل والغر�س اخلفي للر�سائل والقيم عرب تقنيات
التغذية التدريجية للمحفزات الال�شعورية

(((

وعرب تك�سريها للحواجز

الثقافية والقيمية خطوة بعد خطوة عرب ت�سل�سل تراكمي طويل (كل م�سل�سل
يعر�ض مئات احللقات على مدى �سنوات) ،وقد �أدى كل ذلك اىل �صناعة
جمهور عري�ض ووا�سع يف ال�سعودية ودول اخلليج ومناطق عديدة من العاملني
العربي واال�سالمي مت�أثر جد ًا بهذا النمط من الثقافة االمريكية املناه�ضة
لكل القيم الثقافية اال�سالمية(((.
 -1يراجع حول املحفزات الال�شعورية كتاب خوارق الال�شعور للدكتور علي الوردي دار الوراق ط 2008 .2
 -2تقرير بعنوان «الدراما االمريكية وتغيري املجتمع ال�سعودي» من�شور على موقع قناة اجلزيرة على االنرتنت...
www.aljazeera.net
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ويف جمال مرتبط يجب الإلتفات �إىل خطورة الغزو الإعالمي الذي
متكن من �إخرتاق جمتمعنا العربي والإ�سالمي عرب �شبكات الإنرتنت،
وقد جاء يف درا�سة ملجلة الإك�سرب�س الفرن�سية �أن الن�سبة الكربى املقدرة
( )%90من املت�صفحني وامل�ستهلكني البالغ عددهم حوايل  75مليون
م�ستخدم ل�شبكة الإنرتنت يف منطقة ال�شرق الأو�سط واملنطقة العربية
هم من ال�شباب واالطفال واملراهقني من الذين ترتاوح �أعمارهم بني 14
و 34عاما((( وحتى عرب �ألعاب فيدو الأطفال واملراهقني

playstation

�أ�صبحت ت�صمم لرتويج موجهات تربوية و�أخالقية وفكرية خطرة على
الأطفال والأجيال القادمة(((.
وقد ك�شفت درا�سة ر�صينة مل�ؤ�س�سة الفكر العربي حول الت�صفح العربي
على االنرتنت((( �أن هناك  42000موقع و�صفحة الكرتونية عربية على �شبكة
الإنرتنت ح�سب �إح�صاءات الإحتاد الدويل لالت�صاالت �أغلبيتها مواقع
ترفيهية و�سياحية و�شعرية ون�سائية وغنائية و�سينمائية ومدونات �شخ�صية،
و�أن من بني  320مليون عملية بحث جتري �شهري ًا ويقوم بها املت�صفحون
العرب على �شبكة الإنرتنت وخا�صة على حمركات البحث العاملــــية Google
وYahoo

