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مقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

راجت يف الارن العشرين مفاهيم تنطوي على دالالت ترتبط بفلسفة مطلايها .هذه املفاهيم شكلت مادة لالستعمال
يف إطار العالقات الدولية كمفهوم احلرب الباردة واحلرب الدبلوماسية وحرب النجوم وغريها .ومع مطلع الارن الواحد
والعشرين سيتم الرتويج ملفهوم جديد هو "احلرب الناعمة" املوازي للحرب الصلبة اليت تاوم على الاتل والتدمري
واإلخضاع.
هذا املفهوم ال زال موضع اهتمام الباحقني واملهتمني احباول املعرية واالسرتاتيجيات السياسية والعسكرية .وحلداثة
استخدام هذا املفهوم ودخوله مؤخراً إىل الساحة العربية واإلسالمية,كان ال بد من تعميق الدراسات حوله لالستفادة
واإلحاطة مبا حيمله من ممكنات نظرية وأخرى عملية مفتوحة على ساحة التداول ضمن آليات ووسائل استعمالية قوامها
الكلمات الناعمة على غرار احلرية  ،الدمياراطية  ،السالم  ،الرياه...وغري ذلك بوسائل مسعية وبصرية وأدوات رقمية من
مبتكرات عصر احلداثة وما بعد احلداثة.
حتاول الدراسة اليت بني أيدينا ت مااربة احلرب الناعمة يف نشأهتا وآلياهتا ووسائلها والغايات املرتبطة هبا  ،إيذانا بإماطة
اللقام عما يزال يكتنفها من غموض وأمالً يف املزيد من تعميق الوعي الذي يضيف إىل الاارئ العزيز ما يرنو إليه يف
يهم واقعه جلهة أبعاده العالئاية مع اآلخر  ،واستشراف أيق هذه العالقات.
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كذلك تنطوي هذه الدراسة بعد حماولة اإلحاطة بنشأة مفهوم احلرب الناعمة على سلسلة من املااربات بينها وبني
احلرب الصلبة  ،يضال عن احتوائها الكقري من األمقلة اليت تعد مناذج عملية مستلهمة من واقع االستخدامات اخلاصة
هبذا النوع من احلرب ,وهو ما يعرب عن حسن دراية الباحقني وقدرهتم على اإلحاطة خبصائص هذه الظاهرة وتنويعاهتا.
يضالً عن الادرة يف اخلروج مبحصلة تنطوي على جانب كبري من األمهية وهو ارتباط احلرب الناعمة بإشكاليات املمانعة
والدور املطلوب يف املواجهة جتاه ما حييق هبذه األمة من استهدايات.
مركز قيم للدراسات
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التهديدات الثالثة وحركة تطورها
 تعريف التهديدات القالثة
 حركة تطور التهديدات القالثة
الدكتور علي أكبر أحمديان
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تعريف التهديدات الثالثة:

1ـ التهديد الصلب:

التهديد الصلب عبارة عن :استعمال الاوة العسكرية لفرض اإلرادة وتأمني املصاحل .اهلدف يف هذا النوع من التهديد،
احتالل األرض .ويعتمد التهديد الصلب بشكل أساسي على األساليب الفيزيائية والعينية .وميتاز هذا التهديد
خبصوصيات أبرزها :السلوك اخلشن ،حماولة إسااط األنظمة بشكل علين ،حمو العدو ،االحتالل ،التاسيم وضم
األرض .يعود ظهور هذا التهديد وتطوره التارخيي إىل مرحلة االستعمار الادمي حيث كانت احملاوالت لفرض اإلرادة
واهليمنة وتأمني املصاحل من خالل اللجوء إىل اجليوش والاتل واحتالل األرض وضمها (إجياد املستعمرات.
2ـ التهديد نصف الصلب:
التهديد نصف الصلب عبارة عن :استعمال الاوة عن طريق النفوذ إىل النظام السياسي األمين لبلد ما هبدف يرض
اإلرادة وتأمني املصاحل.
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أما اهلدف يف هذا النوع من التهديد ،يهو احتالل احلكومة واملؤسسات احلكومية .ويعتمد التهديد نصف الصلب على
استعمال النظام األمين ـ املعلومايت والنفوذ يف احلكومات .وأما األساليب املستخدمة يهي تركيب من األدوات الصلبة
والناعمة حسب احلاجة .ظهر هذا التهديد يف مرحلة االستعمار اجلديد حيث يتم اللجوء إىل السلطة األمنية لتسلّم
النظام واحلكومة يف البلد من دون اللجوء إىل الاوة العسكرية .وعن هذا الطريق ميكن يرض اإلرادة وتأمني املصاحل.
3ـ التهديد الناعم:
التهديد الناعم عبارة عن :استعمال الاوة الناعمة عن طريق التأثري على العاائد ،والايم األساسية للبلد وذلك لفرض
اإلرادة وتأمني املصاحل .وأما اهلدف يف هذا النوع من التهديد يهو تغيري اهلوية القاايية وتشويه صورة النظام السياسي يف
األذهان .يعتمد التهديد الناعم على األساليب الناعمة وهي من حيث املاهية انتزاعية ،غري حمسوسة وتدرجيية .ويشتمل
هذا النوع من التهديد ،على اجملاالت االجتماعية املختلفة .يعود ظهور هذا التهديد إىل مرحلة االستعمار ما بعد
احلديث أو العومل ة القاايية .أما نتائج التهديد الناعم يعبارة عن :تغيري اهلوية والنماذج املابولة يف أحد األنظمة السياسية
يف كاية اجملاالت .التهديد الناعم ،جمموعة من
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اإلجراءات املخطط هلا ،اليت تؤدي إىل تغيري االعتاادات والايم األساسية ،وتبديل اهلوية الوطنية وتشويه النظام
السياسي املوجود حيث يؤدي األمر يف النهاية إىل العصيان املدين .1وقد حتد اإلمام الاائد اخلامنئي يف العادين
األخريين ياستعمل عبارات خمتلفة كاهلجوم القاايف والغزو القاايف والعمليات النفسية واحلرب الناعمة باعتبارها العناوين
وعّرف احلرب الناعمة يف العام احلايل 2بأهنا عبارة عن إجياد الرتديد
األساسية املوجهة ضد نظام اجلمهورية اإلسالميةَ .
يف قلوب وأذهان الناس .وميكن االستفادة مما تادم للخلوص إىل النتيجة التالية وهي أن التهديد الناعم واحلرب الناعمة
تشتمالن على "الغزو القاايف" و"العمليات النفسية" وعلى أمور أخرى سواها يهي أعم منهما .وعلى هذا األساس
يالتهديد الناعم هو عمل عمدي خمطط له ،وأما جماالته األساسية يهي القاايف ،والسياسي واالجتماعي ،واهلدف
األساس للاائمني على احلرب الناعمة التأثري على اعتاادات ،وأيكار ،وقيم ودوايع املستهديني .وال ياتصر نشاط
احلرب الناعمة على الناس ،بل يتعدى ذلك لتصل إىل رجال الدولة والنخب .ويف النهاية يعمل الاائمون على احلرب
الناعمة على التأثري يف سلوك وعمل املستهديني يف املدى الطويل.

1ـ النائيين ،حممد علي ،نظرة اسرتاجتية إىل ظاهرة العوملة القاايية وآثارها يصلية السياسة اإلسرتاجتية ،العدد .1
 -2النائيين ،حممد علي ،دراسة ابعاد وجماالت التهديد الناعم األمريكي ضد إيران ،يصلية االسرتاتيجية الدياعية الرقم .25
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إن معرية التهديدات الصلبة ،ونصف الصلبة والناعمة ومعرية جماالهتا ومصادياها ،حتتاج إىل دراسة سري تطور هذه
التهديدات على املستوى التارخيي .وبعبارة أخرى حتتاج إىل دراسة أساليب السلطة ويرض اإلرادة .وميكن حلاظ ثالثة
مااطع تارخيية تتعلق بفرض اإلرادة وتأمني املصاحل واألهداف األساسية لألنظمة السلطوية يف العامل.
وأما املااطع القالثة يعبارة عن االستعمار الادمي (مرحلة التهديدات الصلبة) واالستعمار اجلديد (مرحلة التهديد نصف
الصلب) واالستعمار ما وراء اجلديد (مرحلة التهديد الناعم).
ويستخدم يف كل مرحلة من هذه املراحل أدوات وأساليب خمتلفة .ولكل واحدة منها خصائصها وأهدايها اليت متيزها
عن غريها.
حركة تطور التهديدات الثالثة:
يعتاد بعض احملااني بعد دارستهم حركة تطور أنواع التهديدات من الناحية التارخيية ،أن معرية التهديد وجماالته
ومصادياه ،حتتاج إىل دراسة حركة تطور السلطة تارخيياً .واعتربوا أن يرض اإلرادة وتأمني املصاحل واألهداف احلياتية
لألنظمة السلطوية يف العامل ،يتم من خالل ثالثة مااطع تارخيية االستعمار الادمي (مرحلة التهديدات الصلبة)،
االستعمار احلديث (مرحلة التهديدات نصف الصلبة) واالستعمار
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ما بعد احلديث (مرحلة التهديدات الناعمة) .ويستعمل يف كل مرحلة أدوات وأساليب متنوعة مع أهداف ومصاحل
أنظمة السلطة.
1ـ مرحلة االستعمار القديم ـ التهديد الصلب:
ميكن اعتبار مرحلة االستعمار الادمي ،مرحلة "ظهور التهديد الصلب" .وتتمكن السلطة من تأمني مصاحلها والوصول
إىل أهدايها يف هذه املرحلة عن طريق اجليوش العسكرية واستارار احلكام التابعني لإلمرباطوريات .وترتك األنظمة
السلطوية آثارها على التحوالت السياسية والقاايية واالقتصادية من خالل طخطي احلدود اجلغرايية واحتالل األراضي.
وإذا كانت هذه األعمال ترتك آثاراً خمربة يإهنا ترتك آثاراً مدنية أيضاً .كانت هذه املرحلة بارزة الظهور قبل مرحلة
اإلصالح الغريب ،واستمرت بأشكال متعددة حىت أواسط الارن العشرين امليالدي .ومتتاز هذه املرحلة بشكل أساسي
خباصية االستفادة من الاوة والسلطة العسكرية ،واجليوش واحتالل األراضي هبدف يرض اآلراء السياسية.
وإذا كان األسلوب العسكري واالحتالل هو األسلوب األكقر رواجاً منذ أوائل الارن السادس عشر وحىت النصف القاين
من الارن العشرين امليالدي ،يإن هلذا األسلوب مناذج ومصاديق تارخيية متعددة .وقد عمل املستعمرون األوروبيون يف
الارن السادس عشر على احتالل املمرات البحرية واخلطوط التجارية واحتالل األراضي يأوجدوا املستعمرات .وكانوا
يلجأون بعد احتالل األراضي إىل جعلها ملكاً خاصاً لِ َملكهم أو
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َملِكتهم ويفرضون على السكان األصليني خمتلف أنواع الضرائب اليت كان من مجلتها ضرائب احلق يف السكن .وقد
استعمل األوروبيون أهايل املستعمرات وجندوهم للاضاء على املعارضني يف املستعمرات األخرى.
متكن الربيطانيون يف مصر من الوصول ألهدايهم من خالل جتنيد اهلنود .واستفاد الفرنسيون يف سوريا من جنود جاؤوا
ببعضهم من زجنبار وآخرين من الدول العربية يف مشال أيريايا باألخص من املغرب .ويف هذه اإلطار ميكن اإلشارة إىل
مناذج متعددة من أبرزها هجوم االسكندر املادوين على إيران واهلند ومصر وآسيا الوسطى (من  334قبل امليالد وحىت
الارن القاين امليالدي) ،هجوم املغول على الصني وإيران وروسيا والشام و ...واستارارهم ملدة طويلة يف هذه املناطق
( 612ـ 700هـ.ق) ،هجوم تيمور الفوركاين على إيران وآسيا الوسطى وما بني النهرين واهلند (الارنان التاسع اهلجري
الامري) ،هجوم العقمانيني على أوروبا وأيريايا واحتالل قسم من هذه الاارة (الارون  14و  15امليالديان) ...وكذلك
محلة نابليون أوائل الارن التاسع عشر ويتوحات هتلر يف احلرب العاملية القانية ( 1939إىل  )1944حيث تعترب هذه
النماذج وغريها من أبرز مصاديق يتح البلدان والتوسع يف األراضي من خالل الاوة الصلبة.
احلاياة أن احلاكم يف هذه املرحلة هو الرؤية الاائمة على أساس االحتالل والتسلط على األراضي واألجواء اجلغرايية.
وتاوم هذه الرؤية
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على يكرة أنه كلما كان النفوذ يف احمليط اجلغرايف أكرب ،كان احلصول على مصادر الاوة أكرب أيضاً على املستوى
العاملي .واحلاياة أن الوصول اىل السلطة العاملية على الكرة األرضية يف مرحلة االستعمار الادمي ،جيعل احتالل األراضي
والنفوذ إىل أجزاء من الكرة األرضية أمراً ضرورياً .وبالتايل ال ميكن اجتناب اللجوء إىل الاوة العسكرية وتأثرياهتا الحتالل
األرض واألجواء اجلغرايية .ياهلدف يف هذه املرحلة هو اجلغراييا واألرض (العوامل اجليوبوليتيكية القابتة) .وهذه العوامل
طخفي يف طياهتا التنايس ،وتوسيع دائرة النفوذ ،والسيطرة على األماكن احلياتية واالسرتاتيجية ويرض اإلرادة السياسية.
صحيح أنه جيري االهتمام هنا بالبعد السياسي لألراضي إال أن املصادر االقتصادية حتوز على أمهية خاصة.
يعترب راتزل املنظر ملرحلة اجليوبوليتيك الكالسيكي؛ أن الوصول إىل السلطة يتطلب تأمني طاقة النمو .وطاقة النمو من
وجهة نظره عبارة عن الفضاء اجلغرايف واملصادر االقتصادية .وياول إن الدولة الاوية جيب عليها ،وباإلضاية إىل احتالل
األرض واملناطق واألماكن ذات األمهية السياسية واالسرتاتيجية ،االلتفات إىل املصادر االقتصادية املوجودة .كان البناء
االقتصادي للمستعمرات قبل هجوم اإلمرباطوريات وحضور الاوة املستعمرة يف مرحلة االستعمار الادمي ،يتناسب مع
الظروف احمليطة حيث كان التجاذب بني الشعوب املختلفة يتم على أساس نظام طبيعي وعادل .عملت الدول
املتسلطة يف أوىل اخلطوات
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اليت بدأهتا احبشد اجليوش ،واإلغارة على القروات والذخائر الايمة اليت تشكل الداعم األساس القتصاد اجملتمعات
املستعمرة.
مث شكلت عملية هنب تلك القروات والذخائر وطخزينها يف خزائن امللوك والبنوك اخلاصة ،العوامل األساسية للتفوق املايل
لألوروبيني يف الارن السادس عشر حيث استعانت هبذه الاوة الحتالل الدول األخرى.
2ـ مرحلة االستعمار الجديد ـ التهديد نصف الصلب
إن يرض اإلرادة عن طريق التهديد الصلب ،واستجرار اجليوش العسكرية وحضور الاائمني على السلطة بشكل مباشر
يف األماكن احملتلة حيتاج إىل أموال طائلة ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية وجود احتمال الرتاجع والساوط من خالل
الصحوة التدرجيية للشعوب وظهور حركات للمواجهة مما يؤدي إىل زوال سلطة املستعمر .ومن هنا بدأت مرحلة جديدة
جعلت يرض اإلرادة أكقر تعايداً وجعلت استخدام السلطة يتم من خالل أساليب خفية حيث اللجوء إىل الاوة
األمنية .بدأت الاوى االستعمارية يف أوروبا ومنذ الارن اخلامس عشر وهبدف احتالل األرض والتسلط على العامل،
اللجوء إىل أساليب خمتلفة تتمكن من خالهلا من يرض إرادهتا واحلفاظ على مصاحلها وذلك من خالل استعمال الاوة
بشكل غري مباشر.
اعتمدت األنظمة السلطوية بعد قرون مديدة من احلضور املباشر يف املستعمرات أسلوب االستعمار اخلفي .كان ذلك
منذ بداية الارن السادس عشر امليالدي وحىت أواخر الارن
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العشرين ،إذ ظهر أن األسلوب الادمي يف احلضور املباشر أضحى غري مفيد .يتم هذا األسلوب من خالل اللجوء إىل
النظام األمين املعلومايت وإعطاء استاالل ظاهري للمستعمرات ،يكان االستعمار غري املباشر والذي جتلى يف حكومات
مأجورة ظهرت تارة على صورة حكومات ملكية وتارة أخرى على صورة حكومات عسكرية برملانية يف الظاهر .يف هذه
املرحلة تتابع الدول نفوذها إىل األنظمة السياسية من خالل االستعانة بالاوة السياسية األمنية .وهبذا الشكل تتمكن من
تأمني مصاحلها ويرض إرادهتا.
هناك الكقري من النماذج اليت ميكن اإلشارة إليها واليت تبني استخدام السلطة السياسية األمنية يف الارون األخرية
باألخص يف الارنني السادس عشر والسابع عشر ،حيث جلأت بريطانيا العظمى إليه ،وبعد ذلك كانت مرحلة احلرب
الباردة بني الاوتني العامليتني .وتشري نظرة سريعة إىل املوقع احلساس واالسرتاتيجي للشرق األوسط ،إىل أن األنظمة
السلطوية عملت بشكل جاد على إدارة الدول من خالل النفوذ إىل األنظمة وزرع األنظمة مع ما تتمتع به هذه الدول
من استاالل ظاهري .إال أن الدول املستعمرة متكنت من يرض إرادهتا السياسية من خالل األنظمة اليت تؤمن هلا ما
تريد .لاد عملت الدول االستعمارية يف هذه املنطاة على احلؤول دون وجود أنظمة دمياراطية ولو بالظاهر وذلك لتأمني
التسلط على املصادر واملنابع االقتصادية الغنية باألخص بالنفط .هذا من جهة ومن جهة ثانية كان ذلك هروباً من
وجود حالة تضامن
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ومااومة تؤرق أحالمهم .لعل من أبرز األنظمة امللكية اليت أوجدها املستعمرون الربيطانيون وبعد ذلك األمريكيون يف
الشرق األوسط ،النظام امللكي السعودي والنظام البهلوي.
ومنذ النصف القاين من الارن العشرين وعلى أثر احلرب الباردة والتنايس املتصاعد بني أمريكا واالحتاد السوييايت السابق،
بدأ الغرب يروج أليكار جديدة ويتحد عن ضرورة وجود دمياراطيات وذلك للاول إن الشرق ال ميكنه إجياد تلك
الدمياراطيات املنشودة .وهذا ما يؤدي ولو بشكل معني إىل جذب األيكار العامة .إن هذه التمقيالت الظاهرية،
أخفت يف طياهتا توجهاً لضبط امليول الاومية واالستااللية للشعوب وبالتايل توجيهها حنو وجهة خاصة تؤدي يف النهاية
إىل حفظ دائرة نفوذ الغرب .بشكل عام إن عمل أنظمة السلطة يف إجياد الدمياراطيات املوجهة تشتمل على جمموعة
من اجلهود املبذولة لوصول مرشحني خاصني اىل السلطة ،وجذب املخالفني وبالتايل سلب السلطة واملشروعية عنهم.
وبعبارة أخرى تسعى األنظمة السلطوية ومن خالل االستعانة باألنظمة األمنية والعوامل السياسية إىل ترك بصماهتا
اخلاصة على الرموز السياسية وتلجأ يف بعض األحيان إىل التطميع والتهديد من خالل تغيري سلوك املعارضني الذين
وصلوا إىل السلطة .من مجلة ما ميكن اإلشارة إليه من أعمال تلجأ إليها األجهزة األمنية باألخص ( )CIAيف هذا
اإلطار .ديع مبالغ طائلة لالنتخابات ،تأسيس األحزاب
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والتجمعات واللجان واالحتادات و ...وذلك هبدف التأثري على السلطة السياسية والاوة التنفيذية....
3ـ مرحلة االستعمار ما وراء الحديث  -التهديد الناعم
أدركت األنظمة السلطوية أن أساليب وأدوات السلطة يف مرحلة االستعمار احلديث يادت الفعالية الضرورية وأن
الشعوب أضحت ال تتحمل احلكومات التابعة ،يعملت على إجياد أساليب حديقة ومعادة لفرض إرادهتا وتأمني
مصاحلها وبالتايل حتايق أهدايها االستعمارية من خالل االستعانة باألساليب اجلديدة والتحوالت الاائمة يف األنظمة
الدولية .التهديد الناعم هو يرض اإلرادة وتأمني مصاحل نظام السلطة من طريق التأثري الكامل على األيكار والنماذج
السلوكية للبلد .وإذا وجد هذا النوع من التهديد ،يصبح البلد والشعب مستهدياً يف كاية جوانبه االجتماعية .ويتأكد
االحتالل الكامل من خالل التأثري يف األيكار والنماذج السلوكية للبلد .وتتم السيطرة على أبعاد النظام االجتماعي
القالثة وهي السياسة واالقتصاد والقااية ويتم تكريس األيكار والنماذج السلوكية اليت يريدها املتسلطون .يف هذا النوع ال
تتم االستعانة باألسلوب العسكري املباشر وغري املباشر ،بل تتحاق أهداف املستعمر من خالل أساليب غري حمسوسة
من دون اللجوء إىل ردات الفعل الفيزيائية .أما أسلوب وسياسة املتسلطني يف هذه املرحلة يهي إخضاع الشعوب
والنخب واتباعهم النماذج السلوكية األخرى من
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دون استعمال للاوة .ويف التهديد الناعم ال يتكبد املستعمر يف الوصول إىل أهدايه تكاليف كبرية بل ياود اآلخرين حنو
مكونات التهديد الناعم إجياد التشكيك يف املبادئ الفكرية
ما يريد بشكل غري مباشر ومن خالل اإلقناع .لعل من أبرز ِّ
واملعريية للنظام السياسي ،وتغيري الايم واملعتادات الدينية والقورية عند األمة ،وإجياد التغيري يف النماذج السلوكية
للمجتمع وظهور األزمات السياسية أي اهلوية ،واملابولية ،واملشروعية  ،واإلدارة والفعالية و ...أما التغيريات احلاصلة يف
التهديد الناعم يهي تدرجيية ،غري قابلة لإلدراك ،وغري حمسوسة وناعمة .اهلدف األساس للتهديد الناعم احتالل الالوب
واألذهان واجملاالت اإلدراكية والعاطفية للشعب .وأما أبرز وسائل هذا التهديد يهي الوسائل اإلعالمية احلديقة،
والصناعات واملنتجات القاايية .ويف الظروف احلالية يإن أبرز أساليب التهديد الناعم احلرب النفسية ،برجمة الوعي
والدبلوماسية العامة.
املكونات األساسية للتهديدات القالثة:
بشكل خمتصر ميكن اإلشارة إىل جمموعة من املؤلفات اليت تشكل ِّ
1ـ التهديد الصلب من حيث املاهية هو النزاع املباشر ،الصلب والعيين بشكل كامل .أما التهديد الناعم من حيث
املاهية يهو نزاع غري مباشر ،ناعم ،غري مرئي وذهين .أما التهديد نصف الصلب من حيث املاهية يهو أكقر عينية من
التهديد الناعم وأكقر صالبة منه.
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2ـ املصادر األساسية للتهديد الصلب ،هي التعارض بني مصاحل الالعبني واخلاليات احلدودية واجليويوليتيكية .أما
مصادر التهديد نصف الصلب يهي التعارض يف الفكر السياسي وشكل احلكومة .ومصادر التهديد الناعم تعود إىل
التعارض اإليديولوجي.
3ـ ييما يتعلق بالعوامل والالعبني األساسيني يف التهديدات الصلبة ييمكن اإلشارة إىل الاوات املسلحة ،والنظام
والسلطة ،بينما يف التهديد نصف الصلب يشار إىل األحزاب واجملموعات السياسية واملعارضة الداخلية واحلركات اليت
تعمل إلسااط النظام .أما الالعب األساسي يف التهديد الناعم ،يهي املراكز الفكرية ومراكز الدراسات اليت تتوىل
مسؤولية التنظري للحرب الناعمة.
4ـ األهداف األساسية للتهديد الصلب ،هي متام األراضي ،والادرة الدياعية  -األمنية ،واملؤسسات والبىن التحتية
واألسلحة الفعالة للبلد .أما األهداف األساسية للتهديد نصف الصلب ،يهي القاة العامة ،واالنسجام السياسي،
ويعالية الدولة واملشاركة السياسية .واألهداف يف التهديد الناعم عبارة عن العاائد والايم األساسية ،واأليكار العامة،
وطرياة احلياة ،واهلوية الوطنية واالنسجام االجتماعي.
5ـ من أبرز أساليب التهديد الناعم :احلرب النفسية برجمة الوعي والدبلوماسية العامة .وأما أساليب التهديد نصف
الصلب يعبارة عن القورات املخملية وامللونة ،والعصيان ،والتحكم والاناعة ،وجذب معارضي احلكومة والتخطيط
لعمليات خاصة وخفية .وأما أساليب
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التهديد الصلب يعبارة عن اهلجوم الواسع هبدف احتالل بلد آخر ،واهلجوم العسكري هبدف الاضاء على البىن التحتية
احلياتية للبلد واطخاذ إجراءات من قبيل االغتيال بواسطة دعم اجملموعات املعارضة املسلحة.
6ـ على مستوى نتائج وشواخص التهديد الناعم ،ميكن اإلشارة إىل تغيري االعتاادات واأليكار والسلوك واهلوية الوطنية
ويف اخلالصة إجياد نوع من االستحالة القاايية .أما عن نتائج وشواخص التهديد ونصف الصلب ييشار إىل التاليل من
القاة باحلكومة ،وإضعاف املشاركة املشروعية واالنسجام السياسي .أما نتائج وشواخص التهديد الصلب يعبارة عن
انتزاع املالكية لألرض ،وتدمري املراكز احلساسة .واضطراب توازن الاوى وتضعيف الاوات املسلحة.
7ـ من أبرز أدوات التهديد الناعم :املنتجات والصنائع القاايية ،ووسائل اإلعالم اجلمعية يف الفضاءين احلاياي واجملازي.
أما أدوات التهديد نصف الصلب .يهي التجسس وضد التجسس ،والتجهيزات الفنية واملصادر اإلنسانية واملعلوماتية
اهلامة .وأما أدوات التهديد الصلب:يهي التجهيزات العسكرية واجملموعات املعارضة املسلحة.
8ـ اهلدف من التهديد الصلب التغيري عن طريق االحتالل .وأما اهلدف يف التهديد نصف الصلب يهو تغيري السلوك
عن طريق التأثري يف احلاكمية ويف الدولة املستارة .واهلدف من التهديد الناعم تغيري االعتاادات واأليكار عن طريق
التأثري على أذهان الناس وقلوهبم.3
 -3دراسة أبعاد وجماالت تأثري التهديد الناعم األمريكي ضد إيران.
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مقدمة
شعر اإلنسان احباجته اىل األمن منذ أن قرر اخلروج من الكهوف والغابات ليعيش على شكل جتمعات ومجاعات .ومع
ظهور تلك التجمعات والابائل املختلفة برز النااش حول السبل اآليلة اىل حتايق األمن الاومي الذي يعد من األهداف
واملصاحل والايم األساسية والقابتة للمجتمعات ،مما حدا باحلكومات الوطنية للتفكري دائماً يف استارار أمنها الاومي
حلفظ أنظمتها وتطورها ،ألنه يف ظل انعدام األمن ال ميكن تنفيذ أي برامج من شأهنا ريع املستوى االقتصادي
والسياسي والقاايف واالجتماعي داخل البالد .وهنا تربز احلاجة اىل املعرية والتعامل بالطرق املالئمة لديع التهديدات اليت
تطال ذلك األمن ،وهو أمر عسري ما مل يرتايق مع الاوة .وعلى هذا األساس يإن دور الاوة يف امليادين السياسية للدول
وعلى وجه التحديد العالقات الدولية هو دور حساس ورئيس اىل احلد الذي ذهب ييه بعض املفكرين اىل اعتبار ذلك
الدور يف امليادين السياسية مشاهباً لدور املال يف األسواق التجارية.
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مسح امتزاج القااية واألمن ودورمها احليوي يف اهليكليات والتشكيالت ،واالسرتاتيجيات ،والتهديدات السياسية واألمنية
واالقتصادية وكذلك التحوالت القاايية وانعكاساهتا على وضع السياسات واإلنتاج وسائر امليادين احلياتية االجتماعية
للبشر ،بتادمي رؤية جديدة للبحث يف املوضوعات اليت تتنأول أمن الدول .بيد أن األمن القاايف ـ السياسي من أبرز
وجوه األمن الاومي ألي بلد ومن أهم طبااته الداخلية غري املرئية اليت يتشكل منها ،على الرغم من وجود مكونات
وعناصر أخرى لذلك األمن الاومي.
ينشأ األمن القاايف ـ السياسي من شعور احلاجة الفردية واالجتماعية ،واحلاجة اىل االطمئنان لدوام اهلوية القاايية
والظروف واملسارات القاايية ـ االجتماعية يف تلك البيئة .ومن وجهة نظر أمنية منهجية ،تُفسر القااية على اهنا مكون
من مكونات الاوة الوطنية أو أهنا نظام يرعي داخل النظام األساسي .وبناء عليه ،يأيت األمن القاايف مبعىن أمن جزء من
جمموع بناء الكل .بيد أنه من وجهة نظر كلية ،تتناول جماالت األاحبا القاايية املوضوعات التالية:
أوالً :بناء األمة (الشعب)،
ثانياً :بناء القااية،