وغريها يذهب �أكرث من  %60منها نحو عناوين ومو�ضوعات

 -1حتقيق بعنوان «جيل االنرتنت» العربي وك�سر تابو ال�سلطة ال�سيا�سية.جريدة ال�سفري.العدد  11810يف 2001/2/9
 -2بحث من�شور بعنوان «ولت ديزين و�صناعة العقول – قوة ناعمة �أ�شد فتكا» /www.quran-radio.com
 -3التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية .ا�صدار م�ؤ�س�سة الفكر العربي .طبعة اوىل � 2010ص.199 .
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�سطحية وترفيهية وفنية وغنائية و�سينمائية..؟ ..هذا بالن�سبة اىل املواقع
التي ميكن ح�صرها� ،أما بالن�سبة اىل املواقع االجنبية واملواقع الغري �أخالقية
والإباحية واجلن�سية ،فيتعذر �إح�صائها حتى من قبل القائمني على �شبكة
االنرتنت �أنف�سهم ؟ مع اننا مل ن�أخذ باحل�سبان �آالف غرف الدرد�شة املليئة
باللغو وهدر الوقت والإبتعاد عن �سبيل اهلل ،ف�ض ًال عن خطورة ال�شبكات
الإجتماعية ( Facebookو  )Twitterذات الأبعاد امل�ؤثرة تربوي ًا وثقافي ًا
ونف�سي ًا �إذا ما تركت بدون �ضوابط وقيود حتفظ ال�شباب من �شرورها،
و�سنح�صد جي ًال �أمريكي ًا بعيد ًا كل البعد عن قيم الإ�سالم والعلم والأخالق
�إذا ما تركت �أجالينا حتت �سلطانها و�سحرها بدون الرعاية والتوجيه.
و�إذا دققنا يف كالم جوزيف ناي حول «دور الإنرتنت يف ترويج القيم
والثقافة ال�شعبية الأمريكية وبناء الروابط وال�شبكات ال�شبابية» ودعوته
احلكومة الأمريكية ل�صرف امليزانيات على هذا العنوان نعرف خطورة
الإنرتنت يف خمططات احلرب الناعمة(((.
وهذا يتطابق مع ما عر�ضناه يف وثيقة �سابقة مل�شروع �أعده جارد كوهني
مدير ق�سم التخطيط ال�سيا�سي يف اخلارجية الأمريكية وبحكم من�صبه
ال�سابق يف �إدارة ق�سم الأفكار يف موقع حمرك البحث  Googleideaمتكن
 -1القوة الناعمة .م�صدر �سابق� .ص 166
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عرب حتليل املعطيات الواردة عرب �شكبة الإنرتنت العاملية من قراءة وم�شاهدة
حجم التحول الهائل الذي طر�أ على نوعية و�أمناط تفكري �أبناء اجليل العربي
والإ�سالمي يف بلدان ال�شرق الأو�سط وذلك بف�ضل �إنت�شار �أدوات الإت�صال
والإعالم ال�سهلة والرخ�صية بني �أيديهم ،وتو�صل �إىل �أن هذا اجليل بات
يختلف عن اجليل ال�سابق «لأنه �أنفتح على العامل ويريد التحرر ال�سيا�سي
وال�سالم والعي�ش امل�شرتك(((» وقد عرب عن م�شروعه يف كتابه �أطفال اجلهاد
 Children Of Jihadوحث الإدارة الأمريكية على ر�صد امليزانيات لدعم
التوا�صل مع جيل الإنرتنت وت�أ�سي�س املنظمات ال�شبابية املوالية لأمريكا.

 -1مقالة زكريا �سحنون حتت عنوان الدبلوما�سية الرقمية يف خدمة ال�سيا�سة الأمريكية من�شورة يف موقع التجديد www.
 attajdid.infoومقالة بعنوان «نيو ميديا � /سالح يف خدمة �أمريكا و�إ�سرائيل» خل�ضر عواركة ن�شرها موقع قناة اجلزيرة

للدرا�سات 2009
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المحور التاسع :األساتذة والطالب هم قادة
وضباط مواجهة الحرب الناعمة
حدد �سماحة القائد م�س�ؤولية ودور كل من �أ�ساتذة اجلامعات والطلبة
ب�أنها �أ�سا�سية وج�سيمة ،وقال �إن �أ�ساتذة اجلامعات هم قادة جبهات
احلرب الناعمة ،يف حني ي�شكل الطلبة �ضباط امليدان يف هذه املواجهة..
وقال �إن �أ�ساتذة اجلامعات من خالل «ا�شرافهم الكامل على الق�ضايا
العامة ومعرفة العدو يتعني عليهم ك�شف �أهدافه وخمططاته وو�ضع خطط
�شاملة والتحرك وفق ًا لها ،و�إن الأ�ستاذ الذي يتمكن من ت�أدية هذا الدور
جدير بالنظام الإ�سالمي» و�أ�ضاف «يجب على الأ�ساتذة زيادة القدرة
التحليلية للطالب و�إيجاد �أجواء مفعمة بالأمل والن�شاط العلمي وت�أ�سي�س
كرا�سي الفكر والبحث احلر» وتابع يقول «ينبغي التحرك عك�س خطط
العدو الذي يحاول �إثارة �أجواء الي�أ�س والإحباط واخلمول والالمباالة»(((.
ويف جم��ال حتديد دور وم�س�ؤولية الطالب وال�شباب ق��ال «�إن الطلبة
اجلامعيني الأع��زاء هم ال�ضباط ال�شباب لإي��ران واجلمهورية الإ�سالمية
يف جبهة املواجهة مع احل��رب الناعمة والتيار ال�شيطاين» و�أ�ضاف «�إن
 -1خطاب ل�سماحة القائد لدى ا�ستقاله ا�ساتذة ومدراء اجلامعات بتاريخ 2009/8/30
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امل�ؤامرات تنتهي عندما ت�صل �إي��ران بهمة �شبابها الطالب من النواحي
العلمية واالقت�صادية والأمنية �إىل النقطة التي يكون فيها �إحلاق الأذى
بها قريبا من ال�صفر .وينبغي للجامعات �إنتاج العلم والنه�ضة الربجمية،
لأين �أعترب �أن التفوق العلمي �أحد �أركان الأمن على املدى الطويل للبالد».
كما حذر �سماحته الطلبة اجلامعيني من خمططات العدو الرامية �إىل
احداث اخللل يف العمل العلمي والبحثي والدرا�سي للجامعات عن طريق
زج الطالب يف الق�ضايا ال�سيا�سية والهام�شية وال�صغرية ،معتربا انه يجب
تعزيز النظرة التفا�ؤلية املفعمة بالأمل بامل�ستقبل واحلكمة يف الت�صرف
واالبتعاد عن الإفراط والتفريط يف التعامل مع الأمور من �ش�أنه ان ي�ؤدي
�إىل تعزيز مناعة ال�شعب الإيراين �أمام احلرب الناعمة(((.
كما �أو�صى �سماحته الطالب والأحداث وال�شباب والأ�ساتذة ب�ضرورة
ترويج ثقافة مطالعة الكتب ،و�إنتاج الكتب ،وثقافة زيارة املكتبات العامة،
وح�سن عر�ض الكتب املفيدة خا�صة لأبناء اجليل اجلديد نظر ًا لدورها