وثالثاً :بناء الدولة .وتشتمل القااية يف هذا البحث على دور واسع ،وعمل خاص ،أمشل بكقري من نطاق كوهنا مكوناً
من مكونات الاوة.
يواجه جتذير قيم القورة اإلسالمية اليوم ،ونشر ثاايتها ،واحلفاظ
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على اجنازاهتا وحفظ نظام اجلمهورية اإلسالمية ،منحى من التهديدات القاايية ـ السياسية أطلق عليها اإلمام اخلامنئي
قائد القورة اإلسالمية مد ظله العايل عنوان االستحالة (أي التحول الكلي) السياسية ـ القاايية.
ِ
ِح يف الاسم األول موضوع األمن القاايف ـ السياسي ،وتناول الاسم القاين
نُظ ْ
مت هذه املاالة يف ثالثة أقسام .ياد ُشر َ
التهديدات القاايية ـ السياسية ،واختص الاسم القالث باحلديث عن الاوة القاايية ـ السياسية .ولكن مع األسف ال
توجد مصادر ومراجع مالئمة باللغة الفارسية يف هذا املضمار مع أن موضوع األمن القاايف ـ السياسي من أعاد وأهم
مستويات األمن الاومي للبلد وعلى وجه التحديد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران .وأما املصادر األجنبية ياد تناولته يف
ثبات الفكر الليربايل وأسسه الفكرية على حنو حمدود آخذة بعني االعتبار أسس الفكر اإلنساين املوجود على وجه دائم
يف العلوم اإل نسانية الغربية ،وهو ما يبدو أنه منوذج غري مالئم للمجتمع اإلسالمي يف إيران .ومن هذا املنطلق ،ميكن
هلذه املاالة مع كل نواقصها أن تكون مدخالً أو مادمة للتفكري يف هذا اجملال.
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القسم األول :األمن الثقافي ـ السياسي
األمن الثقافي:
إن التهديدات القاايية ألي بلد من أعاد وأصعب أشكال التهديد اليت تطال األمن الاومي للبالد .واألمن القاايف هو
من أكقر األبعاد غري امللموسة لألمن .ومن الصعوبة مبكان مساءلة الاادة بسبب أقواهلم وشعاراهتم يف هذا اجملال .يأيت
البحث يف األمن القاايف يف آخر املوضوع الذي يتناول األمن الاومي للدول ،ويعد من مكوناته األساسية .وكذلك
يتالءم التأكيد على العناصر "القاايية" و"الايمية" لألمن الاومي للدول مع التعاريف اجلديدة املادمة حوله" .ميكن
اعتبار األمن القاايف على انه بيئة تستطيع من خالهلا أمة ما أن جتتاز مسريهتا التكاملية بالتزامن مع حفظ هويتها
القاايية وبدون التصادم مع املوانع البشرية".
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لدى كل من احلضارة والقااية الدينية واإلسالمية واسرتاتيجيات ضمان األمن القاايف خصائص ومكونات متعددة.
وحيتاج تطور احلضارة والقااية املرتبطة بالدين ،واإلبداع يف العلم والفن ،اىل القبات واالستارار االجتماعي األمين واهلدوء
أكقر من أي شيء آخر .ومنشأ ومولد احلضارة والقااية هو يف اجملتمع النامي واآلمن .ومن جهة أخرى يإن تطور وترقي
احلضارة والقااية كفيل باحلفاظ على األمن وثباته ،وإشاعته تساهم يف إزالة التوتر والتشنج على الصعيدين احمللي
والدويل.
يتضح جلياً اليوم جلميع الباحقني دور القااية وحضور الايم القاايية يف صلب التحوالت اليت تطال اجملتمع .ومن هنا
يالحظ ،مع تبدل النظرة اىل مفهوم األمن ،طرح آراء ثاايية جديدة تتحد عن أولوية وتأثري القااية يف األمن الاومي
للدول .مبعىن أن األمن الاومي لبلد ما ال يتلخص يف زيادة عديد الاوات النظامية ،وال يف زيادة التسلح النوعي ،وال يف
خوض احلروب العنيفة يحسب ،بل يبدو أن أهم ركن من أركان األمن الاومي هو وجود أشخاص مقافني.
يعرب عنه بالقااية سيكون له وجود مستال مبجرد تشكله على رغم كونه وليد
يعتاد املقافون أن نظام املعاين الذي ِّ
سلوك العوامل االجتماعية.
تصمد القااية إزاء التجدد واحلداثة ولكنها ستتأقلم مع التغيري تدرجيياً بسبب إمكانية حتوهلا .وميكن لأليراد الذين
يضعون ويصوغون معاين بأنفسهم ان يضيفوا عليها أو يعيدوا تركيبها أو حىت صياغتها من جديد.

31

الناطة اجلديرة باالهتمام ،هي أن األيراد بإمكاهنم أن يكونوا من طاليب نظام معني جديد ،وعندما حيصلون عليه يصبح
بإمكاهنم مواجهة القااية الاائمة .وهذا األمر ميكن أن حيد يف حالة عدم استطاعة العوامل االجتماعية تابل القااية
الاائمة خالل مسار عملية التحول االجتماعي .إذاً القااية لديها إمكانية لإلنتاج وإلعادة الصياغة والطلب.
وعلى ضوء ذلك ،وبااللتفات اىل التعريف الذي مت عرضه يف البداية عن األمن القاايف بان عدم استطاعة أي نظام
سياسي اإلجابة على وجه الئق عن االحتياجات القاايية للناس احبسب الظروف الزمانية واملكانية ،وكذلك التبليغ
والرتويج على حنو صحيح لألسس القاايية والوطنية والدينية يف اجملتمع ،يإنه ميهد الطريق بذلك إلرساء القااية األجنبية
املخالفة لنظام الايم ،وبالتايل سيجازف بأمنه الاومي ،وباستاراره وبااء نظامه السياسي.
األمن السياسي
ياال عن السياسة اليت هي حل تناقضات البشر (التوييق بني التوجهات اإلنسانية املختلفة) إهنا عملية يوزع اجملتمع عن
طرياها القروات والايم بشكل ياعل ،ويتخذ من خالهلا الارارات ،وحيدد بواسطتها السياسات .السياسة هي ممارسة
الاوة والتأثري على اجملتمع.
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هتدف السياسة يف الفلسفة السياسية اىل حتايق األهداف العليا املادسة ألهنا غائية ،باإلضاية اىل اشتمال السياسة
اإلسالمية على مفهوم اهلداية .ويكون منوال احلركة باجتاه األهداف الكربى مسترتاً .وتستنبط السياسية كيفية الوصول
اىل تلك األهداف ،حىت خالل إقامة العالقة مع احلاائق الاائمة .السياسة يف الفكر الديين عبارة عن إمامة وقيادة
اجملتمع على أساس املصاحل املادية واملعنوية وتوجيه السياسة باجتاه نظام قيم حيكمها .وعلى ضوء ذلك يإن إدارة اجملتمع
جيب أن تناط بأشخاص زكوا أنفسهم وصاحلني.
من وجهة نظر اإلنسان اإلهلي ،هتدف السياسة اىل تربية اإلنسان ،وتنظيم العالقة الفردية ،واالجتماعية ،وإقامة العدل
والاسط .السعادة يف الفكر اإلسالمي هي حمور السياسة .وتاوم املنايسة السياسية على أساس احلق والعدالة ،وهديها
النهائي هو احلصول على الفضيلة والكمال.
طختلف السياسة يف الفكر اإلسالمي عما هو متداول يف احملايل العلمية حتت ماولة علم السياسة إجرائياً وقواعدياً
(اإلجراءات والسياسات) .منشأ هذا االختالف مرده اىل أن احلصول على الاوة يف ذلك الفكر املتداول وحفظها
وتقبيتها ودوامها هو احبد ذاته هدف يف هذه السياسة ،وأن ما هي أساسي هي الدولة .ومن أجل احلفاظ على مصلحة
الدولة ،بإمكان احلاكم الكذب ويعل أي أمر أو اقرتاف أي يعل .ويـُْنصح السياسي أو احلاكم بااللتزام باألخالق
والدين يف احلد الذي يضمن ييه املصاحل والنجاح .يف الواقع ،النظرة اىل الدين واألخالق هلا أدواهتا.
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يفي الفكر الديين جيب التحرك يف إطار الشرع من خالل الضوابط اليت وضعها ،واستخدام الوسائل املشروعة للوصول
اىل اهلدف ،ويف هذا اخلضم بني الدولة والاوة يإن السياسية هي مبقابة أداة لتحايق هدف أمسى وهو كمال اإلنسان.
تتشكل الدولة مبعناها العام وبعنوان أهنا نظام سياسي ووحدة سياسية يف النظام الدويل ،من أربعة عناصر هي :الناس
(الشعب) والنطاق اجلغرايف ،واحلكومة والسيادة .يواجه كل نظام سياسي دائماً حتوالت يف داخله وخارجه .وتؤدي
بعض هذه التحوالت اىل تاوية احتماالت باائه ،ويكون بعضها اآلخر سبباً يف إضعايه ،وجزء منها ليس له أي أثر
يذكر .هتدد التحوالت اليت ترتك أثراً على اهلوية الذاتية للنظام السياسي وجوده .واجملموعة اليت ال تؤثر على تلك اهلوية
ليست خبطرة .وعليه ،حيتاج أي نظام اىل ثبات سياسي ليتجاوز األحدا احملتملة ولياف حائالً أمام التحوالت اليت
تغري من هويته .وقد تؤدي تلك اجملموعة من األحدا اليت هتدد خصائص نظام سياسي ما اىل عدم ثباته لكونه ال
ميتلك الادرة على مواجهتها .ويزداد احتمال ظهور هكذا وضع من عدم القبات يف حالة تكرار األحدا  .وبالطبع،
طختلف ماهية ومعدل تكرار األحدا اليت تتسبب يف ذهاب نظام سياسي ما ويف مواضع خمتلفة.
وقد هتز أي يوضى تطول مدهتا أي دولة ،ولكنها ال تؤثر على دولة أخرى .وهلذا السبب ال ميكن احلديث عن ثبات
االستارار أو عدمه يف
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يعرف األمن السياسي
أي واحدة من تلك الدولتني قبل الدخول يف حالة الفوضى .وبناء على ما ذكر ،ميكن أن ّ
بعنوان أنه واحد من املكونات الرئيسية لألمن الاومي للدولة على الشكل التايل" :األمن السياسي هو ظروف تكون
ييها األمة قادرة من خالهلا على توزيع ثرواهتا وقيمها بشكل أمقل ،وعلى حتديد السياسات اليت حتتاجها واطخاذ الارارات
الالزمة هبدف احلصول على الفضيلة والكمال ومنع التحوالت اليت تغري من هويتها".
األمن الثقافي ـ السياسي:
تنشأ الرغبة عند بعض احملللني بفصل األمن القاايف عن األمن السياسي اىل حد ما من االدعاء الاائل بعدم تطابق
احلدود واجملاالت احلكومية (السياسية) مع احلدود واجملاالت االجتماعية (القاايية) يف أغلب احلاالت .ولكن هناك أدلة
كقرية على أن هذين البعدين من األمن الاومي قد أدغما ييما بينهما على األقل يف الظروف احلالية وهي:
 1ـ تؤدي العايدة القاايية دوراً مهماً جداً يف التشكيالت السياسية وجمرياهتا.
 2ـ تضاؤل الفرق بني القااية والسياسة يف كقري من الدول (ال سيما يف العامل القالث) جلهة التحول يف معىن السيادة
السياسي وزيادة تغلغل القااية األجنبية.
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 3ـ تستند اإلدارة السياسية ـ االجتماعية املؤثرة والفاعلة للرأي العام والروح املعنوية الوطنية بشكل علين اىل إعطاء حيز
مهم من االهتمام اىل اخلصائص والظروف القاايية داخل الدول واألمم.
 4ـ مل تنجح النخبة الشعبية واحملللون األجانب يف يصل هذين البعدين أحدمها عن اآلخر من حيث املفهوم (مفهومياً)
على رغم عدم تطابق احلدود واجملاالت السياسية والقاايية حىت يف الدول اليت تتمتع بأكرب قدر ممكن من التنوع.
 5ـ حيتاج النظام السياسي اىل االنسجام والاوة الوطنية هبدف إبداء أي نوع من الفعل ورد الفعل على الصعيد احمللي
والدويل ،إزاء أي حتوالت قد تطاله .وهذا األمر منوط بتذليل العابات واملوانع السياسية والعوائق القاايية.
 6ـ السياسة من وجهة نظر اإلنسان اإلهلي هي لرتبية اإلنسان وإقامة العدل .وهلذا السبب يف السياسة اإلسالمية،
جيب على األشخاص الذين زكوا أنفسهم وكانوا صاحلني أن يأخذوا على عاتاهم زمام إدارة اجملتمع .ويعترب هذا بذاته
جزء من األهداف األساسية لقااية اجملتمع اإلسالمي.
 7ـ تأثرت اخلطابات السياسية ـ األمنية يف العاود األخرية كقرياً باالسرتاتيجيات القاايية بشكل جدي وقوي ،احبيث
ميكن اإلشارة اىل عدد منها وهي :وجود وجه ثاايف للاوة ،االسرتاتيجيات الكربى ،والتهديدات.
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"ميكن اعتبار األمن الاومي على أنه ظروف وأجواء (وطنية وخارجية) ميكن ألي أمة يف إطاره أن توسع من أهدايها
وقيمها احلياتية اليت تتطلع إليها على الصعيد احمللي والدويل هبدف عبورها ملسريهتا التكاملية اليت رمستها لنفسها أو على
األقل أن تصون عواملها الداخلية واخلارجية إزاء التهديدات املمكنة والفعلية".
مؤشرات األمن الثقافي ـ السياسي:
ال ميكن ألسباب عديدة تادمي معيار أو مالك وأسلوب دقيق للاياس بغية تاييم وقياس مستوى األمن القاايف ـ
السياسي ،ولكن هناك إمكانية للايام بعملية تاييم نسيب واحلصول على حتليل عام وتادمي املؤشرات التالية:
 1ـ مستوى الفاعلية واإليديولوجية يف اجملتمع.
 2ـ مستوى التحمل ،واالنسجام والتعايش السلمي للهويات القاايية الوطنية داخل اجملتمع
 3ـ مستوى ياعلية صناعة القااية وإنتاج وإعادة إنتاج القااية.
 4ـ مستوى الادرة واالستعداد لتنشيط وإدارة خطاب ثاايف ما متان داخل اجملتمع وعلى الساحة الدولية.
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 5ـ مستوى الوصول اىل شرعية وياعلية النظام السياسي داخل اجملتمع.
 6ـ معدل الوصول اىل ياعلية النظام السياسي (الاوة الوطنية) هبدف متابعة املصاحل الوطنية على الساحة الدولية.
 7ـ مستوى الادرة على االحتواء (مستوى مظلة التنوع) وانعكاس ومتقيل سائر القاايات القانوية.
 8ـ مستوى قدرة اجملتمع على حفظ املعتادات والايم واألهداف السياسية والقاايية األساسية وعلى ضمان استمراريتها
يف ظل ظروف متغرية إزاء التهديدات املمكنة والفعلية.
 9ـ مستوى قدرة اجملتمع يف عملية اإلقناع وحتريك الرأي العام لدعمه واحلماية الفعلية والعملية لارارات النظام السياسي
ال سيما يف الظروف احلرجة (األزمات).
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القسم الثاني :التهديدات الثقافية ـ السياسية
ِّم عن األمن القاايف ـ السياسي يف الاسم األول ،تعريف التهديدات القاايية ـ السياسية على
ميكن ويااً للتعريف الذي قُد َ
الشكل التايل:
"يمكن اعتبار التهديدات الثقافية ـ السياسية على أنها تحوالت يمكن أن ّتعرض المسار التكاملي لألمة أو

الهوية الثقافية أو النظام السياسي لذلك البلد للخطر بطريقة ما ،بشكل يخشى منه أن تحدث تغييراً جوهرياً
وأساسياً ًً في كل واحد منهما".
كما ذكر من قبل يإن أعاد وأهم مكون من مكونات األمن الاومي ألي بلد هو األمن القاايف ـ السياسي .وحيوز هذا
األمر على أمهية كبرية بالنسبة لدولة دينية ووطنية تتمتع ييها املكونات القاايية والسياسية مبوقع رييع ٍ
وسام .ومن
البديهي أنه كلما استطاعت هذه الدولة يرض حتديات احبجم أكرب على األسس الفكرية واالعتاادية لآلخرين ،كلما
تعرضت هي لتهديدات أكقر .وبالتايل يإن التهديدات القاايية ـ السياسية
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ستكون عرضة لتعايدات أكقر .وعليه ،حيتاج التعامل مع هذه التهديدات اىل يكر وتدبري ودراسة ودقة أكقر.
تسعى التهديدات القاايية ـ السياسية ،اليت يصفوهنا بالتهديدات الناعمة ،خللق أزمات ثاايية وسياسية يف اجملتمع
للوصول اىل أهداف وأغراض سياسية .وبنظرة عامة ،األزمة هي عبارة عن ظهور وضع غري عادي يف مسار حركة أي
نظام .واألزمة هي وضعية غري مستارة حيد ييها تغيري مفاجئ يف واحد أو يف عدة أقسام من العناصر املتغرية للنظام
الاائم .من وجهة نظر أي نظام ،تطلق تسمية أزمة على أي ضربة يتعرض هلا ذلك النظام وطخرجه من حالة توازنه.
أ ـ عناصر التهديد الثقافي:

 1ـ أزمة عقيدة تشمل:

 1ـ  :1خلق الشك والرتدد يف األصول العاائدية والروحية اإلميانية للمجتمع.
 2ـ : 1السعي خللق روح اهنزامية وانفعالية ثاايية وعاائدية لدى الناس.
 3ـ  :1حماربة والية الفايه والرتويج للنظام العلماين.
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 4ـ  :1خلق تيار إصالحي ديين.
 5ـ  :1الرتويج لفصل الدين عن السياسية.
 6ـ  :1الرتويج للعاائد املنحرية واإلحلادية.
 2ـ أزمة في القيم تشمل:
 1ـ  :2حتاري وازدراء املدايعني عن الايم الدينية والوطنية للمجتمع.
 2ـ  :2حتاري الايم الدينية والوطنية ونعتهم بالرجعية.
 3ـ  :2نزع الاداسة وحتطيم الضوابط الدينية واالجتماعية والقورية.
 4ـ  :2الرتويج للفساد والفحشاء واإلباحية ال سيما بني الشباب.
 5ـ  :2نشر وترويج األمور الشاذة من ناحية دينية واجتماعية.
 3ـ أزمة في المناسك والشعائر تشمل:
 1ـ  :3السخرية من العادات واألعراف احلسنة االجتماعية والدينية.
 2ـ  :3خلق البدع والتحريف يف اآلداب االجتماعية والدينية.
 3ـ  :3خلق مفردات وشعارات واستخدام كلمات ومفردات أجنبية ينية وسياسية وإعالمية.
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 4ـ  :3الرتويج للنماذج الغربية لالقتداء هبا يف احلياة الفردية واالجتماعية للناس.
 4ـ أزمة في الرموز الوطنية والشخصيات الدينية تشمل:
 1ـ  :4السخرية من العلماء والرموز الوطنية والسعي إىل تبخيس قيمتهم يف اجملتمع.
 2ـ  :4إبراز أو الرتويج ألشخاص غري ملتزمني دينياً ووطنياً بعنوان باحقني دينيني وثااييني وينيني وعلميني وغريهم.
 3ـ  :4بناء مناذج من الشخصيات السياسية والفكرية واملنحرية أخالقياً يف الداخل واخلارج قدوة للشباب اليايعني يف
البلد.
 4ـ  :4ناد أعمى وغري بناء أو مغرض لسمعة الشخصيات اخلدومة للبلد وتشويهها.
 5ـ أزمة في المظاهر والرموز تشمل:
 1ـ  :5االستفا دة من النماذج القاايية األجنبية يف موديالت اللباس ،والتجميل الظاهري ،وسائر األمور احلياتية.
 2ـ  :5نشر اإلعالنات املتعلاة بالبضائع االستهالكية األجنبية والرتويج هلا.
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 3ـ  :5الرتويج ملعامل ورموز ومظاهر اجملموعات املنحرية.
 4ـ  :5حتطيم مادي ومعنوي للرموز األساسية الدينية والوطنية على مستوى اجملتمع.
ب ـ مكونات التهديد السياسي:

 1ـ أزمة الهوية تشمل:

 1ـ :1حتريف وحتاري تاريخ األمة ومفاخرها.
 2ـ  :1نعت ثااية وحضارة البلد ونظامه السياسي بالرجعية والسلفية.
 3ـ  :1إظهار وظيفة القااية واحلضارة والنظام السياسي للبلد بأهنا قامتة وسودأوية ومظلمة وعنيفة للجيل الشاب.
 4ـ  : 1التبليغ والغلو يف إظهار ياعلية القااية والتاريخ واحلضارة األجنبية ال سيما الغربية منها.
 2ـ أزمة المصداقية (أو الشرعية السياسية) تشمل:
 1ـ  :2التبليغ بغية إظهار عدم ياعلية النظام السياسي للبلد.
 2ـ  :2السعي هبدف قطع العالقة العاطفية واملعنوية اليت تربط الناس باحلكام يف البلد.

43

 3ـ  :2السعي بغرض خلق جو من عدم القاة عند الناس إزاء احلكام ورجاالت النظام السياسي للبلد.
 3ـ أزمة المشاركة والحضور تشمل:
 1ـ  :3السعي هبدف تقبيط عزمية الناس لناحية عدم املشاركة واحلضور يف امليادين السياسية واالجتماعية.
 2ـ  :3الرتويج لعدم تأثري حضور الناس يف امليادين املؤثرة يف حتديد مصريه مقل االنتخابات والتظاهرات.
 3ـ  :3هتديد وإرعاب الناس لعدم احلضور يف ميادين املشاركة املدنية والدياع عن اجنازات القورة ويف بعض احلاالت
ترغيبهم.
 4ـ أزمة التوافق تشمل:
 1ـ  :4الرتويج للاومية ،والعنصرية ،واالجتاهات الاومية والتخريبية املتشددة على مستوى اجملتمع.
 2ـ  :4حتريك الاوميات هبدف إبعادها عن الاضايا املركزية وإذكاء االناسامات الاومية والعنصرية والدينية.
 3ـ  :4بث الشائعات وحتريك اجملموعات االجتماعية املختلفة هبدف مواجهة بعضها بعضاً.
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 4ـ  :4تشجيع اخلاليات السياسية واحلزبية وإذكاء اخلاليات بني اجملموعات واألحزاب.
 5ـ  :4السعي خللق تكتالت وأقطاب متعددة يف اجملتمع.
 5ـ أزمة التغلغل واالختراق تشمل:
 1ـ  :5السعي إلخاية النخبة السياسية والقاايية واالجتماعية إزاء األعداء عرب الرتهيب والرتغيب أو استخدام الفساد
والفحشاء.
 2ـ  :5السعي خللق انسجام وتوايق لدى املعارضني وتأطريهم يف داخل اجملتمع وخارجه.
 3ـ  :5إمداد املنحريني واخلائفني باملال واإلعالم هبدف اخرتاق األجهزة واألعمدة القاايية واالجتماعية.
الطماعني واخلائفني
 4ـ  :5السعي لتغلغل الرأمساليني والاوى االقتصادية واألشرار واخلبقاء واملنحريني أخالقياً وسياسياً و َّ
أو املرتبطني بالاوى اخلارجية يف احلكم ويف املوارد السياسية للدولة.
 6ـ أزمة توزيع القوة تشمل:
 1ـ  :6السعي جلعل التنمية ذات بعد واحد وزيادة مكونات الاوة

45

الوطنية (اجلغرايية والقاايية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية أو النظامية) وإغفال أبعادها األخرى.
 2ـ  : 6السعي هبدف اإلخالل وإظهار التباينات بتوازنات الاوى يف البلد من خالل إضعاف قوى تنفيذية مع أركاهنا،
وتاوية قوى تنفيذية أخرى مع أركاهنا.
 3ـ  : 6السعي لرتكيز السلطة السياسية واالجتماعية أو االقتصادية أو األمنية يف أيدي أشخاص أو أقسام خاصة يف
اجملتمع واحلكم ،واإلخالل بتوازن الرتكيبة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبلد.
 4ـ  :6استقمار جتيري الاوة التجارية يف حفظ وتعزيز قوة التيارات واجملموعات اخلاصة يف البلد.
خصائص التهديدات الثقافية ـ السياسية:
تتمتع التهديدات القاايية ـ السياسية (الناعمة) اليت طختلف عن سائر أنواع التهديدات األمنية (نصف صلبة) أو النظامية
(الصلبة) خبصائص على الشكل التايل:
 1ـ تنفذ إجراءاهتا بشكل علين وواضح.
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 2ـ تعمل ببطء وبشكل هادئ وزاحف.
 3ـ سلمية وليس لديها بعد عنفي ،وهلذا هي ال تقري حساسية يف اجملتمع واحلكومة خالل االحتكاكات العادية.
 4ـ  :6تأيت يف سياق وشكل قانوين.
 5ـ  : 6تستخدم أدوات وأساليب وسياسات ثاايية وسياسية واجتماعية مقل وسائل اإلعالم واألحزاب والناابات
التجارية والعمالية واملنظمات غري احلكومية واملراكز القاايية والفنية والتعليمية والكتب واملطبوعات وغريها.
 6ـ  :6تكون أهدايها خمفية ،وتعمل بنفاق ،وهلذا ليس من السهل معرية التنظيم اخلفي ملنفذيها ويف بعض األحيان
يكون صعباً للغاية.
 7ـ  :6هلا تأثري غري عادي على االستسالم الالطوعي للشعوب واألمم إلرادة الاوة املتسلطة وإطاعتها.
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القسم الثالث :القوة الثقافية ـ السياسية
ملا كانت الاوة متقّل جوهر أي يكر وعمل سياسي ،يإن أي يكر سياسي باملاابل سيتضمن يهماً خاصاً عن الاوة
ظاهرياً أم باطنياً .الاوة هي يعل ميكن من خالله لشخص أو جمموعة أو دولة ما من ممارسة آرائه وأجندته على
اآلخرين ،أو أهنا خالصة لطرق متعددة بواسطتها ُطخضع سلوك اآلخرين لسيطرهتا.
يعود منشأ الاوة يف الفكر السياسي اإلسالمي اىل املوىل سبحانه وتعاىل .ومجيع الاوى املادية واملعنوية قائمة باوته.
وعلى هذا األساس ،توصف وظيفة الاوة يف الفكر السياسي اإلسالمي بالتايل:
 1ـ إقامة النظام العام واألمن.
 2ـ إقامة وتأمني العدل.
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 3ـ الاوة هي عامل رادع.
 4ـ نيل احلرية وإزالة عوائق الدعوة إىل احلق.
 5ـ تزكية النفوس وهتذيبها وتأمني السعادة للبشر.
 6ـ إقامة النظام السياسي وحفظه.
ميكن اعتبار "الاوة الوطنية" أهنا قدرة وإرادة واستعداد وإمكانية أي وحدة سياسية أو أي ملّة ،تستطيع الدولة والشعب
من خالهلا أن حيفظا أهدايهما وطموحاهتما ومصاحلهما الوطنية وتعزيزها وتطويرها .للاوة الوطنية مكونات عدة ميكن
أن نشري اىل عدد منها :الاوة اجلغرايية والاوة اإلنسانية ـ االجتماعية والاوة القاايية والاوة السياسية والاوة االقتصادية
والاوة الدياعية واألمنية.
طخلق الاوة يف وجهها اجلديد أقل قدر ممكن من املااومة ،وال يتحتم عليها أن تكون واضحة أو علنية ،بيد أهنا منتشرة
وموزعة يف كل شيء ويف كل مكان ،وخيضع هلا اإلنسان جسداً وروحاً .ال تعرف حدوداً وحواجز ،جمبولة بالقااية
والفكر وال تعكس مواجهات غري متجانسة وغري متكايئة .وبتعبري أعم اكتسبت الاوة يف وجهها اجلديد اجتاهات ذات
أدوات ناعمة ،على خالف النظرة الادمية التاليدية للاوة حيث كانت ذات اجتاهات بأدوات صلبة ال سيما يف البعد
النظامي وإىل حد ما يف البعد االقتصادي.
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يعترب اإلملام بالوجوه اجلديدة للاوة الوطنية حاجة أساسية للنخب والرجال املعنيني ببناء القااية وهداة الرأي العام يف
اجملتمع ،وأن ال يباى غارقاً يف يهمه ومعريته مباهية التهديدات بالطرياة التاليدية كما كان حيد يف السابق .وتعترب
عناصر الاوة القاايية ـ السياسية ،من أبرز وأهم عناصر الاوة الوطنية ،ال سيما يف اجلمهورية اإلسالمية يف إيران والنظام
السياسي املنبقق عن القورة اإلسالمية  ،حيث تعد القااية من أبرز وجوه ومعامل ذلك النظام ،باإلضاية اىل كونه إسالمياً
وأم الارى للعامل ،ومنوذجاً للمحرومني واملستضعفني واملسلمني على املستوى العاملي ،وتناقضه مع النظام العاملي
املتسلط ،وعدم مهادنته له .للاوة القاايية ـ السياسية أبعاد وعناصر متعددة ميكن أن نذكر منها:
أ ـ العناصر العقائدية والمعنوية للقوة الثقافية السياسية.

 1ـ المدرسة الفكرية (اإليديولوجية).

ما ياصد من املدرسة الفكرية يف هذا البحث مفهومها الواسع والشامل الذي يضم اصطالحاً الرؤية الكونية (نوع الرؤية
جتاه الوجود واإلنسان واجملتمع) والايم (احملرمات والواجبات سواء أكانت أحكاماً عاائدية أم أخالقية أم ياهية أم آداباً
ثانوية) .وعليه يإن اهلدف من هذا البحث هو ليس وجود إيديولوجية سياسية حمض يحسب ،بل هو مدرسة يكرية
تكون ييها السياسة واإليديولوجية السياسية قسماً ال يتجزأ منها وترتبط بسائر شؤوهنا بارتباط وثيق.
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تُعرب "اإليديولوجية" يف اغلب احلاالت عن األيكار واملعتادات واألخالق لدى أيراد اجملتمع .ومن هنا يهي غري مادية
وغري ملموسة .وقد قيل يف تعريف اإليديولوجية أو املدرسة الفكرية إهنا" :اإليديولوجية ،جمموعة من املعارف واأليكار
والتصورات املنظمة لإلنسان إزاء الوجود واإلنسان واجملتمع واحلكومة ومبنيّة على أصول عاليّة يصدقها الشرع وحتولت
إىل معتادات مسلم هبا ،احبيث إهنا تتضمن مجيع األبعاد احلياتية لإلنسان سواء كانت يكراً أم قوالً أم عمالً ولديها
قدسية خاصة أيضاً".
تعترب اإليديولوجية أو املدرسة الفكرية عنصراً من العناصر األساسية لـ "الاوة الوطنية" خاصة يف الوقت الذي تُدغم ييه
اإليديولوجية أو املدرسة الفكرية مع جنسية (قومية) وحدة سياسية ما .إليديولوجية أي بلد تأثري كبري على سياسته
واسرتاتيجياته وبراجمه التنفيذية ويف بعض األحيان تكون مصريية.
جيب تناول املنطلاات الفرعية للمدرسة الفكرية أو اإليديولوجية خالل دراستها بصفتها عنصراً من العناصر األساسية
للاوة الوطنية ألي وحدة سياسية ،من قبيل مستوى معرية مجوع الناس للمدرسة الفكرية ،ومستوى تطابق تلك املعرية
مع حاائق تلك املدرسة ،ومستوى تصديق وإميان الناس بتلك املدرسة الفكرية ،ومستوى التزام الناس بالارارات
اإليديولوجية ،وتبديل العناصر األربعة األساسية املعرية واإلميان والعمل واالستمرار يف العمل إىل عناصر قوة.
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يُعد بسط وتوسيع جمال شرعية النظام السياسي من األمور املهمة لدور املدرسة الفكرية يف زيادة واتساع الاوة الوطنية،
ألن الشرعية هي تعبري عن عالقة بني الاادة وأيراد اجملتمع .ويف احلالة اليت يعترب ييها أيراد اجملتمع قول وعمل الاادة م
شرعيني وصحيحني ،عندها سيقاون هبم ويعاونوهنم ويشاركوهنم يف تنفيذ الارارات على حنو سليم.
 2ـ تاريخ وحضارة المجتمع:
يرتبط الواقع احلاضر ألي جمتمع ارتباطاً وثيااً وال ينفك مع تارخيه السابق .ويايم اجليل احلايل يف أي جمتمع ارتباطاً
منظماً مع أجياله الساباة ويكتب تارخيه اآلين واملستابلي ويااً للحاائق اليت تعلّمها وأخذها عنها .تشمل األحدا
التارخيية ألي جمتمع احلواد والوقائع والتحوالت والتبدالت والتالبات والصعود والساوط واالزدهار واالحنطاط،
والقااية واحلضارة احلالية لذلك اجملتمع.
جتري القااية بصفتها أخالقاً وأدباً وقدوة جيدة للمجتمع على ألسنة أهل املعرية ومن خالل آثارهم ،وتغطي بالتدريج
على مجيع األمور اإلنسانية للمجتمع يف مساره التارخيي ،وتلون بلوهنا مجيع ظواهر وأمناط احلياة ألي أمة .واحلضارة هي
وجه ظاهري ومادي حلياة بين البشر يف هذه األرض .وهي املصداق اخلارجي واحملسوس عن القااية
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ومجيع املعتادات ألي أمة احبيث تظهر نفسها يف قالب املناسبات املادية.
يدير نظام أخالقي وثاايف األمور اليت يبتلى هبا اإلنسان من قبيل بناء املدن واملسكن وامللبس والصناعة واملعامالت
التجارية والعالقات األخرى يف وجهها الباطين .ولكن مظهرها اخلارجي خيلق حضارة أي قوم من خالل إقامة عالقات
وثياة ومتجانسة بينها ،وهي حضارة حتتضن مجيع خصائص النظام األخالقي والقاايف لتلك األمة .وميكن الاول يف
مجيع األحوال بأن احلضارة هي مظهر حلياة اإلنسان ،والقااية هي روح نُفخت يف جسد احلضارة لتمنحه احلركة
والنهضة والايام.
وعلى ضوء ذلك ،قد تعد اهلوية التارخيية واحلضارية ألي جمتمع عنصراً من أبرز عناصر الاوة القاايية ـ السياسية ،ويعد
اإلر القاايف ألي أمة رأمسال من رساميل الاوة القاايية السياسية لذلك اجملتمع.
 3ـ المراكز الدينية والثقافية:
تعد املراكز الدينية والقاايية اليت تشمل املساجد والنواحي املادسة لألئمة املعصومني عليهم السالم وأبناء األئمة
واملكتبات واجلامعات العلمية واملعارف الدينية واحلوزات العلمية ،من املراكز الرئيسية إلنتاج وإعادة إنتاج األبعاد
العاائدية والروحية للمجتمع .وتنصال روح اإلنسان وتتزكى من خالل االرتباط مع هذه املراكز اليت تراكم األبعاد
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املعريية عند أيراد اجملتمع وجتلب السكينة والطمأنينة (اليت يسموهنا اليوم بالصحة النفسية) لأليراد عن هذا الطريق.
ويكرس االرتباط الروحي باملوىل سبحانه وتعاىل واألئمة املعصومني عليهم السالم أسباب تاوية الدايع للسلوكيات
العاائدية والدينية .وحتفظ االعتاادات الدينية الفكرية املتجذرة ،وحتفظ اهلوية القاايية والعاائدية واملعنوية للمجتمع من
ومقل املدرسة الفكرية،
خالل متتني العالقات والروابط االجتماعية والتعاون بني أيراد اجملتمع ،وتعطي قدسية ألهداف ُ
وتبث روح املسؤولية وااللتزام يف املؤمنني وتؤدي هبم إىل معرية أنفسهم والوثوق هبا ،وبالتايل االبتعاد عن الرعب
ّ
واالستسالم إزاء القااية واحلضارة اإلحلادية األجنبية.
 4ـ الطاعة لألوامر اإللهية ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
تتفوق القااية اإلسالمية على القااية اإلحلادية الغربية بالفطرة اإلنسانية اليت هي منطلق التعاليم السماوية .وقد تصان
الشخصية الدينية لأليراد وحتصن من أي ناطة ضعف ،بإنعاش يِطرة البحث عن الكمال وعبادة اهلل .وتؤمن تلك
احلصانة أرضية صاحلة حلفظ القااية واهلوية الوطنية ،وستساعد على منو وتطور اجملتمع وترقيّه.
يُالحظ يف السنّة اإلهلية والسرية التارخيية للذين مضوا أن عناصر احنطاط اجملتمعات واحلضارات تتمقل يف الغفلة عن
ذكر اهلل والغرور
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والطغيان والظلم والفساد والفحشاء وإشاعة املنكرات يف اجملتمع ،وعلى وجه التحديد يساد اهليئة احلاكمة يف البالد اليت
تسبب النكبات واملصائب والتخلف للشعوب .وتأيت العنايات والربكات واإلمدادات اإلهلية من خالل إطاعة األوامر
اإلهلية والرتويج لألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف أي جمتمع ،وسرتيع من قوته املعنوية وتأثريه بني اجملتمعات األخرى.
ب ـ العناصر اإلنسانية واالجتماعية للقوة الثقافية السياسية:

 1ـ السكان والقوى البشرية:

السكان هم عدد من األيراد يعيشون يف إطار دولة حمددة قبلوا برعاية وجنسية تلك الدولة .للسكان بعد إحصائي
وكمي ،ولكن جيب االلتفات إىل نوعية األيراد الذين يشكلونه عند االستفادة منه بصفته أحد العناصر الرئيسية يف الاوة
الوطنية .جاء يف كتاب "مبادئ العالقات الدولية والسياسة اخلارجية" حول أمهية هذا "العنصر تبدو أمهية كقرة عدد
السكان واضحة وجلية هبدف تشكيل الاوة الوطنية .مجيع دول العامل الكبرية حالياً ،لديها عدد سكاين كبري وهذا أصل
قدمي كان ياال إنه كلما كان عدد سكان الدولة أكرب كلما كانت قوهتا أكرب .هكذا حتد موسولوين يف إحدى
خطاباته أمام اإليطاليني :دعوين أحتد إليكم
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بصراحة ،كيف ميكن ماارنة  40مليون شخص يف إيطاليا مع  90مليون أملاين و 200مليون إساليف" .يظهر التاريخ
السياسي للعامل ال سيما الارن العشرين منه العالقة بني الاوة الوطنية وعدد سكان أي دولة .وكذلك يعترب املنظرون
النظاميون أن عدد السكان هو عنصر من العناصر األربعة األساسية للحرب إىل جانب التكتيك والدعم اللوجسيت
والتكنولوجيا .وجيب االلتفات إىل العوامل السكانية يف احبث تأثري العدد وخصائصه على قوة البلد الوطنية مقل طرياة
التفكري (الذهنية والعالية) ،النزعة (الروح املعنوية) ،اآلداب واألعراف والتااليد ،املهارات والتخصصات ومستوى التعليم
واملستوى الصحي وويرة الادرة اجلسدية واملعنوية وحتديد النسل واملعتادات...
قد يضاعف عدد السكان قوة أي بلد وجيعله نشيطاً وقادراً ومتعلماً وملتزماً ومؤمناً .وعادة ما تؤدي العوامل يف بعض
البالد اليت لديها كقاية سكانية مقل قلة املوارد الغذائية وسوء التغذية وعدم وجود رعاية صحية وأمية ويار وجهل ...إىل
إضعاف الاوة الوطنية.
 2ـ التضامن ،والوحدة الوطنية ،واالنسجام:
ميقل وجود الشعور بالوحدة واالحتاد بني املواطنني أحد أهم األسباب الرئيسية لظهور الاوة الوطنية .مبعىن أن يبذل
اجلميع أقصى جهدهم ،بالتعاون واحملبة ،للتادم حنو حتايق األهداف الوطنية ،وأن
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حيايظوا على استارار وأمن البلد يف ظل التضامن العام ،إزاء أي خطر يهدده من قبل األجانب.
تتبدل التناقضات الاومية والعنصرية والعاائدية يف الدول اليت يف طور النمو يف األغلب إىل أيكار تفتيتية وجتزيئية .وتعاين
تلك الدول بسبب هذا التنوع املذكور من مشاكل ,ألن األعداء األجانب يستغلون األهداف الاومية والعنصرية
واخلاليات املذهبية الاائمة يف مقل هكذا دول ،وبالتايل تصبح األرضية مهيأة للتدخل اخلارجي يف أمور البلد الداخلية
بأشكال خمتلفة ،من بينها إثارة احلروب الداخلية والعصابات والفوضى اهلدامة ،وتفضي يف النهاية اىل ضعف قوة
الدولة.
 3ـ النزعة الوطنية:
طختلف الدول املختلفة ييما بينها من زاوية اخلصائص والنزعة الوطنية واملعتادات االجتماعية .يللخصائص الوطنية
والقاايية للمجتمعات تأثري كبري يف عملية تاييم قوهتا كالتضامن ،واجلهد ،واملقابرة ،والتنظيم ،والنظام ،واملهارات الفردية
حتمل الشدائد واملشكالت .ثاايياً،
يف استخدام التكنولوجيا املتادمة ،واإليقار يف سبيل الوصول إىل األهداف الوطنية ،و ّ
تلعب طرياة التفكري وكيفية عمل الناس يف البلد دوراً مهماً يف حتايق األهداف الوطنية من قبيل التعليم والرتبية والتمتع
بالوعي
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العلمي والسياسي للناس يف أي بلد ،والتشخيص الصحيح ملوقعية البلد اجليوبولوتيكية ،والفهم الصحيح للمصاحل
الوطنية .حالياً ،أدركت أغلب الدول هذه املسائل وقامت باستقمارات كبرية لتعزيز آياق املعرية والوعي لدى الناس يف
جماالت التعليم والرتبية.
 4ـ الروح المعنوية الوطنية:
تكون الروح املعنوية الوطنية يف أحسن حاالهتا عندما تكون اخلصائص الروحية والنفسية واألخالقية واإلرادة املشرتكة
متشاهبة .يف هذه احلالة تصبح الروح املعنوية الوطنية احملرك للجهد والفاعلية على مستوى عموم الناس .يف األغلب،
تكون الدولة واحلكومة مصانة ومؤيدة من عامة الناس وتدعمها األمة وتاف إىل جانبها يف اإلجراءات والارارات اليت
تتخذها على الصعيد السياسي الدويل يف الظروف اليت تتمتع ييها األمة بالروح املعنوية اجليدة .وبالتايل مقل هكذا دولة
تتمتع باوة أكرب يف سبيل حتايق مصاحلها الوطنية.
يعترب اإلر القاايف عنصراً من العناصر املؤثرة يف الروح املعنوية الوطنية .ويُظهر التاريخ أن الادرة العسكرية والاوة
الدياعية للبلد ومجيع خصوصياهتا ترتبط ارتباطاً وثيااً بإرثه القاايف .تفاوتت رغبة الشعوب واألمم على مر الزمان يف
تعبئة واستخدام الاوة على الساحة
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وتعرضت إىل تغيريات وحتوالت يف هذا
الدولية أو ذلك الشيء الذي اعتربه املؤرخون الروح املعنوية الاتالية والعسكريةّ ،
املضمار.
 5ـ الضمير العملي:
يفسر الضمري العملي على أنه أداء كامل وصحيح ودون تاصري للوظائف العملية ودون رقابة إضايية مباشرة أو غري
مباشرة .وبناءً عليه يعندما ياال "الضمري العملي" يراد من ذلك أن أليراد اجملتمع ميزات جتعل ضمريهم حاضراً ومراقباً
لكيفية إجناز أعماهلم يف كل مراحل إجناز العمل ويستدعيه للتحكيم واملااضاة على صحة وصدق عملهم ووظيفتهم
وبالتايل تصحيح السلوك دون أن يكون هناك إشراف أو حماسبة مباشرة أو غري مباشرة" .الضمري العملي" هو أسلوب
من األساليب االجتماعية يف جمال إجناز املهام واملسؤوليات العملية واالجتماعية وهو يؤدي دوراً مؤثراً ومصريياً يف نالة
اجملتمعات وتادمها.
يف كقري من البالد ،مل يأخذ العمل موقعه وقيمته الواقعية .وقد مت نسيان ارتااء الفرد واجملتمع وعالقتهما بالعمل وكيفية
إجنازه بالكامل .ويعمل األيراد بسبب احلاجة وصرياً من أجل البااء وكسب الراتب ،بينما أعطى العمل من أجل البااء
يف الدول املتادمة والنامية مكانه إىل العمل هبدف االرتااء  ،واحلصول على أيضل املراتب دولياً يف كل اجملاالت منذ
زمن بعيد.
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 6ـ النظم االجتماعي:
النَّظم االجتماعي هو تعبري عن معرية مجيع أيراد اجملتمع بالاوانني والاواعد والضوابط والايم اليت تش ّكل أساس اجملتمع.
ويشتمل على مفاهيم مقل التنسيق واالنسجام والتوازن يف العالقات االجتماعية .ال ينشأ اجملتمع واحلياة االجتماعية
وحدمها دون ضابطة وقانون يرعامها ويسهر على صحة تنفيذمها ياط ،بل ويف حالة وجودمها سوف لن يكون هلما دوام
واستمرارية ،وعاجالً أم آجالً ،سينهار عاد األمور ،وسيزول الركن األساسي للتجمع .بتعبري عام جيب الاول إن
الفوضى ال تتالءم أبداً بأي وجه من الوجوه مع األهداف واملقل الصغرية والكبرية لإلنسانية واحلضارة البشرية .وإذا مل
تراع أي أمة الضوابط والارارات االجتماعية سوف لن ترى وجه السعادة والرقي .عالقة احلكومة بالنظم االجتماعي هي
عالقة متاابلة وباجتاهني ،يكما أن للحكم دوراً أساسياً يف تقبيت النظم االجتماعي ،الذي هو من أهم الضمانات
لتنفيذ الارارات ،باملاابل يإن النظم االجتماعي أيضاً هو من أهم عوامل استمرار أي نظام حكومي ،وستساعد ثااية
رعاية الاوانني واحرتامها والتايد هبا وطبيعة تابل الناس للارارات احلكومية واألجهزة احلكومية احلكم على حتايق
األهداف الوطنية.
ومن نتائج النظم االجتماعي ميكن أن نذكر التايل:
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األداء الفاعل وبااء اجملتمع والتنمية والتطور والسعادة واالزدهار واالنسجام الوطين.
ج ـ العناصر السياسية للقوة الثقافية السياسية:

 1ـ القيادة:

تعد الايادة عنصراً رئيسياً وهادياً للاوة الوطنية ألي بلد .ولديها عالقة واضحة تاريباً مع كل العناصر واملكونات
األخرى للاوة .وهي تشخص حدود استخدام عوامل الاوة مقل اخلصائص اإلسرتاتيجية واملوارد الطبيعية والاوى البشرية.
وللايادة تأثري كبري يف إجياد وتاوية أو تضعيف أو تدمري الروح املعنوية الوطنية وكذلك بناء الشخصية والنزعة الوطنية.
تتضح أمهية الايادة بدرجات يف وقت القورة واحلرب وسائر التحوالت السياسية االجتماعية ،ألنه يف هكذا أوقات
تكتسب أمهية غري عادية يف توجيه األمور ووضعها يف مسري ومنحى حمدد ومعني.
وحيتاج توجيه األمور القورية واحلربية أيضاً إىل قيادات ماهرة ومدربة وذوي خربة وواعني ومتاني ملتزمني ومضحني .وهبذا
الشكل يإن للايادة مفهوماً واسعاً يتضمن طيفاً من أعلى املراتب إىل أسفلها ،ويشمل مجيع األيراد الذين لديهم دور يف
كيفية استخدام واستقمار عناصر
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وكمقال يإن قيادة السيد اإلمام اخلميين قدس سره طوال العشر سنوات األوىل بعد انتصار القورة تعد من األمور
واحلاالت املهمة واالستقنائية يف التاريخ املعاصر.
حتوز الايادة النظامية أو قيادة األيراد النظاميني يف زمان احلرب وكذلك يف زمان الصلح على األمهية وهي اليت حتدد
الاوة الوطنية للبلد .وكذلك لإلدارة االقتصادية والتكنولوجية الصناعية (التانية) واخلدماتية تأثري هائل يف اتساع وانتشار
الاوة الوطنية وتاوية الروح املعنوية الوطنية وإجياد شعور وحس التضامن االجتماعي والتعاون و..
تتجلى قيادة الدبلوماسية ـ على وجه اخلصوص يف زمان الصلح ـ بصفتها عنصراً مهماً للاوة؛ ألن ديبلوماسية البلد تعرب
عن مدى قدرته خارج حدوده .وتتعلق الكفاءة الديبلوماسية مبستوى اللياقة واألهلية للمراجع الاائدة هلا.
على ضوء ذلك ،جيب إعطاء األمهية للميزات العامة للاائد يف احبث الايادة مقل الشجاعة والشهامة والشعبية واحلضور
يف الساحة وامليدان
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والادسية املعنوية والعلم والادرة الفكرية والتدبري السياسي و ...باإلضاية إىل امليزات اخلاصة له مقل الادرة والسالمة
والصحة .بالطبع جتدر اإلشارة إىل أن جمال أنشطة نظام احلكم أصبح بوجه قاطع طخصصياً وتعدد بشكل ملحوظ
جداً .ومن هنا جيب أن ناسم موضوع الايادة إىل أنواع خمتلفة من بينها الاادة السياسيني الدينيني ،والاادة السياسيني
احملض ،والاادة الدينيني احملض ،والاادة التنفيذيني ،والاادة اإلداريني (املديرين) ،وقادة األجهزة االقتصادية ،وقادة
اجملاميع العلمية والاادة النظاميني و ...وحري بنا التذكري هنا أنه يف الارون الساباة كانت تتأثر الاوة الوطنية للدول
باخلصائص ومكانة الاادة يف اجملتمعات بشكل قوي.
 2ـ تركيبة وشكل الحكومة (النظام السياسي)
تؤثر بنية الدولة ونظامها ،وآليات اطخاذ الارارات املتنوعة ووضع السياسات العامة للبلد (اجملتمع السياسي) على حنو
كبري يف وضع االسرتاتيجيات الوطنية والتنفيذية لذلك البلد .ميكن لشكل احلكومة وعالقاهتا بالدوائر السياسية وبأيراد
اجملتمع وسائر اجملتمعات السياسية (الدول) أن تكون عوامل حيوية لاوة البلد الوطنية .أحياناً يكون وجود أجهزة
بريوقراطية وإدارية معادة مانعاً لادرة اجلهاز احلكومي على
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االستفادة الصحيحة من القروات واإلمكانات وسائر عناصر الاوة .تَظهر احلكومة اىل جانب الايادة وسائر
اخلصوصيات احلكومية (الاائد واحلكومة والشعب) اليت تشكل احلكومة بصفتها أكقر العناصر اإلنسانية احملددة لاوة
البلد الوطنية .ألن استخدام سائر العناصر األخرى هي يف يد هذه العناصر الرئيسية القالثة.
باإلضاية إىل ما مت ذكره ،يُطرح عند البحث يف نوع احلكومة موضوع أي من األنظمة لديها الفاعلية األكقر من باب
االستفادة من السياسات واالسرتاتيجيات الداخلية واخلارجية .وهنا نعود إىل رأي السيد عبد العلي قوام من أساتذة
العالقات الدولية:
تواجه األنظمة الدمياراطية الغربية مشكالت يف وضع السياسات بفضل عنصر عدم االستمرارية ،ألن يف هذه األنظمة
قد ُجيرب بعض الاادة على ترك عملهم بعد إجراء االنتخابات العامة ،ييدخل امليدان أيراد جدد من حزب سياسي آخر
ولديهم توجهات وسياسات أخرى .وتتسبب تركيبة األكقرية يف تلك اجملتمعات مبشكالت كقرية على صعيد تنفيذ
السياسة اخلارجية .وتضع الاادة يف هكذا جمتمعات ماابل مصاعب .بينما يف اجملتمعات االشرتاكية يعطي عدم حضور
اجملموعات املذكورة بالشكل الذي يالحظ يف الدمياراطية الغربية هذه الفرصة للاادة السياسيني وواضعي السياسات مع
عدد قليل من املشاركني يف عملية اطخاذ الارارات للمبادرة بشكل حر يف اطخاذ اإلسرتاتيجية اليت تؤمن املصاحل الوطنية
هلم.
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ومن وجهة النظر هذه ،سيعمل الاادة السياسيون يف األنظمة الشمولية والديكتاتورية على حنو مؤثر أكقر إذا كانت
السياسة اخلارجية إىل حد ما وبطرياة ما حمل تأييد الناس رغم هذا احلضور يف مقل هكذا أنظمة (النظام االشرتاكي
بدليل عدم حضور اجملموعات املختلفة من الناس يف الساحة السياسية والنظام الشمويل بدليل عدم تدخل الناس يف
السياسة و.)...
ومبا أن الشعب ال يدعم بأمجعه احلكومة عملياً وال يعتربها له ،يينبغي ألي حكومة تتمتع بالشرعية الكاملة من قبل
الشعب ،أن توزع الاوة املختلفة يف بنيتها وتركيبتها بشكل متسأو وحتول دون متركزها ،وبالتايل ستكون الاوة الوطنية
لتلك الدولة أكرب بدرجات من سائر قوى احلكومات األخرى.
 3ـ االستقرار السياسي والمصداقية الوطنية (المنزلة الوطنية):
يُاصد بالقبات أن ال يتعرض نظام أي بلد للتغري وأن يتمتع باستمرارية وثبات نسيب ودائم .أساساً يشكل التغيري املتكرر
لألنظمة السياسية وعدم ثباهتا األجواء لتضعيف الاوة الوطنية للبلد؛ ألن هذه التغيريات تضع الاادة من واضعي
السياسات يف أغلب املوارد والظروف أمام قيود ومشكالت .ويستلزم أي تغيري رئيسي وانتاال أساسي يف األولويات
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املتعلاة بأهداف الدولة واملصاحل الوطنية ،تغرياً ماابالً يف توزيع القروات أو نال قسم من القروات املادية واملعنوية من
قسم إىل آخر .ويف النهاية ،تؤثر أساليب النظر اىل األهداف الكربى املتنوعة ،وحتديد األولويات والسياسات على
التخطيط وجتعله يتبدل .وإذا ترايات هذه التغيريات مع أزمات داخلية أو خارجية يإهنا ستفضي إىل تضعيف وتاليص
الاوة الوطنية .وال تستطيع الدولة يف مقل هكذا حاالت أن تستخدم جماالت الاوة لتحايق أهدايها ومصاحلها على
الساحة السياسية الدولية.
ميكن مناقشة القبات السياسي يف بعدين وحتت عنوان عنصرين .وهذان العنصران مها القبات السياسي يف البلد ما يعرف
بعنوان املصداقية الوطنية للبلد  .تدل املصداقية الوطنية للبلد على موقعيتها يف اجملتمع الدويل وهلذا يهي تعد كعامل مهم
يف زيادة أو تاليص الاوة الوطنية للبلد .تؤثر الصورة اليت تادمها أي دولة عن سلوكها ونظامها واملمارسات اجليدة على
صعيد اجملتمع الدويل على حنو كبري يف مسار املباحقات السياسية واالقتصادية .وعلى هذا األساس جيب االخذ
باالعتبار تلك العوامل املتعددة اليت تؤدي دوراً يف خلق املصداقية الوطنية للدول يف تاييم الاوة الوطنية كانتصار الدولة
يف أي حرب ،وحتملها وعدم ضعفها إزاء أي هجوم خارجي ،وحضور الناس يف امليادين املختلفة السياسية واالجتماعية
املختلفة و...
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 4ـ الكفاءة (النوعية) الديبلوماسية
تعترب الكفاءة (النوعية) الديبلوماسية من أهم العناصر يف الاوة الوطنية على الرغم من كوهنا عنصراً مرناً .احبيث يبدو أن
سائر العناصر احملددة للاوة الوطنية مبقابة مواد خام ماارنة هبا .تتمقل الكفاءة الديبلوماسية ألي دولة يف قدرهتا على
تركيب مجيع تلك املواد اخلام املختلفة واملتفأوتة ييما بينها لتصبح جمموعة منسجمة ومن مث تعطيها وزناً واجتاهاً وتوقظ
اإلمكانات من عامل الاوة الديينة لتصل هبا اىل عامل الفعل عرب نفخ روح الاوة ييها.
من وجهة نظر الاوة الوطنية ،يشبه توجيه الديبلوماسيني لألمور وتصويبها على الصعيد الدويل من قبل دولة ما يف أيام
الصلح ممارسة الاادة النظاميني لالسرتاتيجيات والتكتيكات النظامية يف أيام احلرب .الديبلوماسية هي ين ربط عناصر
الاوة الوطنية بأيضل شكل مؤثر مبجموعة الظروف الدولية اليت ترتبط بشكل مباشر باملصاحل الوطنية.
ميكن الاول إن الديبلوماسية هي العال املفكر للاوة الوطنية مقلما متقل الروح املعنوية الوطنية روح الاوة الوطنية .إذا
تالصت قوة رؤيتها سيكون هناك مشكلة يف قوة حكمها وستضعف إرادهتا ،وسوف لن تكون ياعلة لألمة على املدى
الطويل مجيع االمتيازات الناشئة عن املوقع اجلغرايف واالكتفاء الذايت باملواد الغذائية واملواد اخلام لإلنتاج الصناعي
واجلهوزية العسكرية وعدد السكان وخصائصه .واألمة اليت
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تتمتع هبكذا ميزات وال تراياها بديبلوماسية مالئمة ،بإمكاهنا النجاح املؤقت من خالل استقمارها ملواردها الطبيعية .بيد
انه على املدى البعيد ستذهب تلك املوارد هباء مع الريح بالتشغيل الناقص وغري املستمر واإلسراف هبذا الرأس مال
الطبيعي .وعلى املدى البعيد جيب أن تسلم هكذا أمة غريها ممن لديها ديبلوماسية جاهزة الستخدام عناصر الاوة اليت
بني يديها بشكل أيضل ،يتعوض بأيضليتها النواقص الاائمة يف سائر اجملاالت .وقد تريع الديبلوماسية املؤهلة من الاوة
الوطنية إىل مستوى أعلى مما ميكن توقعه لو أخذنا باالعتبار مجيع العناصر األخرى.
يف أغلب املراحل التارخيية  ،يسجل انتصار للداووديني الذين كان لديهم عال وروح على اجلالوتيني الذين كانوا دون
االثنني معاً.
تنسق الديبلوماسية ذات الكفاءة العالية بني أهداف وأدوات السياسة اخلارجية واملوارد املوجودة للاوة الوطنية ،وتستفيد
من املوارد املخفية للاوة الوطنية وتبدهلا إىل حاائق سياسية .ويضاعف توجيه السعي الوطين بدوره من الايمة املستالة
لبعض العناصر مقل اإلمكانات الصناعية بالاوة ،واالستعداد النظامي ،والنزعة والروح املعنوية الوطنية .هبذا الدليل ميكن
أن تريع الاوة الوطنية اىل حدها األعلى جبعل إمكاناهتا تنتال من عامل الاوة اىل عامل الفعل ال سيما يف أيام احلرب
حيث تطرح األهداف والوسائل السياسيات بوضوح.
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 5ـ فاعلية الحكومة:
تعترب ياعلية احلكومة عامل من العوامل الرايعة للاوة الوطنية .واحلكومة من بيدها نال املوارد االقتصادية واإلنسانية للاوة
الوطنية ياط من حالة الاوة إىل حالة الفعل .وال تستطع املوارد االقتصادية أن تلعب دوراً لوحدها يف هذا الشأن وبدون
مشيئة احلكومة يف تطوير الاوة الوطنية .ويتأثر قرار الدولة يف االستفادة من الدعائم االقتصادية للبلد لتطوير الاوة
الوطنية بالظروف الدولية وموقعية البلد وإرادة الايادة السياسية.
يلعب كل من يهم الدولة الصحيح للظروف واألوضاع السياسية وملوقعية البلد ،والسعي ملوائمة قوة البلد مع تلك
الظروف ،واإلتاان يف االستفادة من املواد املختلفة ،دوراً مهماً يف تطوير الاوة الوطنية .جيب على الايادة السياسية أن
ال يغيب عن باهلا موضوع التوازن بني املوارد املختلفة للاوة .وقد يضر االهتمام الزائد عن احلد ملورد ما من موارد الاوة
مبورد آخر .كمقال ميكن أن يالص التأكيد الزائد على ريع الادرة النظامية للبلد ،امليزانية املخصصة لإلعمار ،وبالتايل
هتيأ األسباب اليت حتد من التطور االقتصادي للبلد ،أو حىت تتسبب يف استفزاز الدول اجملأورة وتؤثر سلباً على الصعيد
الديبلوماسي .وعلى ضوء ذلك ،رمبا أدى االهتمام الزائد عن احلد بالعوامل االقتصادية والنظامية للاوة الوطنية إىل إمهال
امليادين القاايية واالجتماعية ،وينال من الروح املعنوية
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الوطنية .وكذلك قد يؤدي إتاان األنشطة الديبلوماسية إىل استاطاب أصدقاء وريع املصداقية والقاة السياسية للبلد ويف
النتيجة تصبح قوة وطنية.
 6ـ دعم الشعب (شرعية الحكم):
يعترب دعم الدولة ووحدة الشعب من العناصر السياسية املهمة يف الاوة الوطنية .ابتعاد الشعب عن احلكومة يؤدي إىل
إهدار املوارد السياسية واألمنية املطلوبة للحفاظ على الوحدة الداخلية ،وترتايق مع خطر تشكل الطابور اخلامس .احلائز
على األمهية يف املباحقات الدولية هو مستوى التأثري الشعيب لتعبئة املوارد وحتضريها للتضحيات الضرورية هبدف حتايق
األهداف املتوخاة .ويف هذا الصدد ،ال ميكن إنكار الوحدة واإلرادة الشعبية كعاملني بغية حتويل الاوة من عامل الاوة إىل
عامل الفعل.
إن لادرة الدولة على كسب التأييد الشعيب ييما يتعلق باألهداف والسياسات املتوخاة ،والقاة بالاادة واملسؤولني،
ومستوى التضامن ووحدة أيراد البلد بصفتهم أعضاء يف أمة واحدة ،دوراً مؤثراً يف الاوة.
قال السيد محيد هبزادي يف كتاب "مبادئ العالقات الدولية والسياسة الخارجية"" :القاة بالاادة وأجهزة الدولة هي
عنصر آخر من عناصر التضحية املهمة يف سبيل األمة والبلد أي الروح املعنوية الوطنية .ألن
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األكقرية الساحاة من الشعب حتب وطنها ،وإذا شعرت بأن الدولة هي جتل واضح وكامل وحاياي إلرادة الشعب وأهنا
طخطو خطوات يف سبيل حتايق املصاحل الوطنية (ليس باجتاه املصاحل الشخصية) يإهنا حاضرة للتضحية والفداء بكل ما
أوتيت من قوة يف سبيل حتايق األهداف الوطنية".
د ـ العناصر العلمية والتقنية للقوة الثقافية السياسية:

 1ـ عالقة العلم والقوة

ياول إي .أ ن وايتهد" :العلم هو عبارة عن إعطاء شكل لنظام من األيكار العامة مرتابط ومنطاي ومطلوب احبيث إن
مجيع عناصر جتاربنا ميكن أن تفسر يف ذلك اإلطار" .حالياً التباين بني العلم والاوة هو موضوع احبث بني العلماء
والدول الذين هم املورد الرئيسي لتأمني املال لألنشطة البحقية .وهناك أغلبية حاضرة ألن تسيء استخدام العلم حىت مع
وجود أيضل األهداف والغايات .وال تنحصر إساءة استخدام الاوة بالدول .وقد طخرب اجملموعات ذات النفوذ العلمي
والذين هم يف أغلبهم متحالفون مع اجملموعات الصناعية العملية العلمية بنفسها ،وهذا ما يعلوه يف اجملال النووي الذي
غلب على السياسة البحقية ملدة  40سنة تاريباً.
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غالباً ما يضع العلم والعلماء أنفسهم يف خدمة الاوى الاائمة .ويف احلاياة يهم خيدموهنم يعالً .وال جتد تلك الاوى
حرجاً يف أن تاوم بعملية تبديل دائمة لطبيعة الاوة واألشخاص الذين مت توظيفهم (هناك عملية تدوير) .وقع منشأ
الاوة والسبل اليت متارس الاوة من خالهلا حتت تأثري العلم والتانية بشكل كبري .ياحلكومة تادم مساعدات مالية للعلم
حىت حتصل على أهداف معينة ،وبالنتيجة ،حيدد العلم للحكومة ما عليها يعله وكيف وبأي سرعة ن تنجز أعماهلا .ال
ميكن التحكم والسيطرة دون علم حاياي .يف النهاية ياف واضعو السياسات عاجزين أمام العلماء مع كل ينوهنم
اخلطابية .تريد األحزاب السياسية وجمموعات الضغط والناابات وأمقاهلا األاحبا لتادمي املعطيات واملعلومات لواضعي
السياسات هبدف إيساح اجملال هلم باطخاذ الارارات .استخدم العلم بصفته سالحاً للمجادلة والنااش إزاء اخلصوم
واملنايسني يف الارارات اليت أخذت يف السابق بلغة التجارة العلمية.
يرى أن أهم ًّ
حتد قائم على املستوى الدويل وكذلك يف الدول يف طور النمو والدول النامية ،هو يف ريع مستوى املعرية
العلمية للمجتمع بغية املشاركة والتأييد اجلماعي .ولكن ريع مستوى املعرية العلمية له أمهية يف وسط أصحاب الارار
ومديري اجملتمع أكقر من اآلخرين؛ لكوهنا توجد ميزات تؤدي يف النهاية اىل تعزيز الارارات ومسوها.
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 2ـ إنتاج العلم
وحيفظان بواسطتها .وعليه ميكن أن
تَ َش َّك َل عاملنا وجمتمعنا من خالل تانية ناجحة جداً مبنية على االكتشايات العلمية ُ
ينظر للعلم على أنه قوة تغيري العامل إىل اخلري أو الشر .ولكن باإلضاية إىل ذلك ،أصبح العلم يف متنأول أناس أقوياء
وبإمكاهنم االستيالء على العلم واالستفادة منه .وعلى ضوء ما تادم ،تعترب األاحبا العلمية مبقابة التيار املغذي جلهاز
التحكم بالاوة احبيث إنه يعطي قوة أكقر وباستمرار إىل أشخاص كانوا قبل ذلك أقوياء.
تستوجب املشاركة يف حل األمور املتعددة على الصعيد احمللي واإلقليمي هبدف االحرتاز من االستغالل بالطرياة
احلديقة ،وكذلك بناء القروة والرخاء للمجتمع الوطين ،االلتفات ألمهية العلم والتانية يف إجياد املعرية والقروة والاوة .ويف
هذا السياق جيب أن يوضع إنتاج العلم والتانية بكميات كبرية يف رأس الربامج واألولويات التطويرية ،وأن يتخذ اجملتمع
العلمي والبحقي ،واملخططون وواضعو السياسات ،وكذلك املديرون وأصحاب الارارات ،خطوات عن بصرية جلهة ريع
كمية ونوعية األنشطة البحقية.
إن األنشطة البحقية حالياً هي أنشطة جدية وضرورية ألن مثرهتا العلم والتانية ومها منشأ القروة والاوة.
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واليوم خرج إنتاج العلم يف اجملتمعات احلديقة عن كونه عنصراً مهمشاً ويف متنأول جمموعة صغرية من العلماء وقد تبدل
إىل وسيلة وأداة إلجياد الاوة ،وإنتاجه يتم بشكل كبري ومرتاكم ،وتتدخل الدول ييه .وعلى ضوء هذا ،يتمتع ريع
مستوى العلم والتانية بأمهية عالية مع ما يستتبعها من دعم لألنشطة البحقية حلفظ بااء الدول يف طور النمو .حيدد
عدد اجلامعات واملراكز واألاحبا وعدد األساتذة اجلامعيني واحملااني وحصة األاحبا من أمجايل الدخل الوطين ألي
بلد ،معدل قدرة إنتاج العلم يف ذلك البلد.
 3ـ إصدار المعلومات العلمية:
املعلومات هي من أهم الوظائف االجتماعية للعلم والتانية .وحتولت املعلومات إىل شرط أساسي وضروري للتنمية
البشرية يف الارنني القامن والتاسع عشر .كان استغالل اإلنسان بواسطة اإلنسان على حنو مباشر وإىل حد ما صحيحاً،
وكان قابالً للاياس الكمي ،وكان ُحيتسب من خالل عديد الاوى العاملة وساعات العمل ومستوى األجور ،والضوابط
اليت يضعها املصنع .وقد تبدلت اليوم هذه احلالة كلياً.
اليوم ال تستفيد الاوة من اآلخرين وتظلمهم عن طريق العمل املباشر ولكن بطرياة سهلة جداً عرب عدم االهتمام وعدم
التدخل وعدم العمل
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واالختباء وراء طرق معادة وخيالية تأخذ أشكاالً تعجيزية سياسياً وقانونياً.
تربز احلاجة اليوم إىل نشر العلم واملعرية العلمية هبدف "املشاركة" أكقر من ذي قبل بشكل واسع بني السياسيني
والصحاييني .جيب على هؤالء أن يكونوا قادرين على تادمي احلاائق العلمية اليت هي أساس الارارات بوضوح وقابلة
للفهم جلميع املواطنني احبيث يصبح يف استطاعتهم ان يكونوا جزءً من عملية اطخاذ الارارات.
يف هذا الشأن ،يوجد ثال وظائف أساسية للمعلومات االجتماعية هي:
أ ـ تؤدي املعلومات االجتماعية إىل إبراز قوة االبتكار الشعيب ،نتيجة لوجود تعايدات بريوقراطية إدارية ومؤسسات
معطلة من تلااء نفسها.
ب ـ تكفل املعلومات االجتماعية مؤثرية الضغط من الااعدة بصفتها أداة رئيسية للسيادة الشعبية إىل حد ما ،وتؤمن
مشاركة الناس يف عملية التغيري االجتماعي.
ج ـ حتايظ املعلومات االجتماعية على رتبة من االتصال والتواصل بني الارارات السياسية وطموحات وآمال املواطنني.
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ال يتم احلصول على هذه الوظائف القال بواسطة املعلومات االجتماعية ياط ،بل عن طريق نوع من املعلومات املبنية
على التحليل العلمي.
ليست عالقة العلم واحلكومة موضوعاً يطرح على املستوى الوطين ،يهناك حاجة متزايدة لتصور عاملي للسياسة العلمية،
الن كقرياً من املشكالت هي دولية لضخامتها وحجمها .ولكن يعود منشأ احلاجة إىل التصور العاملي إىل وجود يجوة
واسعة وما زالت تكرب بني الادرات العلمية والتانية للدول النامية بينما ال يزال توزيع االنتاجات العلمية يف الدول يف
طور النمو غري متسأو بشكل كبري.
يرمز كل من إنتاج الصحف واجملالت والكتب والنشرات العلمية ،واملراكز اإلعالمية العلمية ،وعدد الطالب األجانب
الذين يدرسون يف البلد ،ومستوى مشاركة أصحاب دور النشر يف املعارض الدولية للكتاب ،ومستوى عودة وارتكاز
املراكز العلمية لسائر الدول لإلنتاج العلمي لذلك البلد ،إىل قدرة نشر وإصدار العلم لذلك البلد.
 4ـ مستوى التقنية (التكنولوجيا):
تعد طرياة اإلنتاج الاائمة يف أي إنتاج ،تانية ،سواء كانت على مستوى الفرد أم على مستوى األمة واجملتمع .وبناء
عليه يإن الاصد من
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استخدام التانية هو التبديل يف التانية ،وبالطبع ميكن أن يؤدي التغري يف التانية ،إضاية إىل زيادة اإلنتاج املرجحة ،إىل
تغيري نوعي ييها ،أو حىت إىل إجياد سلع جديدة .وعلى سبيل املقال يف صناعة وسائل النال ،أدت التانية احلديقة يف
بعض األحيان إىل زيادة كمية اإلنتاج ويف أحيان أخرى أدت إىل زيادة جودة ونوعية ذلك اإلنتاج ويف مواضع أخرى
أدت إىل خلق وسائل نال جديدة.
ليس املراد من التغيري يف التانية ،خلق سلسلة اخرتاعات وإبداعات يف عدد من اجملاالت التخصصية ياط ،بل يشمل
هذا التغيري كل أبعاد اجملتمع .بعبارة أخرى يؤثر التغيري احلاياي يف أي جمتمع على مجيع اجملاالت كالصناعة والتجارة
والزراعة واالتصاالت والقااية والفن واهليكليات واملؤسسات احلكومة والنظامية ،وحىت طرياة احلياة اليومية للناسو
أتابتبتانبتيببنه.
وكذلك عندما يُتحد عن مستوى التانية يف أي جمتمع ،جيب االلتفات إىل أن هذا املستوى ليس واحداً ومتسأوياً يف
كل اجملتمع .وبشكل عام ميكن تاسيم مستوى التانية يف كل اجملتمعات إىل ثالثة مستويات هي:
أ ـ مستوى تاين علمي قائم يف أي جمتمع ما ،ينحصر يف اجلامعات واملراكز العلمية والبحقية للدول.
ب ـ تانية حاكمة على املؤسسات العليا يف البالد.
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ج ـ تانية قائمة ومستخدمة على مستوى عموم الناس أو اجملتمع.
تكون رتبة التادم يف التانيات يف املستويات القالثة اآلنفة الذكر من األعلى إىل األسفل ،وهي صادقة على الدول
النامية .ولكن أبعادها يف الدول املتادمة والدول يف طور النمو خمتلفة .حيث إن املستويني األول والقالث جديران
باملالحظة يف الدول يف طور النمو وقليالن نسبياً يف الدول املتادمة.
تتعلق إمكانية أي بلد للسري حنو التنمية املستدامة بضخ حشد من الاوة البشرية املاهرة يف اجملاالت العملية والفنية
املتعددة جداً واملطلوبة .وكذلك تتعلق بالسياسات املالئمة واإلطار الاانوين والتنسياي والسياسي بإمكانية ذلك البلد يف
اختيار التانية املالئمة .وتتعلق أيضاً باملهارات املختلفة ،والعلم ،والقااية ،وثااية التكنولوجيا ،وااليراد املتعلمني
املتدربني ،واخلرجيني بأعداد كايية لتطوير منطاي للتكنولوجيا احمللية ،وجذب ومالءمة التكنولوجية املستوردة من خالل
انتااهلا.
 5ـ العناصر اإلعالمية والنفسية للقوة الثقافية السياسية:
 1ـ المعلومات والوعي الوطني:

على الرغم من إمكانية احتساب هذا العامل من ضمن امليزات الوطنية ألي دولة أو أي جمتمع سياسي ،ولكن ميكن
يصله عن تلك

78

امليزات لكونه ميتلك بعداً ثاايياً .املراد من املعلومات والوعي الوطين لبلد ما هو مستوى املعرية العامة واطالع الناس
واملسؤولني على األمور واملسائل العاملية ال سيما املسائل السياسية للمجمع العاملي .من البديهي أنه كلما زاد مستوى
علم ومعرية الناس ،زادت إمكانية مشاركتهم يف األمور السياسية للمجتمع .ويف مقل هكذا ظروف يتضح دور الناس يف
اطخاذ الارارات وتنفيذها ،وبالتايل سيكون هلذا العامل تأثري بصورة مباشرة أم غري مباشرة على الاوة الوطنية للبلد ومسعته
ومصداقيته العاملية وكذلك استاراره السياسي.
جيب األخذ بعني االعتبار عند احلديث عن املعلومات والوعي الوطين ألي بلد العوامل التالية:
 1ـ مستوى العلم واملعرية وعدد األميني يف ذلك اجملتمع.
 2ـ اخلربة واملعرية السياسية والتخصصية يف اجملاالت العلمية املختلفة وعدد املختصني.
 3ـ مستوى املعلومات العامة لدى أيراد اجملتمع.
 4ـ مستوى الوعي السياسي أليراد اجملتمع بأمور البلد وكذلك اجملتمع العاملي.
 5ـ عدد املدارس واجلامعات واملراكز العلمية والتعليمية.
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 2ـ االستعداد ،واإلبداع ،واإلمكانات النفسية ألفراد المجتمع:
تؤثر كل من االستعدادات والاابليات املختلفة لألعضاء الذين يشكلون أي بلد ،والادرة على اإلبداع واالبتكار والادرة
والصحة النفسية للمجتمع على حنو هائل على الاوة الوطنية للبلد ،وعلى وجه التحديد إذا كانت الادرة على اإلبداع
واالخرتاع يف أمور مقل التادم االقتصادي والتكنولوجي واملعارف السياسية والقاايية .وكلما متتع أيراد جمتمع ما
باستعدادات أكقر وزادت إبداعاهتم وابتكاراهتم يف اجملاالت املختلفة أكقر ومتتعوا بسالمة وصحة نفسية أكقر كلما زاد
سعيهم وجديتهم يف العمل واالستفادة من اإلمكانيات يف ذلك البلد .وبالتايل ستزيد هذه العوامل ستزيد الاوة الوطنية
للبلد.
ويلعب دوراً يف تاوية الاوة الوطنية كل من نوع التصور وتوقع اجملتمع يف املستابل ،وكيفية استخدام االستعدادات
واالبتكارات بشكل صحيح والئق ،وريع مستوى اإلبداع واالبتكار لدى أيراد اجملتمع ،وقدرة حتمل الضغوط
واالختالالت.
 3ـ االتصاالت واإلعالم:
أُطلق على العامل املعاصر عبارة جديدة وهي عامل االتصاالت .تؤدي االتصاالت واإلعالم اليوم دوراً رئيسياً وحيوياً يف
حياة الناس .وهلذا
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استخدم البعض عبارة "عصر االتصاالت" لتوصيف زماننا .ال يستطيع اإلنسان املعاصر العيش دون االطالع على
أخبار ومعلومات العامل الذي حييط به ،مما طرح هنا مسألة التبادل االخباري للوسائل اإلعالمية ،ومن مث أدوات هذا
اإلعالم .هتدف املفاهيم يف العامل احلاضر مقل اإلمربيالية اخلربية ،ومكاتب توزيع األخبار (الوكاالت) ،واألقمار
الصناعية واالنرتنت وغريها ،إىل حتايق هدف واحد ،وهو خلق جماالت ويضاءات يكرية مطلوبة ،ونال يكر ناقل اخلرب
إىل متلاي اخلرب .بالتايل ال نبالغ بالاول إذا ادعينا أن اجليش اإلعالمي يعبد الطريق لغزو الاوات النظامية عرب بناء
أرضية ثاايية .وميكن التأكيد على أبعد من هذا االدعاء أنه باألساس مل يبق هناك من حاجة إىل غزو عسكري مع
هكذا غزو ثاايف شامل ومنظم.
وعلى ضوء ذلك ،تعترب االتصاالت والوسائل اإلعالمية األساليب التنفيذية هلذا الغزو الواسع واملنظم .وليس عبقياً ما
قيل يف تعريف اإلعالم إنه" :عبارة عن السعي للتأثري على اآلخرين ،مبعىن أن اإلعالم هو إقامة التواصل عرب الوسائل
اإلعالمية هبدف إقناع اآلخرين وتبديل آرائهم إزاء أمور معينة".
يعد اإلعالم الدويل ،الذي يُ َّنف ُذ عرب االتصاالت ووسائل اإلعالم ،عنصراً من العناصر األساسية اخلارجية للدول ،كذلك
هو األمر بالنسبة للوكاالت وللمنظمات وسائر املؤسسات الدولية .يف األصل

81

ال ميكن تصور اإلعالم دون اتصاالت ووسائل اتصال ،وبالتايل توجد رابطة وثياة ما بني االتصاالت واإلعالم .وقد
يستفاد من اإلعالم واالتصاالت يف تعبئة اجلماهري ضد األعداء وكسر الروح املعنوية لديهم ،وللمحايظة على
األصدقاء ،واستحضار املساعدات من قبل الداعمني ،ونشر اإليديولوجية و....
وعلى ضوء هذا ،يلعب األعالم واالتصاالت دوراً مهماً يف زيادة أو تاليص الاوة الوطنية ألي بلد ،آخذين بعني
االعتبار العناصر املتعددة هلما كاإلعالم ونوعه وجودته وموقعه وياعليته ،واألنظمة اإلعالمية واالتصاالت (كالراديو
والتلفزيون واألقمار الصناعية) والنشرات ،واجملالت ،والكتب ،وسائر الوسائل اإلعالمية واخلطط اإلعالمية والرسائل
اإلعالمية ،وكيفية التأثري عرب اإلعالم واالتصاالت ،ونوعية برامج الوسيلة اإلعالمية...
 4ـ اإلمكانية الفنية للمجتمع:
أودعت يطرة البحث عن اجلمال وطلب الكمال ،واليت هي موهبة إهلية ،يف طبع البشر .حيب البشر بأمجعهم اجلمال
يف كل األزمنة واألمكنة ويف أي موقع ومستوى اجتماعي ويف أي يئة عمرية كان .وهذا
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يؤكد على توسعة استخدام األدوات واألنشطة الفنية لكون تلك احلاجة العاطفية والنفسية ضرورية للبشر.
لدى الفن االستعداد ليستفاد منه كأسلوب ثاايف وإعالمي ،وأن يكون حامالً رسائل تعليمية وتربوية للذين خياطبهم.
وقد عرض الكقري من الرسائل على أيراد اجملتمع بصورة مباشرة أو غري مباشرة باستخدام الربامج الفنية.
وإذا قُ ّدم يكر وثااية أي جمتمع يف قالب يين ،يبإمكانه أن يكون مؤثراً وخالداً .وسوف لن تتطور ثااية وحضارة اجملتمع
دون استخدام الفن .يعد وجود أشكال وأساليب ينية قوية ،ووجود ينانني ومبدعني يف عامل اآلثار الفنية ،ووجود مراكز
تعليم وتربية ينية ،ووجود مراكز ومنشآت مطلوبة لتادمي اآلثار الفنية يف أي جمتمع ،من العوامل املؤثرة يف الاوة القاايية
لذلك اجملتمع.
 5ـ إمكانية إقناع الرأي العام وتأليبه:
الرأي العام هو قوة وشبكة اجتماعية ،لديه قوة وحركة ،وهو مبقابة حكم قوي إن مل نال حمكمة .بيد أنه ال ميكن إمهال
هذه األحكام الصادرة عن هذا املرجع على رغم عدم امتالكه لاوة تنفيذية .وتتجلى أمهيته ودوره هبذا الدليل أكقر.
يكتب نابوليون بونابرت يف تاسيم الاوة
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إىل قسمني رئيسيني وأساسيني" :ال يوجد في العالم أكثر من قوتين ،قوة السيف وقوة الفكر ،ولكن الغلبة النهائية

تكون لصالح قوة الفكر ،ألن قوة السيف أيضاً هي من قوة الفكر".

ال ميكن إنكار ماهية الرأي العام لكونه حاياة دامغة احبيث إن الايمني على األمور السياسية واإلعالمية مصممون على
أن يلحظوا يف خططهم وإجراءاهتم قوة الرأي العام ودوره يف األحدا واملوضوعات املختلفة .وجيب على الايمني أيضاً
وضع املعلومات الالزمة والضرورية بتصرف الناس بكل الوسائل واإلمكانات املتاحة يف املااطع الزمنية والظروف
املختلفة .وكذلك جيب عليهم توضيح ضرورات املصلحة العامة لياللوا من إمكانية سوء استخدام الرأي العام أو حريه
إىل حدها األدىن.
ميكن أن يستفاد من الرأي العام بصفته قوة ال غبار عليها إلجياد وتاوية الروح املعنوية الوطنية ،والروح املعنوية احلربية
والدياعية ،والشعور باإليقار والفداء والتضحية يف الداخل ،وإجياد الصداقة املتبادلة والوحدة واالنسجام بني أبناء
الشعب ،والدعم والتأييد للارارات السياسية ال سيما يف الظروف احلرجة واملأزومة للمجتمع ،واستاطاب حلفاء جدد
واالحتفاظ باحللفاء املوجودين يف األمم األخرى ،وإضعاف العدو ،والتغلغل والتأثري على أيكاره وأعماله.
إن العوامل والعناصر املؤثرة يف الرأي العام عبارة عن :األنظمة
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السياسية ،الاادة ورجاالت الدولة ،والنخبة ،والايادات الدينية ،واألحزاب واجملموعات السياسية ،واإلميان واملعتادات
الدينية ،والتعليم والرتبية ،وأهم من ذلك كله وسائل االتصاالت اجلماعية وعلى وجه التحديد اإلذاعة والتلفزيون.
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الحرب الناعمة (القوة الجاذبة وأساليب المواجهة)
 متهيد

 احلرب النفسية:

 احلرب الناعمة:
 ماارنة بني احلرب النفسية واحلرب الناعمة:
 سنن التغيري:

 االجتاهات االستهالكية السائدة
 اقرتاحات
د .غسان طه
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تمهيد
احلرب مبعناها الشائع هي حالة صدام بني مجاعات أو بني دول تستهدف الاتل والتدمري واإلخضاع والسيطرة هبدف
حتايق غايات ال تبلغها اجلماعة املريدة للاتال إال هبا.
وقد تكون احلرب حرباً من نوع آخر ال تستخدم ييها آالت الاتل املباشر أي السالح واجليوش ،كاحلرب الدبلوماسية
أو االقتصادية أو النفسية.
يفي تعريف احلرب ،جاء أهنا حالة تناقض السلم ،وتستخدم جمازاً ألمناط من الصراعات واملنايسات ،يياال مقالً:
حرب الكلمات ،واحلرب النفسية ،وحرب اإلرادات ،واحلرب الباردة ،واحلرب السياسية ،واحلرب ضد الفار واملرض .
1

وقد دخل يف حيز االستعمال مؤخراً مصطلح الاوة الناعمة أو

1ـ د .عبد املنعم احلفين ،املوسوعة النفسية ،مكتبة مدبويل ،الااهرة  ،1995ص .235
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احلرب الناعمة ،غري أن ما جيمع بينهما،مغايرهتما للحرب الصلبة أو احلرب الكالسيكية .ما يعين أن إطارها اجلامع هو
احلرب النفسية.
ولذلك يإن الاوة الناعمة تدخل ضمن هذا اإلطار .وقد عريها جوزف ناي بأهنا الادرة على أن حنصل (أي أمريكا)
على ما نريد باوة اجلذب وليس بالاوة املادية.
وعلى هذا األساس سوف نعمد بداية إىل إجراء ماارنة سريعة بني احلرب النفسية واحلرب الناعمة ال بكوهنما منفصلتني
بل لتبيان اخلاص ضمن إطار العام القاين أي احلرب النفسية.
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 -1الحرب النفسية:
أ  -تعريف الحرب النفسية:
يعرف لينربغر احلرب النفسية انطالقاً من مفهومني ضيق وواسع .يهي يف املفهوم الضيق استخدام الدعاية ضد العدو
مع إجراءات عملية ذات طبيعة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية مما تتطلبه الدعاية.
أما يف املفهوم الواسع يهي "تطبيق لبعض أجزاء علم النفس لمعاونة المجهودات التي تبذل في المجاالت
السياسية واالقتصادية والعسكرية".2

كذلك ورد يف التعريفات" :هي االستخدام المخطط المدروس للدعاية وسائر األساليب اإلعالمية المصممة
للتأثير على اآلراء واالتجاهات وسلوك المجموعات العدوة والصديقة".