يف تر�سيخ وبناء الوعي الأ�صيل ،لأنه كلما تقدمنا �أزدادت احلاجة اىل
الكتاب «ومن يت�صور �أنه بظهور و�سائل الإت�صال �سيعزل الكتاب ويلغى
ف�إنه خمطئ»(((.
 -1خطاب ل�سماحة القائد يف ح�شد من الطالب بتاريخ 2009/8/26
 -2خطاب ل�سماحة القائد عند لقاء م�س�ؤويل و�أمناء املكتبات بتاريخ 2011/7/20
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ويو�صي �سماحة الإم��ام القائد ال�شباب وال�ط�لاب والإ��س��ات��ذة �أ�شد
الإي�صاء ب�ضرورة الإهتمام بالكتاب الأق��د���س وه��و ال�ق��ر�آن وبالثقافة
القر�آنية لأن «حياة الأمم وال�شعوب �إمنا تكون يف ظل التعرف على املعارف
القر�آنية والعمل مبقت�ضى هذه املعارف ،وان �ضعفنا نحن الأمة الإ�سالمية
وتخلفنا و�ضالالتنا وا�ضطراباتنا يف الق�ضايا الأخالقية واحلياتية ناجم
عن البعد عن القر�آن»(((.

 -1خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد خالل ا�ستقباله قراء وحفظة و�أ�ساتذة القر�آن بتاريخ 2011/8/2
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المحور العاشر :هندسة وأسلمة وعصرنة
التعليم الجامعي والحــوزوي
ل�سماحة الإمام القائد يف هذا املحور ر�ؤية كاملة يف هذا املجال ،ويندر
�أن ن�ستمع خلطاب ل�سماحته ال يكرر فيه �أهمية اجلامعات والتقدم العلمي
والتقني يف مواجهة احل��رب الناعمة جلبهة اال�ستكبار ،بل و�صل الأمر
ب�أن �أعترب التقدم العلمي والتقني �أحد �أرك��ان الأمن على املدى البعيد،
وقد اقتطفنا بع�ض التوجيهات من خطاب �ألقاه خالل ا�ستقباله حل�شد
من مدراء و�أ�ساتذة اجلامعات ،قال �سماحته «على املجل�س الأعلى للثورة
الثقافية �إعداد اخلارطة التنفيذية للهند�سة الثقافية يف البالد وينبغي
الت�سريع فيها ،وعلى احلكومة �إعادة تعريف ال�صلة القائمة بني اجلامعات
واملراكز ال�صناعية .ويجب على اجلامعات ر�صد اعتمادات ملراكز البحث
واالهتمام بالباحثني واملبدعني مادي ًا ومعنوي ًا .ويجب �إيجاد التوازن يف
توزيع االخت�صا�صات ح�سب حاجات قطاعات البالد الدقيقة .وينبغي على
الدوام �إعادة النظر يف املناهج اجلامعية مبا يحقق �أعلى درجات التقدم
والنهو�ض العلمي والتقني»(((.
ويف جمال �أ�سلمة العلوم الإن�سانية والإجتماعية قال �سماحته «�إن الكثري
من العلوم الإن�سانية مبني على �أ�س�س فل�سفية ومباين فكرية نابعة من
 -1خطاب ل�سماحة القائد لدى ا�ستقاله �أ�ساتذة ومدراء اجلامعات بتاريخ 2009/8/30

138

رؤية اإلمام اخلامنئي ال في مواجهة احلرب الناعمة

النزعات املادية التي تنبذ التعاليم الإلهية والإ�سالمية ولذلك فان تعليمها
�سي�ؤدي �إىل �إنكار التعاليم الإليهة والإ�سالمية والت�شكيك يف املبادئ الدينية
والعقائدية ،وينبغي ملراكز �صنع القرار مبا فيها احلكومة وجمل�س ال�شورى
الإ�سالمي واملجل�س الأعلى للثورة الثقافية الرتكيز على هذه امل�س�ألة»(((.
وهذه الق�ضية مركزية يف مو�ضوع احلرب الناعمة ،لأن العدو من خالل
ترويج نظرياته وطروحاته وتغليفها بطابع العلوم الإن�سانية والإجتماعية
و�إعطائها ال�صفة الإن�سانية والعلمية املحايدة فكري ًا ينفذ �إىل عقول ال�شباب
والطالب ويجتذبهم بعيد ًا عن الفكر الإ�سالمي .فعندما تكون قواعد ومباين
التفكري ومناهج وم�صادر التفكري غري �إ�سالمية تكون النتيجية املنطقية �أن
يتخرج لدينا جيل كامل ال يعرف من الإ�سالم �إال الر�سم والإ�سم ،من دون �أن
يعني هذا الإنغالق على م�صادر املعرفة الأجنبية ،فهذه دعوى ال يقولها �أي
عاقل يف هذا الع�صر ،ولكن املطلوب هو الإجتهاد يف العلوم الإن�سانية وعدم
التقليد((( كما عرب �سماحة القائد ،واملطلوب هو التدقيق والتنقيح والت�أ�صيل
يف �أ�س�س ومباين هذه العلوم واملعارف الوافدة ونقدها على �ضوء املعايري
واملوازين الفل�سفية والفكرية الإ�سالمية ،وهذا ما �أ�شار �إليه �سماحة ال�سيد
القائد اخلامنئي عندما دعا �إىل ت�أ�سي�س كرا�سي الفكر والبحث احلر يف
 -1خطاب ل�سماحة القائد لدى ا�ستقاله �أ�ساتذة ومدراء اجلامعات بتاريخ 2009/8/30
 -2خطاب ل�سماحته خالل لقاء جمموعة من اجلامعيني بتاريخ 2011/8/10
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�أجواء نا�ضجة و�أطر �سليمة ،لأن العدو ي�ستغل الثغرات يف مناهج التعليم
من �أجل مترير املناهج والأفكار الغربية .وبنيغي �أي�ض ًا اجتذاب ال�شباب
والطالب نحو اجلامعات الوطنية واملحلية والإ�سالمية .وينبغي الإلتفات
�إىل الطالب العائدين واملتخرجني من اجلامعات الغربية مبا ي�ضمن �إعادة
توجيههم �إ�سالمي ًا.
ويف مقلب �آخر دعا �سماحة القائد �إىل تفعيل عمل احلوزات وو�سائل
جذبها لل�شباب والطلبة وا�ستكمال م�شاريع �إ�صالحها وفق خطني :خط
�إ�صالح مناهج وطرق و�أ�ساليب التدري�س والتعليم ،وخط تطوير املحتوى
من خالل تعديل املواد واملقررات الدرا�سية واجلمع بني الأ�صالة واملعا�صرة
و�إ�ضافة علوم جديدة(((.
وال داعي للت�أكيد على مقدار تعويل �أمريكا والغرب على ك�سب جيل
ال�شباب وطالب اجلامعات يف ايران ،فجوزيف ناي منظر احلرب الناعمة
كرر كلمة «ال�شباب والفتيان يف �إيران» عدة مرات يف كتابه «القوة الناعمة»
وخ�ص�ص ابواب ًا عدة للحديث عن ت�أثري �أ�سلوب التبادل اجلامعي والعلمي
والثقايف على تفكيك قيم اخل�صم وخ�ص فئة الطالب وال�شباب الوافدين
اىل �أمريكا للدرا�سة ،فه�ؤالء لهم دور كبري يف �إحداث التغيري املن�شود يف بنى
 -1م�شاريع التجديد واال�صالح يف احلوزة العلمية .خطاب االمام اخلامنئي منوذج ًا� .إعداد جنف علي مريزائي .ا�صدار
مركز احل�ضارة لتنمية الفكر اال�سالمي �ص.9 .