ويطابق هذا التعريف ما ورد يف قاموس املصطلحات احلربية األمريكية عام " 1955أنها االستخدام المدبر للدعاية أو
ألية تأثيرات نفسية أخرى المعدة إلسناد السياسة السائدة بتأثيرات على عواطف ومواقف وسلوك

2ـ املصدر نفسه ،ص .17
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العدو والفئات المحايدة والصديقة في وقت الطوارئ أو الحرب بحيث يتم دعم الوصول إلى األهداف

القومية".3

واحلرب النفسية هي ذلك النوع من احلروب الذي تشنه اجلماعات بالدعاية واإلشاعة وتستخدم ييه كل وسائل اإلعالم
باصد إثارة الالق والتوتر لدى العدو من أجل زعزعة اإلميان باملبادئ واألهداف ببيان استحالة حتاياها وإضعاف اجلبهة
الداخلية بإظهار عجز النظام عن حتايق أهدايه وتشكيك اجلماهري يف قياداهتا السياسية والعسكرية والتفرقة بني يئات
الشعب ،وبث اليأس يف نفوس اجلنود على اجلبهة وامليدان وإشاعة الذعر بينهم باملبالغة يف وصف الاوة وانتصاراهتا
والتهوين من انتصارات العدو.4هي حرب معنوية تستهدف شخصية املااتل وشخصية األمة وغايتها تغيري سلوك األيراد
واجلماعة من أجل حتللها واستسالمها والسيطرة عليها بعد تغيري األيكار واالجتاهات والايم واملعتادات والرأي
والسلوك.5
مرة حملل عسكري بريطاين يدعى "خوللر" أورده يف كتابه "الدبابات يف
ويذكر أن اصطالح احلرب النفسية قال به ألول ّ
احلرب" وذلك أهنم يف احلرب العاملية األوىل نزعوا املواقع من الدبابات وركبوا بدالً

3ـ مصطفى الدباغ ،املرجع يف احلرب النفسية ،دار الفارس للنشر والتوزيع ،األردن  ،1998ص 16.
4ـ د .عبد املنعم حاي ،املوسوعة النفسية ،مصدر سابق ،ص 338.
5ـ املصدر نفسه ،ص .339
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منها أبواقاً ،كانوا يذيعون منها نداءات على جنود العدو لالستسالم ،ويذكرون هلم أسباباً منها أن زوجاهتم يف اجلبهة
الداخلية قد بلغ هبن تدهور األحوال االقتصادية أهنن صرن ميارسن البغاء وأن األمراض السرية حتولت إىل أمراض عادية
ليطعموا هبا
بني األوالد ،وكانوا يشتمون اجلنود بأقذع أنواع السباب ،ويستخدمون خمتلف املعلومات عن اجلبهة الداخلية ّ
إشاعاهتم وأكاذيبهم واستخدموا األسرى للنداء على جنود وحداهتم وكانوا ينادون اجلنود بأمسائهم .وهلذا أطلق على
احلرب النفسية من هذا النوع تسمية حرب األبواق ،وكانوا يساطون املنشورات على اجلبهة الداخلية اليت تشكك يف
صمود قواهتم وإخالص زعمائهم ،وهو أيضاً سبب تسميتها احبرب املنشورات.6
مع تادم وسائل االتصال حتولت احلرب النفسية إىل حرب إعالمية شاملة.
ب  -أساليب الحرب النفسية:
هبدف حتايق األهداف والغايات يف التأثري على األيكار والعواطف وأشكال السلوك تتبع احلرب النفسية مجلة من
األساليب التالية :الدعاية ،اإلشاعة ،التضليل اإلعالمي ،غسيل الدماغ ،الغزو الفكري،
6ـ املصدر نفسه ،ص .341
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الفكاهة والكاريكاتور ،البالغات والنداءات ،إثارة الرعب ،والفوضى ،استعراض الاوة وعرض األسلحة ،وتشويه
الشخصية.7
أما الوسائل اليت تعني على استخدام هذه األساليب يهي الوسائل السمعية واملرئية ،كاإلذاعة والتلفزيون والسينما،
وأشرطة الفيديو والكاسيت ووكاالت األنباء واملواد املطبوعة من كتب وصحف ومنشورات ،ومواد مصورة كامللصاات
والاليتات والصور الفوتغراييه والكاريكاتور ،وكذلك من هذه الوسائل اخلرائط والرسوم واجملسمات يضالً عن وسائل
االتصال املباشر عرب االتصال الشخصي واملسرحي والطابور اخلامس.8
7ـ مصطفى الدباغ ،املرجع يف احلرب النفسية ،مصدر سابق ،ص 57.
8ـ املصدر نفسه ،ص .185
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 -2الحرب الناعمة:
األسباب والغايات:

مع هناية احلرب العاملية القانية كانت املستعمرات قد حترر معظمها من السيطرة االستعمارية الربيطانية والفرنسية .وظهر
عصر السيطرة األمريكية بعدما اناسم العامل بني معسكرين وحتول الصراع بني أمريكا والغرب وحلفائه من جهة ،وبني
منظومة الكتلة الشرقية اليت يتزعمها االحتاد السوييايت .وقد قامت بني الكتلتني الغربية والشرقية حروب ساخنة وأخرى
باردة بأدوات اقتصادية ونفسية وأيديولوجية.
غري أنه مع بداية التسعينات كان االحتاد السوييايت قد أعلن عن هزميته .وهبذا اإلعالن مل يعد هناك حمل إلمكان بروز
ومشويل النزعة
عاملي
َّ
حروب عاملية جديدة لغياب املنايس ليحل مصطلح جديد هو العوملة احبيث أصبح كل شيء َّ
وبرزت شعارات ،من مقل الدمياراطية ،احلريات ،الرأمسالية العاملية ،حاوق اإلنسان ،محاية البيئة ،حاوق املرأة والطفل...
اإلرهاب العاملي ،السالم العاملي وغريها من شعارات ميكن
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استخدامها استخداماً ناعماً لإلطباق على الشعوب وتسخريها خلدمة السيد األمريكي اجلديد.9
كذلك ما يديع أمريكا إىل استخدام احلرب الناعمة أن النصر العسكري ال يعين دوماً حتايق نصر سياسي بل قد يؤدي
إىل مااومات وازدياد كراهية الشعوب ألمريكا ،ازدادت على غرار ما حد أثناء احتالل العراق وأيغانستان حيث
كراهية الشعوب ألمريكا يضالً عن إثارة الغضب لدى شعوب أمريكا وأوروبا نفسها .كذلك هناك سبب ال يال أمهية
يف اتباع احلرب الناعمة وهو طخفيف اخلسائر البشرية والنفاات العسكرية اليت تديع إىل اجلمود يف االقتصاد األمريكي
نفسه.
لاد أدرك الغرب عمق أزمته العسكرية والقاايية واالقتصادية وأحس بعجزه عن يرض سياساته بالاوة وتراجع مركزيته
وظهور مراكز عديدة غري غربية كالصني واليابان يضالً عن أن اجلماهري وخصوصاً يف بلدان العامل القالث باتت أكقر
صحوة ،وخنبها أكقر حركية وصاالً ويهماً لاواعد اللعبة الدولية .وأدرك كذلك أن طخلّف شعوب آسيا وأيريايا جيعلها
غري قادرة على االستهالك ,وال ميكن استيعاهبا إال بعد أن تتادم لتصبح شبه متادمة وشبه مستهلكة.10

9ـ د .حازم الببالوي ،النظام االقتصادي الدويل املعاصر سلسلة عامل املعرية ،العدد  ،257الكويت  ،1995ص 234.
 -10د .عبد الوهاب املسريي ،الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،دار الفكر املعاصر ،بريوت  ،2003ص .171
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كان ال بد واحلال هذه أن تظهر رؤية جديدة من خالل خطاب جديد يستوعب اإلدراك الغريب للتكلفة العالية
للمواجهة .وهنا ظهر ما ميكن تسميته االستهالكية العاملية ،قوامها حتويل العامل إىل ساحة كبرية تسودها قوانني العرض
والطلب وتعظيم املنفعة املادية وحتويل العامل إىل مصنع وسوق وملهى ليلي.
لتحايق هذا قرر الغرب اللجوء لإلغراء واإلغواء بدالً من الامع والاسر ،واالستفادة من التفكك لضرب التماسك
الداخلي ,إي أن التفكيك وااللتفاف أجدى وأرخص من التدمري واملواجهة .وآليات اإلغواء عديدة من بينها إيهام
اآلخر ,أي أعضاء النخب احمللية احلاكمة اليت مت تغريبها بأهنا شريكة يف عمليات االستقمار وهنب الشعوب ,كذلك يتم
اإلغواء للشعوب نفسها عن طريق وسائل اإلعالم العاملية ،وبيع أحالم االستهالك الوردية أو عن طريق النخب احمللية،
يرتايق ذلك مع عمليات يتح احلدود وتفكيك الدولة الاومية وحلول املنظمات الدولية ،وإثارة األقليات ومشاكل
احلدود ،وتفكيك األسرة باعتبارها امللجأ األخري لإلنسان ،واحليز الذي حياق اجملتمع داخله استمرارية اهلوية واملنظومة
الايمية.11
 -11م.ن  :ص.172
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وسط هذه الرؤية مثة ايرتاض كامن بأن اجملتمع األمريكي ،الذي حاق أعلى مستويات اإلنتاجية واالستهالكية ألعضائه،
ال بد أن يصبح الادوة واملقل األعلى.
ولكن كل هذه اآلليات واألهداف تصب يف هدف واحد هو ضرب اخلصوصيات الاومية ,واملرجعية األخالقية حىت
يفاد اجلميع أية خص وصية وأية منظومة قيمية ليصبحوا آلة إنتاجية استهالكية ال تكف عن اإلنتاج واالستهالك دون
أية تساؤالت ،وليظهر إنسان استهالكي أحادي البعد حيدد أهداف كل يوم ،ويغري قيمه بعد إشعار قصري يأتيه من
اإلعالنات واإلعالم ،إنسان عامل االستهالكية العالية الذي ينتج بكفاءة ويستهلك بكفاءة ،ويعظّم لذته بكفاءة
حسب ما يأتيه من إشارات وأمناط ،هذا هو احلل النهائي يف عصر التسوية ،الذي حل حمل احلل النهائي لعصر
التفاوت ،يبدالً من اإلبادة يظهر التفكيك من الداخل.12

 -12م.س :د .عبد الوهاب املسريي ،ص.174
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 -3مقارنة بين الحرب النفسية والحرب الناعمة:
استناداً إىل أحد التعريفات الواردة حول احلرب النفسية انطالقاً من هديها وهو التأثري على مواقف وعواطف وسلوك
اجملموعات العدوة والصدياة ،جند أن عملية التأثري تنطلق من األخذ بعني االعتبار مداخل ثالثة هي :املوقف ومدخله
العال ،العواطف ومدخلها الوجدان والشعور ،والسلوك ومدخله اجلسد.
كذلك يإن الاوة الناعمة أو احلرب الناعمة بوصفها تعتمد على قوة اجلذب يإن مداخلها أيضاً هي العال والوجدان
والسلوك ،مع وجود يارق بأن هذه املداخل وسيلتها يف احلرب النفسية الرتغيب والرتهيب خصوصاً ،يف حني أن الاوة
الناعمة وسيلتها الرتغيب ياط ،ومن األمقلة على ذلك:
ـ العال يف احلرب النفسية :يتم األخذ بعني االعتبار مركوزاته وطبيعة وظيفته يف احلكم على األمور وماارنة مصلحة
الذات ومصلحة اجلماعة .يخوض احلرب الدياعية على سبيل املقال واحبكم منطق العال جيب خوضها للدياع عن
الكرامة وعن املكتسبات واملادسات .واحلرب النفسية املوجهة حنو مركوزات العال تستهدف جعله عاالً تربيرياً جراء
اإلحساس بالضعف وعدم جدوائية املواجهة جراء تأثره بالدعاية والركون إىل االعرتاف بادرة العدو حىت ولو كانت
ومهية.

99

أما العال كمستهدف يف احلرب الناعمة يإهنا تنطلق يف حتفيز مركوزاته الايمية من مورد اجلذب وليس التهديد
واستعراض الاوة وجعله عاالً تربيرياً يهدف إىل تربير عدم الادرة على املواجهة ،ينشر الدمياراطية ،والسالم والعدل
والرياه واخلري مفردات يركن إليها العال .لذا يإن استخدامها استخداماً جاذباً يستهدف االعرتاف باخلصم ليس كعدو
وإمنا كآخر يريد اخلري العام ،يال بد واحلال كذلك من ديع املستهديني حنو االنشداد الطوعي واإلرادي املفعم باإلقدام
والتحفز اإلجيايب وليس السليب.
ينطبق األمر على االستهالك الذي غالباً ما يعتمد على قوة اجلذب ياملستهلك ،حذف مستهلك رشيد ،ينفق على
السلع ويق املنفعة اليت يريدها من السلعة وبأقل كلفة يف حني أنه باوة اجلذب عن طريق الرتويج واإلعالن الذي يديع
اإلنسان إىل حماكاة العصر واالنتماء للحداثة ال يصده عاله واحلال كذلك بالنسبة إىل إنفاق املال الويري يف اقتناء السلع
انطالقاً من مردودها العصري واالجتماعي وليس ويق املنفعة أو الايمة التبادلية.
الوجدان وهو مستوى املشاعر واألحاسيس كاحملبة والكره واخلوف والالق والرعب .احلرب النفسية غالباً ما تستهدف
إثارة اخلوف والالق والرعب هبدف شل اإلرادة واإلحساس بعدم الادرة والعجز والتسليم.
بينما احلرب الناعمة ال تستهدف غريزة اخلوف والرعب والالق بادر ما تستهدف التبديد الواهم هلذه املشاعر؛ يالرتكيز
على الوئام
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والدمياراطية والسالم والعدل تقري مشاعر سارة يف النفوس ،وألهنا كذلك يهي تدخل يف مضامني هذه احلرب.
ويف عامل االستهالك يالرتويج للسلعة ال يستهدف الدايع البيولوجي لإلنسان الذي ينفق ويق حاجته بل عليه أن ينفق
ويق ما يروجه املنتجون ،ولذلك تعتمد العملية الرتوجيية للسلع على الدوايع النفسية كالتابل االجتماعي ،وإرضاء الذات
إرضاءً نفسياً يقري مشاعر سارة تتجاوز احلاجة البيولوجية وتتجاوز املنفعة ألن الناس ال يستهلكون دوماً ما ينفعهم وما
يوير عليهم من املال وهو ما يُروج له يف عامل املوضة واملالبس وحىت يف الطعام والشراب وأساليب الرياه بل حىت املضرة
منها كالكحول والدخان وغريها.
ـ اجلسد :وهو مستودع احلركات والسلوك الظاهري الناتج عن العال والوجدان؛ ياحملارب الذي تشل يده قبل الذهاب
إىل احلرب والاائد املنكفئ يف ساحة احلرب يتحدد سلوكهما قد ينبع من تأثري احلرب النفسية كتعبري عما اعتمل يف
العال والوجدان.
يف احلرب الناعمة يراد للجسد أن يكون منمطاً يف سلوكه كما اآلخرين تنميطاً حياكي احلداثة ويق النمط األمريكي،
تنميطاً مشفوعاً باإلقدام وليس االنكفاء ،وبالطلب وليس بعامل الضرورات .منوذجه نوعية الطعام واللباس وتسرحية
الشعر وأنواع العطور وقواعد الرشاقة واملوضة اليت ال تنتمي إىل روح العصر بادر ما تنتمي إىل عامل الربح واملال
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وعامل التنميط يف ثااية اجلسد ويق النموذج احلضاري الغريب انطالقاً من مفاهيم احلق واحلرية كحاوق طبيعية وليس
كحاوق متعالية مصدرها الدين والوحي ال سيما يف اجملتمعات اليت ال تزال تدمج بني احلاوق واألخالق ،مبا ينعكس
على سلوك أيرادها.
مقاالً ال حصراً اإلجهاض ،وكشف اجلسد ،والزواج املدين واإلسراف والامار ،وغريها اليت تنتمي ويق احلضارة الغربية إىل
عامل احلاوق الطبيعية يف حني تكون غري ذلك يف اجملتمعات الدينية لكوهنا تصطدم مع األخالق كايمية متعالية.
استناداً إىل التعريف الذي أدىل به جوزف ناي حول احلرب الناعمة أو الاوة الناعمة نستطيع الاول إن الاوة الناعمة
هي أحدى وسائل احلرب النفسية غري أنه نظراً إلعطاء الاوة الناعمة هذا البعد كأحد اخليارات املهمة وكاسرتاتيجية
يتعني على السياسة األمريكية اتباعها يف بلوغ األهداف عن طريق الاوة اجلاذبة حتديداً ،ميكن إدخاهلا يف نطاق حمدد
باعتبار أن احلرب النفسية وإن كانت حرباً بال حراب ،ولكنها تستخدم أساليب ناعمة وقذرة يف آن معاً كالتهديد
واحلصار االقتصادي ،وبث اإلشاعات وغالباً ما تستهدف التأثري على املعنويات.
يف حني أن الاوة الناعمة تستخدم أساليب ال ينبغي هلا أن تواجه بالريض واالستنكار بل تعمل على استمالة
اجلماعات املستهدية واندياعها حنو األهداف املطلوب حتاياها.