n
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التفكري ال�سيا�سية والت�أ�سي�س للم�ستقبل ،لأن ه�ؤالء «�سيعودون اىل بالدهم
ومعهم الودائع والنوايا احل�سنة عن القيم وال�سلوكيات الأمريكية ،والأهم
�أنهم عندما ي�صلون اىل املراكز احل�سا�سة �سيخدمون ال�سيا�سات الأمريكية
بقوة و�سي�صبحون مبثابة �سفراء لأمريكا»(((.

 -1جوزيف ناي .م�صدر �سابق� .ص 15 - 11
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المحور الحادي عشر :الجهاد االقتصادي ركن
مهم لمواجهة الحرب الناعمة
لي�س من قبيل ال�صدفة �أن يرفع �سماحة ال�سيد القائد �شعار هذا العام
 2011حتت عنوان «اجلهاد االقت�صادي» .فقد �أو�ضح ال�سبب بقوله «جبهة
اال�ستكبار ترمي �إىل �إركاع ال�شعب الإيراين املقاوم والنظام الإ�سالمي عرب
االقت�صاد .ويجب التعرف �إىل الأهداف والأدوات و�سالح العدو و�ضرورة
الت�صدي عرب اجلهاد االقت�صادي»(((.
وكالم �سماحة القائد لي�س من قبيل الكالم اخلطابي ال�سيا�سي ،فالعدو
يجهد بكل الو�سائل الإعالمية لإثبات ف�شل امل�شروع االقت�صادي للنظام
الإ�سالمي بهدف �إبعاد ال�شعب عنه .فقد جاء يف الوثيقة التي عر�ضناها
�سابق ًا حتت عنوان «حل القوة الناعمة �ضد �إيران» التي ن�شرتها �صحيفة «وول
�سرتيت جورنال» وكتبها كل من جيم�س غالم�سان ومايكل دوران وهما من
�أركان الإدارة الأمريكية ن�صائح لت�صميم حملة دعائية بهدف �إقناع ال�شعب
االي��راين «ب��أن امل�شاكل االقت�صادية واملعي�شية مرتبطة ب�سيا�سات النظام
اخلاطئة يف دعم الإرهاب والربنامج النووي» ...كما �أو�صى مايكل �أيزن�شتات
ب�ضرورة �شن حملة مركزة لربط «علل االقت�صاد الإيراين ب�شعارات الثورة
 -1خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد لدى ا�ستقباله وفد الفعاليات االقت�صادية وامل�صرفية وال�صناعية بتاريخ 2011/8/18
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والنظام » ..مع �أن هذا يف الواقع يعترب قمة اخلداع والظلم ،ذلك �أن �أمريكا
نف�سها هي من ي�ضرب احل�صار وي�شدد العقوبات على �إي��ران منذ ثالثني
�سنة .وللأ�سف فهناك من قد ي�شكك بهذه احلقيقة حتت وط�أة ال�ضائقة
املعي�شية وال�ضغوطات وقد ي�صدق هذه احلمالت الزائفة.
ويف وثيقة درا�سة م�ؤ�س�سة راند للأبحاث الدفاعية التابعة للبنتاغون حتت
عنوان «بناء �شبكات �إ�سالمية معتدلة» ن�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.
كما �أن جوزيف ناي منظر القوة الناعمة ركز كثري ًا على ق�ضية الإقت�صاد
كقوة جذب ناعمة .ففي ف�صل املوارد وم�صادر القوة الناعمة الأمريكية
اعترب �أن امل�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية واملهاجرين ورجال الأعمال الأجانب
العاملني يف ال�سوق الأمريكي وقطاع الأعمال وال�شركات االقت�صادية العابرة
للقارات والرموز والعالمات التجارية مثل كوكا كوال وماكدونالدز وغريها
ت�أتي على ر�أ�س املوارد وامل�صادر التي تعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وبناء عليه فرتكيز القائد على هذه الق�ضية حيوي ويقع �ضمن ر�ؤيته
الثاقبة ملواجهة احلرب الناعمة ،قال �سماحته « �إن �إحدى احليل يف احلرب
النف�سية التي ي�شنها الأعداء يف ظل الظروف الراهنة تتمثل يف �سلب الأمل من
النا�س وخا�صة ال�شباب» .ولهذا يجب حتقيق املزيد من الإجنازات وا�ستغالل
الطاقات الهائلة وك�شفها للنا�س .ووجه �سماحته �إىل �ضرورة الو�صول ا�إىل
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التفوق يف هذا املجال « يجب حتقيق �آفاق وثيقة التنمية الع�شرينية وعلينا
تقدمي منوذج �أكرث جناح ًا يف االقت�صاد للعامل ونيل �إيران مراتب متقدمة يف
هذه املجاالت»(((.
وي�أتي هذا الإهتمام ب�صورة غري عر�ضية ،فقد رفع �سماحته منذ �سنوات
�شعارات مرتبطة باجلهاد االقت�صادي ك�شعار «التنمية والعدالة» و�شعـــــــار
«تر�شيد اال�ستهالك» و�شدد دائم ًا على �أنه يجب العمل وفق قاعدتني
جوهريتني� :إحدى هاتني القاعدتني تتمثل بزيادة الرثوة الوطنية لأن
البلدان الإ�سالمية يجب �أن تكون غنية ال فقرية وعليها �أن ت�ستغل ثرواتها
يف �سبيل �أهدافها ال�سامية على ال�صعيد الدويل� ،أما القاعدة الثانية فهي
عدالة التوزيع ومكافحة احلرمان داخل املجتمع الإ�سالمي ،كما وجه نداءات
عديدة �إىل املفكرين الإقت�صاديني امل�سلمني وامللتزمني بالإ�سالم لإيالء
هاتني القاعدتني ما ت�ستحقان من الإهتمام(((.

 -1خطاب �سماحة القائد يف لقاء الفعاليات االقت�صادية .م�صدر �سابق.
 -2خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد حول تعديل املادة  44املتعلقة مبلكية ال�شعب للم�ؤ�س�سات بتاريخ 2007/2/19
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الثاني عشر :التأمل في تشابه أساليب الحرب
الناعمة مع أساليب الشيطان
ولعل الأكرث �أهمية ولفت ًا للأنظار يف خطابات �سماحة ال�سيد القائد هو
الإ�ستفادة من منظومة الن�صو�ص والأفكار واملعتقدات القر�آنية يف ت�صوير
احلرب الناعمة وت�شبيهها بالظاهرة ال�شيطانية م�ستعم ًال الآية القر�آنية
﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾((( وم�شبه ًا التيار الذي يوظف احلرب
الناعمة بالتيار ال�شيطاين املعتمد على القوة والتزوير واملال وو�سائل
الإعالم((( وهنا يح�ضرنا الو�صف والت�شبيه التاريخي والعميق يف دالالته
والذي �أطلقه الإمام اخلميني  +وا�صف ًا �أمريكا بال�شيطان الأكرب..
وقد �شرح �آية اهلل ال�شيخ م�صباح اليزدي ت�شابه احلرب الناعمة مع
مكائد ال�شيطان ب�أ�سلوب فيه �إتقان وتف�صيل((( وا�صف ًا فكرة احلرب الناعمة
ب�أنها فكرة قدمية قدم الوجود الب�شري لكن �أ�ساليبها و�أ�شكالها تطورت
وتبدلت وجتددت .فال�شيطان هو �أول من ابتكر و�أ�س�س فكرة احلرب الناعمة
� -1سورة الن�ساء� ،آية . 76
 -2خطاب ل�سماحة ال�سيد القائد خالل لقاء ح�شد من الطلبة اجلامعيني بتاريخ 2009/8/26
 -3خطبة ل�سماحة �آية اهلل ال�شيخ م�صباح اليزدي حفظ املوىل قال فيها �إن ال�شيطان هو �أول من ا�ستعمل احلرب الناعمة.
من�شورة على موقع وكالة ر�سا الإيرانية لالنباء..
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م�ستفيد ًا من �أ�سلوب الن�صح والإح�سان �إىل �أن �أوقع نبي اهلل �آدم وحواء يف
الفخ ودفعهما نحو خمالفة الأوامر الإلهية ،وقال ال�شيخ اليزدي �إن هدف
احلرب الناعمة هو الت�سلط الفكري على النا�س ولي�س فقط الإ�ستعمار
والهيمنة على ال�شعوب ،و�أ�ضاف �إن �أ�سا�س هذه احلرب هو احل�سد والإنتقام
والكرب والإ�ستعالء ،وقال �إن روح احلرب الناعمة تقوم على «حتريف الأفكار
وك�سب الأذهان» وتبد�أ بتمهيد الأر�ضية عرب ك�سب ثقة النا�س ومن ثم طرح
وتلقني النا�س الق�ضايا املنا�سبة مل�شاريعهم و�أفكارهم.
وقد اعترب �آية اهلل ال�شيخ اليزدي �أن الرد على هذه احلرب يقوم بحملة
تعتمد نف�س الطرق ولكن ب�صورة م�ضادة� ،أي ك�سب ثقة النا�س بهدف
ت�صويب الأفكار.
ومن املفيد التدقيق واعادة قراءة جملة من الن�صو�ص القر�آنية التي
تتحدث عن التزيني وامل�س والإغواء ال�شيطاين وبحث مدى ت�شابهها الالفت
يف املحتوى مع امل�سميات والتعابري والتكتيكات اجلديدة من قبيل برجمة
الوعي وغ�سل الأدمغة وحمالت التوا�صل الإ�سرتتيجي ح�سب التقنيات
اجلديدة التي ت�ستخدمها الأجهزة الفكرية والإعالمية والإ�ستخباراتية
الأمريكية والغربية وال�صهيونية.
وكذلك ينبغي الت�أمل واجراء املقارنة بني فعل الرت�صد ال�شيطاين ﴿ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ﴾ والنزغ والو�سو�سة والربط على القلوب وما يخوف
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به اولياءه و�أتباعه وغريها من �أعمال الإ�ضالل وال�صد عن ال�سبيل وغريها
من املكائد ال�شيطانية مع كامل منظومة احلرب النف�سية والدعاية و�أ�ساليب
وتكتيكات احلرب الناعمة واحلمالت التي ت�شنها و�سائل ات�صال واعالم دول
الإ�ستكبار.
وهل يبقى هناك فرق بني �أ�سلوب ال�شيطان يف تفريق النا�س ﴿ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ﴾ وم���ش��ارك��ة ال�شيطان ل�ل�إن���س��ان ﴿ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ والتناغم بني