102

وهي تستخدم يف هذه احلال نفس الوسائل املستخدمة يف احلرب الناعمة مع اختالف األساليب املتبعة يف هذا اجملال،
انطالقاً من مراعاهتا قوة اجلذب حىت ولو عن طريق اخلداع.
يكما للحرب الكالسيكية أدواهتا متمقلة مبختلف أنواع األسلحة احلربية كذلك للحرب الناعمة أدواهتا وجنومها وهي
الشركات الصناعية الكربى ورجال اإلعالم وشركات اإلعالن والتسويق ومراكز املال والبحو ورجاالت املخابرات
وهؤالء هم الذين يسيطرون على مراكز الاوة يف العامل .اهلدف النهائي هلؤالء هو الفرد العادي يسعى اجلميع إليه
باإلقناع حيناً وباخلداع حيناً آخر واملهم احلصول على مواياته وضمان رضائه مديوعاً إىل أهدايها ديعاً عرب إخضاعه
ملظاهر التأثري والغواية والتضليل من صنّاع املال واإلعالم ووسائل االتصال.
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 -4سنن التغيير
التغيري هو سنة اجملتمعات البشرية اليت ومنذ يجر التاريخ مل تستار على حال .ومع أن عوامل التغيري ترتبط بظروف
مواجهة تعايدات احلياة ،وأن مسار التغيري وشدته خيتلف بني شعب وأخر ،إال أنه بات من البارز لدى علماء
االجتماع أن التغيري أول ما يطال األنظمة السياسية واالقتصادية واجلوانب الاانونية .ولكنه حيد بوترية إقل إبطاءً يف
النظام االجتماعي اليت ترسخت العادات والتااليد واملعايري الايمية السائدة.كل ذلك حد قبل ثورة عامل التكنولوجيا
واالتصال .وألمهية ثبات العادات والتااليد والقااية السائدة كانت التجارب املريرة لألنبياء والرسل إزاء حتدي ثبات
األعراف السائدة يف مجودها وطخلفها احبجة أهنا عادات وتااليد اآلباء.
يف عصرنا ا لراهن الناس هي من تطلب التغيري يف منظومتها االجتماعية .نالحظ انه حىت الشعوب اليت تاول بوجود غزو
ثاايف جند أن هذه الشعوب ذاهتا هي اليت تبادر إىل متقل الصيغ اجلديدة .وإن صورة الرئيس يلتسني وهو ياف يف مطلع
التسعينات يف طابور طويل يف أحد شوارع موسكو كي حيصل على يطرية هامربغر يف حفل ايتتاح أول يرع ملطاعم
ماكدونالدز يف روسيا ,وهي صورة سوف تتكرر يف الرياض ويف الدار البيضاء مع اليوم األول اليتتاح املطعم نفسه،
وكأن الناس يف
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عرس تارخيي يشاركون ييه كإعالن لدخول العصر اجلديد .وال مياثل هذه الصورة إال صورة الناس يف شوارع الااهرة
وجاكرتا وهم على أحر من اجلمر شوقاً ملشاهدة ييلم أمريكي مقلهم مقل آخرين يف باريس وبكني وطوكيو وغريها من
بالد املعمورة.
ملاذا تطلب الناس هذه القااية وتسعى إليها وتديع هلا املال وطخصص هلا الوقت وطول االنتظار؟ هل باإلمكان الاول انه
ليس مثة غزو ثاايف ألن الناس تطلب ذلك؟
لاد تادم احلال يف جمال إثبات ما لقااية الصورة غري أن مثة خصوصيات للبلدان اليت تعد نامية وخصوصاً يف عاملنا
العريب اإلسالمي هذه اخلصوصيات نابعة أوالً من حال اإلخفاق يف حتايق تنمية حاياته طال انتظارها ملدى ما يزيد
على أكقر من نصف قرن من زمن الوعود بالعبور إىل حياة أيضل من مستويات احلرية وجماالت العمل والرقي ,إن
الفشل يف تادمي النموذج احلضاري اخلاص هبذه اجملتمعات يديع بال شك إىل استلهام مناذج أخرى وجدهتا يف منط
احلياة الغربية دون غريها وإال ملاذا مل تالد مناذج أخرى موجودة لدى حضارات وشعوب أخرى
ملاذا كل هذا النجاح والتعميم للنموذج التملكي االستهالكي يف جمتمعاتنا اليت ال تنفك تعلن عن ارتباط قيمها
األخالقية مبرجعية متجاوزة.
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أ  -البعد النفسي للتملك واالستهالك:
من أجل يهم طبيعة التملك واالستهالك ال بد بداية من إدراج التملك الوجودي الذي ناف خالله على هذه احلاياة
اليت تعكس الطبيعة األوىل لتعاطي اإلنسان مع ما ميلك ويستهلك بغض النظر عن التملك املتجاوز للتملك الوجودي
حيث سنفرد له سطوراً الحاة يف مااربته انطالقاً من املعطى احلضاري ويف انتااله الناعم إىل اجملتمعات العربية
واإلسالمية.
التملك واالس تهالك الوجودي ينسجم مع حاجة الوجود البشري إىل اقتناء أشياء معينة يستخدمها من أجل البااء من
غذاء ومأوى وكساء وأدوات ضرورية لإلنتاج .وهذا النوع له جذوره يف الوجود اإلنساين الرتباطه بدايع البااء ،وهو
خالف ما نرمي إليه من مااربة الدوايع األخرى للتملك واالستهالك الذي ينشأ جراء الظروف االجتماعية ومستجدات
التطور.
التملك يادَّم مقال الطفل يف مرحلة من مراحل منوه ،مييل أن يضع يف يمه كل
يف املعطى الوجودي وكأقدم أشكال
ُ
األشياء اليت يرغب ييها .ويف املعطى االجتماعي والنفسي باتت توجد أشكال من التملك لدى إنسان .النزوع
لالستهالك اليوم هو نزوع البتالع العامل بأسره .اإلنسان االستهالكي يف عصرنا الراهن هو الرضيع األبدي الذي ال
يكف عن الصياح يف طلب زجاجة الرضاعة اليت باتت تعرب عن حاجة
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متجاوزة حلاجته الوجودية كتلك اليت تتصل باستهالك السيارات والسياحة واجلنس.........وغري ذلك مما خيفف من
الالق يف عملية تديع االستهالك إىل مزيد من عملية االستهالك ألن كل استهالك سابق يفاد تأثريه االشباعي.
ب  -مرجعية األخالق:
يف عصر العوملة قد ال طختلف مظاهر االستهالك بني منط حداثي أورويب وبني جمتمعاتنا قيد التحول للدخول إىل العصر
اجلديد.
ولكن يف م عرض املاارنة واملفارقة ،التساؤل املطروح أن اجملتمعات الغربية يف منطها االستهالكي تنسجم مع الرؤية
الكونية اليت قدمها يالسفة عصر النهضة وعصر احلداثة وما بعدها .تلك الرؤية اليت حتيل إىل املنظور املادي حيث
اإلنسان يف بعده املادي غري املتجاوز للطبيعة املادية ,وحيث ليس مثة غاية متجاوزة لوجوده املادي ,وبذلك سادت قيم
اللذة ,واملنفعة ،وحيث ليس لألخالق املادية من مرجعية روحية متجاوز لإلنسان ( أعىن الوحي).
يف جمتمعاتنا اإلسالمية ال تزال مرجعية الايم األخالقية مستندة يف معظمها إىل نصوصها الدينية .كذلك تادم هذه
اجملتمعات يف جتربتها التارخيية تأكيدها لايم العمل من أجل الذات واآلخرين وليس الذات الفردية وحدها ،وتأكيدها
لايم الكرم واإلنفاق املتجاوز للذات حنو الفاراء واملعوزين واستنكارها للجشع والبخل واإلسراف والتبذير.
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مبعىن آخر ليست قيمة اإلنسان مبا ميلك أو غايته االستهالك اجلشع خال ما يربر لدى رجاالت السلطة واحملظيني
وأولئك املرتيني.
يف اجملتمع األورويب مل يكن منط االستهالك والتملك اجلشع ليحد إال بعد أن غادرت هذه اجملتمعات قيمها املسيحية
احلاة .مل ينبذ األوروبيون واألمريكيون املسيحية باعتبارها مل تعد تتماشى مع روح العصر يف التملك واملتعة واجلشع
والفردانية واملرجعية املادية لألخالق ،وإمنا ألن اإلميان الديين يباى مطلوباً للمحايظة على روح االنضباط وكتعويض عن
احملبة اليت يعجز عنها الشخص بتحويل املسيحي إىل وثن كأعظم من أحب عن اآلخرين ومبا يعوض عن عدم الادرة
على استلهامه كنموذج.
مثة يارق بني أن يكون الغرب مسيحياً وبني املرجعية األخالقية غري املتجاوزة للمادة .ولاد كان الغرب وما يزال يف نزوعه
حنو التملك واالستهالك أميناً لايمه املادية بعدما استطاع الفصل بني اإلميان الديين وبني الايم املادية كمرجعية للسلوك.
أما يف العامل اإلسالمي ومع أنه ال ميكننا اجلزم بأن املسلمني ميارسون عالقاهتم وتعاطيهم مع ظروف احلياة انطالقاً من
العايدة ومن التشريع الديين مبا ينبغي أن يكون ،مع ذلك يال مناص من الاول إنه من الصعوبة مبجال الاول أن مرجعية
الايم واألخالق ال تنطلق من مرجعية متعالية .رغم ذلك ملاذا هذا النزوع الكبري واملتسارع حنو استلهام الغرب يف نزوعه
االستهالكي التملكي؟
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مبا أن الغرب مل يفرض علينا أن نكون مستهلكني ويق منوذجه املشبع بالاوة وباإلكراه وإمنا بالتزيني والدعاية والوعود
وبالرياه والسعادة ما يعين باألساليب الناعمة اليت توسلها يف جمتمعاته ويف جمتمعاتنا يف ٍ
آن معاً.
الوعود بالرياه والسعادة ترايات يف الغرب مع االنعتاق من العصور الوسطى ومع جشع الشركات اإلنتاجية لتحايق
املزيد من الربح والقروة .وهذه األخرية تصح على حماولة استحواذه على مستهلكي العامل برمته مع يارق حضاري هو
الرغبة يف السيطرة وإخضاع العامل لتأكيد منوذجه احلضاري النموذج الرأمسايل كنهاية لتاريخ التطور البشري.
ج  -اللباس بوصفه قيمة حضارية
اللباس من أقدم الصور البشرية اليت استخدمها اإلنسان يف وظائف عديدة .قد ال نتخيل ولو ّملرة واحدة ملاذا يرتدي
اإلنسان اللباس .ملاذا ال ميشي الناس عراة؟ ملاذا كل هذا االستهجان الذي يظهر من الناس إزاء رؤية اآلخر يرتدي
لباساً يكشف من اجلسد أكقر مما يسرت؟ وبالتايل ملاذا كل هذا التفنن بارتداء اللباس؟ وما هي الايمة القاايية واحلضارية
للباس يف عامل ما بعد احلداثة ,ويف عامل االستهالك ،والدعاية الناعمة؟
حني نارأ اللباس يف منظور علم االجتماع وعلم النفس ال نارأه بوصفه قيمة معاشية ضرورية ،وإمنا بوصفه صورة ثاايية
هلا معانيها ودالالهتا بعضها مجايل تزيين وبعضها حريب إلحدا الرعب بني األعداء وبعضها ديين أو ثاايف يعرب عن
انتماء ما وعن هوية ما حيث
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يكشف عن الالبس وجنسه وطباته االجتماعية وبلده وعن حاله القاايية واملادية واحلضارية ،وقد يستعمل لإليهام
ويكون حينذاك جمازاً أو خداعاً أو مواراة ومواربة.
صحيح أنه يف التفسري الداليل املارون بالنصوص الدينية أن آدم وحواء وضعا ورق التوت على عورتيهما بعد ارتكاب
اخلطيئة بعد ما علما معىن االستحياء ومها زوجان ومل يايد ألحد من البشر أن يرامها بعد .كذلك يف النصوص الدينية
يلعب اللباس دور إعطاء اجلسد قداسة ما عرب السرت ،ويضطلع بدور حتصيين للمجتمع إزاء اجلنس اآلخر ولو كان
حمرماً.
لاد كان للباس وحىت يف عشرات الارون اليت خلت ،وظائف ذات دالالت اجتماعية .يعند العرب مل تكن العمائم
على رؤوس الرجال ترتبط بأحوال املناخ يحسب وإمنا تتجاوز وظيفة احلماية من حر الشمس إىل ٍ
معان رمزية أخرى
ترتبط احبجم العمامة ولوهنا إهنا نوع من اخلطاب الرمزي التواصلي مع اآلخر يف تادمي الذات .كان للباس وما زال ٍ
معان
تتجاوز البعد التواصلي مع اآلخر,كذلك بالذات نفسها جراء اإلحساس الذي يرتد على الذات بغض النظر عن
اآلخر ،هذه الذات اليت ال تكون واحدة يف واقعها اليومي احملسوس .لنا يف هذا اجملال املقال يف تأثري لباس الرياضة يف
اإلحساس بالتحفيز حنو النشاط كذلك يصح األمر نفسه لدى العامل امليكانيكي ،واجلندي ،ورجل الدين والااضي
وغريهم...
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يصح هذا األمر يف حمايقة اللباس للمهنة أو العمل يف حني أنه مثة شيوعاً ومماثلة ومشاهبة يف زي ما ،يعد زياً وطنياً
يرتبط بالبيئة االجتماعية والقاايية لدى شعب من الشعوب مع بعض التنوع الذي حييل إىل موقعية الفرد ودون أن يالقي
االستهجان لعدم خروجه عن منظومة الايم.
يف عصر العوملة وبفعل ثورة عامل االتصاالت وثااية الصورة وأدوات الدعاية الناعمة يف الدعوة إىل التحرر واالنعتاق من
نري التااليد واللحاق بركب احلداثة وما بعد احلداثة ،أصبح للباس بعد عاملي مسته البارزة أنه ال يستار على حال أي مع
عامل املوضة الذي يتجدد ييه اللباس يف ساعات النهار ومع يصول السنة ،ومع كل مناسبة بعينها .صار هناك لباس
للمنزل وآخر للعمل وآخر للسهرات حيث للمرأة خصوصية يف هذا اجملال ,تعىن بلباسها شركات متخصصة يف عامل
املوضة.
د  -البنية االجتماعية االقتصادية
التنميط السلوكي غايته الفرد.غري أن الدعاية مل تكن لتاتصر على استهداف الفرد وحسب وإمنا تستهدف أيضاً البيئة
االجتماعية واالقتصادية ألن مثة اعتماداً متبادالً بني البنية الشخصية لإلنسان العادي والبيئة اليت يعيش يف وسطها وهي
عالقة ال ميكن أن تكون ساكنة على الدوام .وأي تغيري يطرأ على أحد طرييهما يعين تغيرياً ييهما معاً .وهذه الرؤية
ٍ
وبعدئذ ميكن بناء
تاف مباابل آخرين يذهبون إىل أنه جيب أوالً التغيري يف طبائع البشر ،يف وعيهم وقيمهم وشخصيتهم
جمتمع
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إنساين حاياي .وقد تادم احلديث يف أساليب الدعاية ووسائل اإلعالم اليت تستهدف طبائع األيراد .ما يعين أن
الذهاب يف املااربة حنو طرياة العمل الدعائي الذي يستهدف البنية االجتماعية واالقتصادية سنفرد هلا عناوين يرعية
ويق اآليت:
* الجانب الديني
الدين هو جزء أصيل من حياة اإلنسان يرضي ييه دوايع عمياة حنو العامل األخروي ويوجه سلوكه االجتماعي.
املاصود بالدين ها هنا ليس بعده االعتاادي وكنظام للفكر الذي يشكل اعتناقه أطاراً للتوجه ويكرس اإلنسان حياته
من أجله .الدعاية املاصودة يف هذا اجملال ،تستهدف السلوك االجتماعي النابع من الدين وليس الدين بوصفه طريااً
للخالص األخروي .يالناس قد تعبد حيوانات أو مظاهر طبيعية أو آهلة مصنوعة من الذهب أو قد يعبدون أساليهم،
أو حىت املال أو الشيطان نفسه .الدعاية اهلادف حنو تغيري البيئة االجتماعية ال تستهدف هذا اجلانب .املشكلة هي
أي نوع من الدين يعبدون .إنه الدين الذي يفجر الطاقات وحيرك السلوك ويديع حنو التضامن والتكامل وخلدمة هدف
احلياة ومعناها.
يف مطلع عهود االستعمار يف الارن التاسع عشر كانت الدعوة إىل العلمنة بوصفها تاوم على أساس أن الفصل بني
الدين والدولة هي
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احملرك للعمل الدعائي الذي يستهدف العامل اإلسالمي .الدين بوصفه نظاماً من االعتاادات ليس هو املستهدف ،وإمنا
االستهداف غايته حني يكف الدين عن كونه مصدراً للتشريع وللايم األخالقية .وقد صار للعلمانية منظروها يف الغرب
والعامل اإلسالمي ياابلها مواقف ناقدة ومتحفزة للدياع عن حاياية الدين وجوهره.
يف عصر ما بعد احلداثة نشهد ضموراً وليس أيوالً للدعوات الفذة حنو العلمانية مفسحة اجملال أمام عناوين أخرى تطال
الدين بوصفه حمركاً للسلوك وبوصفه موجهاً للايم .من قبيل هذه الدعوات يكرة الشرق أوسطية والسالم يف منطاة
الشرق األوسط .الشرق أوسطية ليست مباابل الغرب كهوية حضارية وإمنا الشرق أوسطية مبا تعنيه من استحدا هوية
ومنظومة قيمية متجاوزة للدين بل لألديان القالثة اإلسالم واملسيحية واليهودية مبا يعنيه هذا األمر من أن الدين يلعب
دوراً حمفزاً للتعارض وخيتزن إمكانات ليست من طبيعية تعايشيه وهو خالف النظرة إىل حاياة الدين وجوهره .الشرق
أوسطية تعىن تلك الفكرة التجاوزية لصراع األديان يف تلك املنطاة .الدين ييها ليس هو املستهدف وإمنا دوره احملرك يف
املااومة واملمانعة جتاه اغتصاب األرض واملادسات ليس من اليهود بوصفهم أتباع دين وإمنا بوصفهم أصحاب مشروع
استعماري كانت حلاته األوىل يف يلسطني.
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وإذا ما مت جناح هذه الفكرة بالتحول إىل واقع عملي يإن املنظومة الايمية سوف تتغري ،يالسالم الذي يعابه تطبيع
العالقات مع الكيان الصهيوين يعين إسباغ املشروعية وتواطؤاً على ارتكاب الظلم وإحالالً ملنطق الواقعية وجتاوزاً
إلحااق احلق ونصرة العدالة.
أما العدة املفهومية اليت طخاطب العال يهي ساباة على يكرة الشرق أوسطية ولكنها طخدمها وتدعمها وتعمل على
تسويغها من قبيل الرتويج للحق يف االختالف الناتج عن التنوع وهي يكرة جتد هلا رواجاً يف النصوص الدينية للرساالت
الدينية .ولكنها ويق املفهوم األمرييكي تدخل يف إطار نسبية الايم ال مبعىن غاياهتا اليت تديع إىل التعايش االجيايب بني
مكونات االختالف وإمنا باملعىن الشمويل الذي تضيع ييه احلدود وخيتلط ييه احلق بالباطل واملعروف باملنكر ويتالزم مع
يكرة احلق يف االختالف ،شعار التسامح الديين وياه التسامح هي يكرة جتد هلا قبوالً يف األديان السماوية وطخطى
بابول العال ويق منطق اجلمال والابح .يالتسامح مجيل مبنطق العال ولكن شرط أن يباى الظلم قبيحاً وأن اجلرم
واالغتصاب دونه رد األمور إىل نصاهبا وإال يما هو منطق األمور الذي يديع إىل تعايش الذئب مع الغنم؟ ويااً هلذا
املنطق يصبح االعتدال قيمة ممدوحة والتطرف إرهاباً وقيمة مريوضة .ياالعتدال يصبح قرين الواقعية والنسبية املفرطة وهو
الادرة على تدوير الزوايا يف حني أن التطرف هو اخلروج عن املألوف.
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حني تضييع حدود املفاهيم يإن معانيها وغاياهتا تتحدد انطالقاً من أهداف مروجيها وقدرهتم اجلاذبة على اإلقناع وإال
يال ميكن أن نعد كل نظرية أو اعتااد على غرار ما قدمه اينشتاين وكوبرنيكوس وأديسون وغريهم تطرياً العتاادهم
الراسخ مبنطق الاوانني العلمية .يال جيوز أن نطلب من هؤالء أن يكونوا معتدلني وإال ضاع منطق العلم ,وال ميكن ُّ
عد
دعوات األنبياء تطرياً لتمسكهم مبا جاؤوا به من تعاليم على أنه يصلح لكل زمان ومكان.
* اقتصاد الرفاه
هو أحد العناوين املستخدمة يف الدعاية الغربية والرتويج ألحالم الرياه يسنغايورة ،هي بلد صغري يف آسيا يتسم بأنه بال
تاريخ وال ذاكرة تارخيية ،وال تااليد حضارية أو منظومات قيمية راسخة ,لذا ميكن هتميشها حىت يتحول اإلنسان إىل
وحدة اقتصادية قادرة على اإلنتاج والبيع واالستهالك ،وتصبح البلد كلها جمموعة من احملالت والسوبر ماركت والفنادق
واملصانع وينظر الناس إىل أنفسهم ال كبشر إمنا كوحدات إنتاجية استهالكية.
وقد أصبحت سنغايورة حلم كقري من أعضاء النخب احلاكمة يف العامل القالث اليت تفهم التنمية يف إطار اقتصادي
احبت .والرؤية السنغايورية هي الرؤية املهيمنة على املنظمات الدولية مقل صندوق الناد الدويل,

115

والبنك الدويل اليت تعطي الاروض يف اإلطار السنغايوري احملض 13،ويف اإلطار اإلمارايت ومنوذجه ديب ،وكذلك يف
إطار الدول املع ّدة للسالم مع الكيان الصهيوين يف إطار النظام اإلقليمي الشرق أوسطي .ياالجتاه حنو العاملية مل حيل
دون الدعوة إىل التاارب اإلقليمي الذي ميقل خطوة يف التاارب العاملي والنظام اإلقليمي حنو إزالة الايود واحلواجز بني
دول ذات خصائص وأواصر مشرتكة .ويكفي يف هذا الصدد أن نلاي نظرة على تطور أطلق عليه الدول النامية منذ
هناية احلرب العاملية القانية وحىت يومنا هذا .يفي جنوب شرق آسيا كانت الدول قد شات طرياها حنو التصنيع وحاات
قفزات نوعية حيث مسيت بالنمور األسيوية .كذلك يإن دوالً يف أمريكا الالتينية حاات هي األخرى معدالت يف
التنمية ,ولكنها كانت يف تالبات اقتصادية حيث وقعت يف يخ التضخم واملديونية .وعندما التجأت هذه الدول إىل
االستدانة من اخلارج يإن جمموعها وقع حتت عبء املديونية اخلارجية على حنو متاارب ولتعمد إىل األخذ بسياسيات
اإلصالح االقتصادية وحترير اقتصاداهتا الوطنية.
من املناسب إلااء نظرة سريعة على أوضاع بعض الدول العربية املعاصرة .هناك ثال دول عربية خضعت خالل يرتة
غري قصرية لشكل من أشكال احلصار االقتصادي ،يكل من العراق وليبيا والسودان
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قد خضع لشكل من أشكال العاوبات االقتصادية الدولية أو التهديد هبا .ترايق مع احلصار بروز حركات داخلية
مناهضة انتهت إىل احتالل العراق وتاسيم السودان وإخضاع ليبيا.
مرت معظم الدول العربية مبخاض اجتماعي وسياسي.
كذلك قبل اندالع القورات املطالبة باحلرية ّ
معظم الدول العربية اليت راحت تأخذ باإلصالحات االقتصادية لالنتاال إىل اقتصاد السوق ترتب عليها بروز توترات
اجتماعية متصلة بارتفاع معدالت البطالة وقسوة تكاليف احلياة على الطباات الفارية .يف الوقت نفسه يإن التحول
التدرجيي إىل مزيد من املشاركة السياسية وظهور األحزاب السياسية مل يكن ليتم بسهولة ويسر .يعريت اجلزائر يف بداية
التسعينات حرباً أهلية من اجلماعات اإلسالمية املسلحة ،وخضات مماثلة يف دول عربية أخرى.
أن اإلصالحات على املستوى االقتصادي ينبغي هلا تطوير النمو وزيادة يف اإلنتاجية ومنواً يف الوضع املعيشي .ولكن ما
ينبغي التأكيد عليه يف هذا اجملال أنه يف ظل عوملة االقتصاد ال مكان القتصاد غري تنايسي .يالدول ،خصوصاً الصغرية
منها ،ليس لديها خيار كبري يف اختيار النظام االقتصادي بل عليها تتبع السياسيات الكفيلة بتويري إمكانات الكفاءة
والرشاد .من بينها نظام قانوين وسلّم مكاشفة كاملة .يف حني باي االقتصاد العريب التعاوين جمرد اتفاقات تعاد وتظل
حرباً على ورق,
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حيث عريت املنطاة العربية عشرات االتفاقات خالل نصف الارن املاضي النعدام تواير نظم دمياراطية كما يف أوروبا
اليت عريت وحدهتا وساعدها يف ذلك قيم الدمياراطية املشرتكة.14

 -14م.س د .حازم الببالوي ،النظام االقتصادي املعاصر ،ص 253
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 -5االتجاهات االستهالكية السائدة
أ -النمط المتغرب:

يشمل هذا النمط الفئات شبه املمتلئة بأتباع النمط السلوكي الذي حياكي الغرب يف التملك واالستهالك .هذا النمط
ليس غربياً بامتياز ألنه ما زال حيمل مسات جمتمعه وثاايته اخلاصة وإال ُع ّد بنظرنا غربياً وليس متغرباً .النمط املتغرب
الذي يسعى بأكرب قدر ممكن إىل اتباع الغرب يف سلوكه ويف منط عيشه ساطت دياعاته القاايية.
خري مقال ميكن تادميه يف هذا اجملال هو عالقة املستهلك بامللكية .هذه العالقة ال طختلف عما هو سائد يف الغرب.
التملك ألجل االستهالك وليس للحفظ وهو تأكيد دائم على االستهالك .األشياء لدى هذه الفئة تُشرتي لرتمى قبل
بلوغ الذروة يف استهالكها يأياً كان الشيء الذي يُشرتي سيارة أو مالبس من أي نوع ،يإن الشخص سرعان ما ميل
منه ،ويصبح تواقاً للتخلص من الادمي وشراء آخر طراز .رمبا كانت السيارة اخلاصة هي أهم مظاهر االستهالك .يف
عصر السيارة وعصر الطرز احلديقة ليست مثة عاطفة عمياة أو دائمة مع ما يُاتين وإمنا هي نوع من الغرام قصري العمر،
يأصحاب السيارات من هذه الفئة سرعان
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ما يغريون سياراهتم بعد م ّدة وجيزة بعد عام أو عامني .لكي نفهم هذا النمط االستهالكي ميكن األخذ بعني االعتبار
عوامل ع ّدة منها:
السيارة ليست شيئاً ملموساً يغرم به صاحبه وإمنا هي رمز ملكانته وقوته وكوهنا جزءً من ذاته.
تضيف إىل شخصيته شيئاً جديداً .العامل القاين هو أن شراء سيارة كل عام أو عامني بدالً من مخسة أو ستة أعوام
(معدل استهالكها) يضاعف نشوة االقتناء لدى املشرتي ويزيد أحساس املالك بالسيطرة .وبادر ما يتكرر تتعاظم
النشوة واإلثارة.
العامل القالث هو أن تكرار عمليات الشراء يعين تكرار يرص عمل صفاات جديدة ،أي حتايق ربح خالل التبادل،
وهو أمر يشبع رغبة عمياة يف رجال ونساء هذا الزمان .والعامل الرابع هو احلاجة إىل خلق منبهات جديدة ألن سرعان
ما يزول األثر التنبيهي للادمي ليحل مكانه منبه أكقر كقاية وتنبيهاً.15
السيارة املتجددة يف نظر هؤالء هي ضرورة حيوية ،وملن مل ميلكها بعد هي حلم بالسعادة .من مل ميلك ،وهم من يئة
الشباب املوعود بالعمل  ،خطه االستهالكي يف نوع آخر يتمقل من عايدة خاصة وهي