ال�شيطان والإن�سان ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾ وبني �أ�ساليب �أمريكا يف التناغم
والتقاطع وامل�شاركة ومد ج�سور التوا�صل مع امل�ضللني واملخدوعني مب�شروعها
حتت دعاوى الإنفتاح والإ�صالح والدميقراطية واحلداثة والإقت�صاد احلر.
ومن يقر�أ تو�صيات م�ؤ�س�سة راند البحثية االمريكية التابعة للبنتاغون عن
�ضرورة ك�سب ود التيارات اال�سالمية املن�سجمة مع بع�ض ال�شروط االمريكية
والدعوة اىل جذب بع�ضها و�إ�ضعاف بع�ضها الآخر و�ضرب بع�ضها ببع�ض
وم�ساندة هذا الفريق وحماربة ذاك و ُيجري املقارنة بني بنودها وبني هذه
الآي��ات القر�آنية ال يرى فرق ًا يف امل�ضمون ،الفرق فقط يف امل�صطلحات
والتقنيات والو�سائل ،و�سيـتيقن �أن هناك �شبه ًا حقيقي ًا غريب ًا بني �أ�ساليب
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ال�شيطان وبني الأ�ساليب الأمريكية وال�صهيونية ،الفرق هو فقط يف منط
الكلمات ونوعية الو�سائل التكنولوجية امل�ستخدمة.
علينا �أن نت�أمل يف هذه الآيات جيد ًا ف�إن فيها عمق ًا وبعد ًا هائ ًال يرتبط
بال�صراع احلقيقي الدائر حالي ًا بني جبهة الكفر واال�ستكبار وجبهة الإميان
والإ�سالم ،لأن املعركة يف العمق هي معركة �إميانية عقائدية �أخالقية والباقي
كله تفا�صيل.
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خاتمة :
احل��رب الناعمة �شكل جديد من �أ�شكال احل��روب يخا�ض �ضد �أمتنا.
وهي حرب قد تطول حتى يح�سم �أحد طريف ال�صراع معركته �ضد الآخر.
فامل�شاريع واخلطط الدولية الكربى التي تريد فر�ض وجودها و�سيطرتها
على �أمتنا لن تنتهي حتى ي�سود الإ�سالم وت�صبح يده هي العليا .ولن يكون
هذا الأمر �إال بفهمنا للم�شروع الغربي والأمريكي فهم ًا عميق ًا والتعرف على
ا�سرتاتيجياته وتكتيكاته وفهم �أدواته وتقنياته الفكرية وال�سيا�سية الإعالمية
وجمابهتها بهمة وكفاءة ويقظة وب�صرية ،والرباعة يف �إ�ستنزاف طاقات
وق��درات العدو ،وتقدمي منوذج �إ�سالمي رائد وم�شروع �إ�سالمي �شامل يف
�شتى الفروع وامليادين العلمية واالقت�صادية والرتبوية والإعالمية ،متثله
وتقوده اليوم بحق �إيران الإ�سالم بقيادة �سماحة الإمام اخلامنئي املفدى.
وهذا يحتاج �إىل ر�ؤية بعيدة وجهود جبارة و�صرب ا�سرتاتيجي طويل املدى،
ال يلني وال يكل ،و�إىل �إ�صالح الذات يف �أمتنا الغارقة يف �سبات عميق جراء
موجات احلرب الناعمة الأمريكية والغربية وال�صهيونية ،ويحتاج �أي�ض ًا �إىل
تظافر جهود كل املذاهب والتيارات وال�شخ�صيات الإ�سالمية على امتداد
العامل يف �إطار م�شروع �إ�سالمي عاملي.
لقد اكت�شفنا مع خطابات �سماحة الإمام القائد �أعزه املوىل خداع وزيف
احلرب الناعمة مبنتهى الإبداع واالقتدار .و�شاهدنا لوحات بالغية و�أدبية
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وفنية رفيعة للغاية ،دلت على نظرة ومعرفة ودراية ثاقبة و�شاملة وعميقة
و�أُفق م�شرف على املجريات والأح��داث العاملية والإقليمية واملحلية .وهذا
يفر�ض على الطالب ال�سائرين على خط الوالية �أن يدر�سوا كل كلمة قالها
�سماحة القائد ففيها �شفاء ًا لل�صدور وحياة للقلوب امل�شو�شة ،وب�صائر ًا تنري
الطريق احلالكة ،ويقظة للعقول والنفو�س الغفلة .وال عذر وال ب��راءة لأي
�أحد من امل�س�ؤولني �أو امل�ؤمنني يف �أن يقع يف اخلط�أ وال�ضالل بعد هذا البيان
ووا�ضح الربهان الذي ت�شرف وقام به �سماحته..مد اهلل بعمره ال�شريف
ونفعنا ب�صالح واليته.
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