 -15إريك يروم ،اإلنسان بني اجلوهر واملظهر ،سلسلة عامل املعرية ،العدد  ،140اجمللس الوطنية القااية واآلداب والفنون ،الكويت
،1989ص.76
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أن يفعل ما يريد .جندهم يتجشمون العناء لسماع موسياى حيبوهنا ،ويلهقون وراء صرعة يف قصات الشعر وموديالت
القياب ال ينتمون إىل إيديولوجية معينة ،عقروا على هدف واحد يف احلياة هو احلرية ،وكانوا مستعدين ليملؤوا الساحات
هتاياً باسم احلرية ولكنهم يتميزون عن غريهم بسذاجة سياسية ويلسفية ألهنم ما زالوا قيد البحث عن املعىن من أجل
أن يكونوا هم أنفسهم.
ب -النمط التوفيقي:
هذا النمط هو األكقر شيوعاً يف عاملنا العريب واإلسالمي املعاصر .ميكن تسميته بالنمط اخلالسي التويياي ،املنهجي،
املوالف ،املتكيف احبدود تتسع أو تضيق.
النمط املتغرب استولت ثااية الصورة وجاذبيتها الناعمة على ذهنه ووجدانه ،يف حني أن النمط التويياي يعرب عن مناذج
تويياية بعضها نابع من وعيه ومعريته وأجرى توليفة عالية وتسويفات تديعه حنو التكيف  ،وبعضها لديه الرغبة بأكرب
قدر ولكنه اقتصر على بعضها جراء عدم مالءمة الظروف املعيشية .وبعض آخر ال يزال حيتفظ بادر من التااليد .ويف
هذا اجملال األمقلة كقرية سوف يتم إدراجها دون أن تكون حصرية.
مقرب:
* ٌ
ملك ّ
لطاملا حظي امللوك واألمراء والطباات املريهة بويرة املال والسلطة مع الركون إىل امللذات .واإلحساس بالتميز هو سنّة
جمتمعية ال ترتبط
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بعصر بعينه وال طخص شعباً من الشعوب .حىت يف املراحل الساباة عريت العهود اإلسالمية الرتف والبذخ يف اإلنفاق يف
قصور احلكام خصوصاً يف العصر األموي والعباسي .لذلك ليست مااربتنا لالستهالك لدى طباة احلكام يف جمتمعاتنا
العربية واإلسالمية ترتبط هبذا اجلانب بادر ما تسعى إىل تبيان بعض النماذج اليت ميكن ع ّدها أو تصنيفها ويق النمط
التويياي .وهي مناذج ماثلة قد ال حتتاج إىل عناء كبري يف البحث عنها بادر ما ترتبط بتبيان دالالهتا .يلنا أن نتساءل
يف هذا اجملال ملاذا كان املواطن العريب يشاهد عرب التلفزة يف بعض األحيان ملك األردن الراحل ( امللك حسني) يرتدي
البذلة الرمسية ييما يضع الزي التاليدي على رأسه ( احلطة والعاال) هل تنحصر الدالالت هل تعين أن أصالتنا ميكن أن
حنايظ عليها يف ذلك اجلزء العلوي من اجلسد الذي خيتص بالعال ( الدماغ) ييما ميكن لباقي اجلسد أن يكون منفتحاً
على التحديث؟ وملاذا كنا نشاهد أمري قطر الذي زار لبنان بعد توقيع اتفاق الدوحة عام  2008ومن مث غادر لبنان
حنو أوروبا يف بذلة رمسية؟ هل يعرب ذلك عن تالزم الشعور بالفخر الذي جيسده الزي الوطين مع الادرة على اجناز
املصاحلة بني يرياي النزاع يف لبنان وبأن االجناز عريب بامتياز؟ أياً تكن تلك الدالالت يما زال االعتزاز بالزي الوطين
وهو ميتد يف عماه التارخيي إىل قرون مضت جيد له موضعاً يف نفوس الكقريين يف الشرائح االجتماعية حىت العليا منها،
مما يعين أن البعد احلدائدي ميكن أن جيد
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له مكاناً يف ميادين شىت يف االستهالك ولكنه يف اللباس ولكونه يعرب عن قيمة وطنية ودينية قد يكون ما زال بعيداً عن
التأثري املفرط بأسلوب الدعاية والرتويج االستهالكي ويق النمط الغريب .حىت هذا التاريخ ليس مبستطاع الطباات
احلاكمة خصوصاً يف دول اخلليج مغادرة قيمها القاايية وتااليدها يف اللباس بل ميكن الاول ان هذه الشرائح والطباات
اليت تضطلع بالسلطة حمايظة يف قوانني دوهلا كاخلليج واليمن وهو ما يسجل هلا يف عصر املوضة_ خصوصاً يف زي املرأة
يما زلنا جند حجاب املرأة هو السائد يف مقل هذه البلدان حىت أكقرها تأثراً باحلداثة والعوملة كاإلمارات املتحدة حيث
ناطحات السحاب واألندية واملطاعم الفارهة واملاليني من العاملني من جنسيات خمتلفة مع ذلك ما زالت املرأة حمايظة
على زيها الوطين  ،وهو ما ينسحب على بلدان إسالمية أخرى كاندونيسيا وماليزيا والصني وبورما واهلند ودول إسالمية
وغريها.

كذلك إن من الالق الوصول إىل حياة طيبة عنواهنا اإلحساس باالستارار املعيشي يديع إىل املزيد من االستهالك.
الوجبات اجلاهزة من الطعام الطيب املذاق تغدو مبقابة حيلة ال شعورية خمففة حلال الالق وحلال الدخول يف عامل
األحالم ويق النمط الغريب ،حيث استهالك الطعام ال ياتصر على االستهالك الضروري للحياة ،وإمنا استهالك اللذة
ماابل األمل واإلحساس بالالق.
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* محجبة على سبيل النجاة:
وهو ما ناصد به حجاب املوضة حيث يتم التوييق بني السرت الذي يوضع على الرأس وبنطلون اجلينز ،أو ذلك
احلجاب الذي يع ّد حجاباً متماشياً مع العصر يف زركشاته وألوانه وضياه واتساعه الذي يربز وحيجب يف آن معاً مع
بعض االكسسورات كأدوات للزينة اليت تطرح إشكاالت لعدم تناسبها مع املعطى الفاهي.
ومن الدالالت املرتبطة هبذا السلوك هو إرضاء الذات إرضاء تويياياً بني النزوع اجلمايل وضرورات االلتزام بالايم الدينية
 ،وبني إشعار الذات واآلخرين باالنتماء إىل روح العصر انتماءً تويياياً حيث ليس من قدرة على التعايش مع التاليد
وليس مثة من رغبة مبغادرة الايم حنو نزع الاداسة عن اجلسد ويق النمط الغريب.
وقد سجل بعض الفتيات اجلامعيات إجابات أساسية حني السؤال عن هذا النوع من السرت بكلمات ال طخلو من
دالالت "إهنا املوضة".
هذه الادرة على التوليف بال شك تعرب عن ازدواجية حضارية جتلت ببعض اإلجابات اليت تعرب عن الالق من خالل
التمين بوضع احلجاب الذي يع ّد متناسباً مع الشرع بعد الزواج أو بعد بلوغ سن معينة ،وإجابات لدى شرائح أخرى
تعرب عن االعتزاز هبذه التوليفة بأهنا ما زالت حمايظة مع إضفاء بعض التعديالت اليت نشري إىل روح العصر وإال كانت
قد نزعت حجاهبا.

124

هذه اإلجابات تعرب عن درجة التصاق الايم احمللية يف صراعها مع قيم احلداثة وسط حصار الصورة الدعائية ووسط
حصار داخلي منوذجه الدعاية الداخلية املتأثرة بالرتويج االستهالكي يف جمتمعاتنا احبيث بتنا جند حمالت وأماكن لبيع
هذه األنواع من األلبسة بعد أن أصبحت هذه احملالت يف أمسائها وموديالهتا تعرب عن هذه التوليفة "بوتيك ياطمة"
وخمازن "أم البنني" (نالت إىل اللغة األجنبية) وغريها من األمساء اليت ال طخلو من دالالت.
* عامي متبجح:
من املعطيات البالغة الداللة يف هذا اجملال أن هذه الفئة من النمط التوليفي ما استطاعت التكيف مع احلداثة الوايدة
وال استطاعت احملايظة على املخزون الايمي والقاايف جملتمعها.أهنا منط توليفي من نوع خاص .هذا النوع يتجلى يف
االلتزام االستهالكي املفرط يف باحلداثة مع ابتداع تاليد خاص ليس من صنعها وحدها بادر ما هو ناتج عن ثااية
الضرورة احمللية والتفاعالت العالئاية من التعامل مع اآلخرين ومع الذات.
جند هذا النوع من النمط االستهالكي التويياي يف مناذج كقرية وبعناوين متنوعة كحال ذلك الشاب الذي استطاع اقتناء
سيارة ياخرة من اجليل األكقر حداثة يف عامل السيارات ولكنه ال ينفك واضعاً حذاءً قدمياً يف عابها درءً للحسد من
عيون اآلخرين يف مطاولتها هلذه النعمة
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املسباة عليه أو ذلك الذي يعمد إىل تزيينها مبا يعكس يلسفته وجتربته والتعبري عن انتمائه السياسي والديين ومشاعره
جتاه اآلخرين.
ينزل من منزله يف ذلك احلي الفاري بقيابه نصف املتأناة وقصة شعره اليت ال طخلو من حماكاهتا العصر صاعداً إىل سيارته
اليت كانت قد ازدادت ملعاناً بعد أن كان قد أكقر عليها صب املياه اليت كانت بادر ما تزيدها ملعاناً لينساب املاء
املختلط متهاوياً إىل بركة يف أسفل الطريق غدت كأحد االيخاخ للعابرين.
قد يكون من حسن حظ الااطنني يف اجلوار أنه مل يفتح بوق سيارته قبل االنطالق ولكن سوء الطالع سيكون بالتأكيد
حني االنطالق املتواكب مع تلك األغاين األجنبية املمزوجة بصخب املوسياى املصحوبة ببعض السباب والشتائم
للعابرين أمامه يف ساحة الزحام الشديد.
هذه الاصة ليست من اخليال ،ما يريح الذهن من الكلمات املنماة بادر ما يراد من إدراجها تبيان االستهالك
التفاخري يف مداه الذي يُادم على األولويات يف االستهالك وهو ال يطال شرحية بعينها .مدى تأثري الدعاية ليس ياط
على جتاوز الايم القابتة والظريية وإمنا على إحالل قيم استهالكية من نوع خاص يراد هلا إضفاء نوع من الايمة
االجتماعية املفاودة جراء ضحالة القااية واملكانة اليت تعطي اإلحساس بالدرجة والريعة.
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ج -النمط المحافظ
ينطلق هذا النمط من اإلحساس خبصوصية اهلوية والتخوف من الذوبان واالندثار للقااية اخلاصة .وهي ال تزال تغطي
مساحات عديدة تربز يف صيغ ثاايية وسلوكية متنوعة خصوصاً يف جماالت الايم من موقع االعتزاز وإرادة التحدي.
هذه الفئة جندها يف الشارع واملدرسة ،ويف التلفزيون واملسرح وعامل الفن وغريها من اجملاالت اليت جيري ييها التأكيد على
الذوق اخلاص وعلى األصالة يف الفكر والتدين ومظاهر اللباس واللغة .يهناك بعض الوقائع اليت تكشف عن املزيد من
اخلصوصية وريض الغزو القاايف .البعض من هذا النمط يدخل العوملة ويق شروطه اخلاصة ،وتربز باخلصوص يف صورة
التحجب حيث تزايد صور احملجبات يف الفضاء القاايف العام يف اجلامعات واألسواق ومراكز العمل ويف التلفزيون حيث
تظهر بعض املذيعات متحجبات يف صورة تتناسخ مع صورة املوضة لكي تتبارى مع صورة املرأة يف الدعوة إىل
االحتشام وعدمها.16
يعين ذلك أن األساليب الناعمة يف الدعاية وثااية االستهالك املعومل بادر ما ينتج عنها منط عاملي يف االستهالك ويف
شىت مناصي السلوك يإنه ينتج عنها كذلك صدمة الوعي باهلوية .يالعوملة يف قوامها الرتوجيي والدعائي تنتج الشيء
ونايضه .يبادر ما يشيع النموذج الواحد يإهنا
 -16د .عبد اهلل الغذامي،ص210
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طخلق النموذج املنايس أو على األقل النموذج احملايظ .وحني جيري تاليد أمريكا يف كل شيء مع قبول بنمطها الذوقي
والقاايف ،وهو قبول ظاهر على مستوى الشوارع يف كل أحناء العامل  ،يإنه يتجاوز خطاب الريض العاملي لسياسيات
أمريكا وهليمنتها االقتصادية معترباً أن هذا اخلطاب تربز يف مؤمترات ضد العوملة والتجارة احلرة اليت تغطي مدن العامل
كلها 17ويف الدعوات العاملية إىل ريض تسليع جسد املرأة والدعوة إىل االحتشام.
 -17املصدر نفسه  ،ص 210
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اقتراحات
مبا أن احلرب الناعمة هي عملية إقناع ،وأن العصر احلايل هو عصر الدعاية يإن جمتمعاتنا حتتاج إىل املزيد من التأثري يف
اآلراء ما يعين االحتياج إىل متخصصني يف الدعاية للاضايا العادلة  ،وكشف زيف اخلداع والتمويه واحلد من تأثري من
ميارسون قصف العاول .وظيفة هؤالء املتخصصني متابعة املعلومات من مصادرها وخوض النااشات واحلوارات املختلفة
والتواصل مع اجلمهور واملقافني.
حنتاج إىل تفعيل مناذج تربوية متكاملة تبدأ من األسرة واملدرسة ومراكز العبادة ووسائل اإلعالم لتحصني اجملتمعات
مبنظوماهتا الايمية وتربية الفرد مبا يتيح له التعامل مع مصادر املعلومات والادرة على اطخاذ الارار ومبا يشكل مناعات
ذاتية قادرة على التعامل مع خراية الاادرين على التالعب بالعاول.
وإعادة التأكيد على قيمنا اخلاصة السيما الايم اليت تشعر الفرد بانتمائه جملتمعه ولبيئته القاايية واالجتماعية واليت يتفرع
عنها قيم احملبة والتضامن واملشاركة بعد أن تكاد التحوالت حنو الرأمسالية املفرطة أن حتول األيراد إىل عبيد لآللة وإلشباع
احلاجات املادية ياط وإىل الفردية املفرطة اليت جتعل طبائع الناس مفتوحة على االضطراب والالق والشعور بالوحدة
وبسط كل هذا الصخب والضجيج.
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علينا أن ندرك ونراعي في مخاطبتنا لذاتنا ولألمم ما يلي:
* أن احلرب الناعمة اليت خيوضها الغرب جيب إال تنسينا أن عصر التكنولوجيا أخفق يف الوياء بوعده يف الوصول إىل
الرياه .ما زال يف الغرب نفسه ماليني اجلائعني واملشردين واملنبوذين .كذلك يإن اهلوة بني األمم الغنية وتلك الفارية تزداد
اتساعاً كما كقر احلديث عن حترير التجارة العاملية واالخنراط دون شروط يف العصر احلديث.
* أن إشباع كل ما خيطر على بال من رغبات ال يوصل بالضرورة إىل حياة طيبة هانئة وعلينا أن نعيد لإلنسان بعده
اآلخر أي البعد الروحي املتالزم مع البعد املادي وهو ديدن األديان والفلسفات غري املادية.
* أن خنوض معركة هدف احلياة يف بعدها الفردي واجلماعي واحلضاري وأن لإلنسان أهداياً متجاوزة لبعده املادي.
* أن نركز يف أدبياتنا على خماطبتنا اإلنسان الكوين حول خماطر التادم التكنولوجي والنووي واملخاطر االيكولوجية اليت
هتدد البيئة بأسرها واليت مبادورها إهناء كل أشكال احلياة على هذا الكوكب.
* جيب االلتفات إىل تعزيز البحث العلمي اجلاد املوضوعي وامللتزم بتويري اإلمكانات لتأسيس مراكز الدراسات
املتخصصة يف دراسة الواقع االجتماعي ،واالنعطايات احلضارية اخلاصة باألمراض االجتماعية
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لارننا املعاش بعيداً عن املنطلاات العاطفية والرغبات اآلنية الناجتة عن سوء طخطيط ودراية.
* أن نصغي إىل تطلعات اجليل اجلديد مبا يعيد إليه األمل مبستابل رمبا مي ّكن من التغلب على الشعور بالفراغ والشعور
خبلو املعىن وتعزيز قدرته على الشعور بأمهية الايم الواجبة واملستحبة والتمييز بينها وبني الايم اهلجينة واملستهجنة.
* علينا التفكري بعودة الفرحة اليت تغمر اإلنسان (امرأة كان أم رجالً) حني يعطي ويشارك ويعلن استعداده للتضحية
وليس حني يستغل أو يكتنز املال الويري ،وحني خيرج إىل اجملتمع كذئب تاابله ذئاب.
هذه املارتحات ال طخلو من نواقص كقرية لكن بعضها الاليل قد يكون جديراً بإيالئه االهتمام اخلاص لتجاوز بعض من
املعاناة.
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حتمل بعض املفاهيم والكلمات أحياناً تغيريات جذرية يف النمط الفكري .ومن مجلة هذه املفاهيم مفهوم احلرب الناعمة
والتهديد الناعم .يهذا املفهوم ال يشري ياط اىل ظهور أساليب جديدة يف النضال أو ظهور حتوالت سياسية وأمنية
ٍ
مدرسة جديدةٍ يف جمال الصراعات والنزاعات
جديدة ،بل يشري اىل ما هو أبعد من ذلك ،يفي الواقع يدل على ظهور
كل مدةٍ من الزمن مفهوماً جديداً يف األدبيات
على املستوى الدويل ،إذ ّ
تروج التحوالت السياسية واالجتماعية يف ّ
السياسية واإلسرتاتيجية للمجتمعات ويُصبح هذا املفهوم حمور نااشات ومباحقات يف احملايل النخبوية واملقافة.
إمجاع مفهومي ووضوح يف املعىن حول هذا
ونفهم من خالل التأمل يف نااشات وأدبيات احلرب الناعمة عدم وجود ٍ
املفهوم .ولكن رغم ذلك ،ميكن تشخيص أربعة اجتاهات ٍ
كحد أدىن بني جمموعة هذه األدبيات:
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االتجاه األول :التهديد الناعم هو مبقابة العمليات النفسية للعدو ضد الرأي العام احمللي .انطالقاً من هذا االجتاه يعترب
التهديد الناعم مساوياً جملموع احلمالت النفسية -الدعائية لدو ٍلة ضد ٍ
دولة أخرى.
االتجاه الثاني :يعادل التهديد الناعم اإلجراءات املخفية والتآمرية لألجهزة األمنية املعادية ضد اجملتمع ,وهكذا يإ ّن
التهديد الناعم عبارة عن جمموعة العمليات املخفية املن ّفذة من قِبل األجهزة االستخباراتية.
االتجاه الثالث :ينظر هذا االجتاه اىل التهديد الناعم على أنّه استهداف األسس الذهنية واالعتاادية لنظام سياسي من
قِبل احملايل املقافة أو سائر املراجع الفكرية واملؤسسات القاايية.
االتجاه الرابع :يتم تلاي التهديد الناعم على أنّه تلك االضطرابات االجتماعية الواسعة واليت هتدف اىل اإلطاحة ٍ
بنظام
ّ

سياسي.
ٍّ

ومع وجود اختالف النظر يف هذا التاييم املفهومي هلذه االجتاهات األربعة ،ميكن الاول إ ّن مجيعها عاجزة عن تناول
أساس نظري وأي مؤشر ٍ
كاية جوانب املوضوع ،وهذا ما يُباي السؤال التايل على قوته :بناءً على أي ٍ
ات كمية قابلة
ّ
للاياس العلمي ميكن بناء اإلطار املفهومي للحرب الناعمة والعناوين املندرجة حتتها؟
ومن خالل نظرةٍ إمجالية وأولية اىل ظاهرة التهديد الناعم ،ميكن تصور منوذج من أربعة أركان ,حيث إ ّن أهم األركان
املاومة ملاهية احلرب الناعمة هي :التغيري السياسي ،التخطيط ،العنصر اخلارجي،
ّ
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اهلدف واألدوات .وال خيفى أ ّن هذا النموذج ال يُلغي العوامل املؤثرة األخرى ،لكن يبدو أ ّن االركان األربعة املذكورة من
أهم العوامل.
وكذلك يبدو أ ّن أهم ركن ميكن أن يكون أصالً مهماً يف تشخيص ظواهر مقل التهديد الناعم واحلرب الناعمة هو
اهلدف النهائي للظاهرة .وميكن تلخيص هذا اهلدف يف عبارة "التغيري السياسي" .لكن ليس بالضرورة أن يكون املاصود
من "التغيري السياسي" ما يرمي إليه بالدقة أصحاب الرأي يف علم االجتماع السياسي ،بل إ ّن املاصود أكرب من ذلك.
ببيان آخر ،ميكن جعل هدف العيب احلرب الناعمة يف ِ
ٍ
ناطة التااء طريف سلسلة حيث يش ّكل الطرف االول تغيري
امللونة على هكذا ظواهر غري
السلوك والطرف القاين اهنيار النظام السياسي .وهلذا السبب إ ّن إطالق عنوان القورة ّ
صحيح .ولتوضيح إدعائنا ،علينا االلتفات اىل مفهوم التغيري السياسي مبعناه اخلاص يف أدبيات علم االجتماع السياسي
ومفهوم إعمال النفوذ وتغيري السلوك يف أدبيات العالقات الدولية.
معادل للتغيري يف ترتيبات الادرة احلاكمة
يعترب بعض أصحاب الرأي يف علم االجتماع السياسي أ ّن التغيري السياسي ٌ
عناصر مقل نوع وميزان مشاركة
وياسموهنا اىل أربع جمموعات كلية .ويتش ّكل أساس هذا التاسيم من
على اجملتمعّ .
َ
املشاركني يف األيديولوجيا واملقل السياسية العليا.
ُ
 -1االنقالب العسكري :ميكن أن نُطلق على اجملموعة األوىل من التغيريات اسم املؤامرات املنظمة ،ويُاصد بذلك
التغيريات املخطط
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هلا بدقة مقل االناالبات العسكرية حيث ياوم من خالهلا عدد من النخب ،وغالباً ما ميتلكون أيضاً الادرة السياسية،
بتغيري السلطة احلاكمة دون اللجوء اىل الاوى الشعبية.
 -2وتُسمى اجملموعة القانية باالضطراب .ويُاصد به االضطرابات واالعرتاضات االجتماعية ،وتتمتع بأقل نسبة من
التنظيم ،والايادة واأليديولوجيا.
 -3وميكن تسمية اجملموعة القالقة بالقورة ،وهي تعين احلركات السياسية اليت تاوم بتغيري النظام السياسي الاائم عرب
االعتماد على أيديولوجيا أو أي أهداف سياسية عليا ،وكذلك على شرائح اجملتمع ,وتكون متمحورة حول ٍ
قائد أو عدة
قادة.
ٍ
كيب من خصائص االناالب العسكري
 -4وأخرياً ميكن اإلشارة اىل جمموعة مطوية حتت عنوان االنتفاضات ،وهي تر ٌ
أي ّأهنا جتمع بني تنظيم وطخطيط االناالبات وكذلك تعتمد على شرائح اجملتمع واالستفادة من الاوى
والقورةّ ,
االجتماعية.
ويارب التهديد الناعم من القورات نتيجة تأكيده على التعبئة االجتماعية .لكن وجود خصائص مقل التخطيط التآمري
والسعي ألجل التدخل العمدي يف تغيري اجلماعات االجتماعية جيعلها تتمايز عن القورات .لذلك نرى أ ّن التهديد
الناعم يارب اىل االناالبات العسكرية
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تظل متمايزة أيضاً عن
بسبب اتصايه بعنصر املؤامرة وكذلك تبعيته يف إجراء التغيريات املفاجئة ،رغم أ ّن هكذا ظاهرة ّ
هذه االناالبات لسعيها االستفادة من اجلماعات االجتماعية الغاضبة وكذلك التدخل العمدي والظاهر للرأي العام
والعال اجلمعي.
لذلك نظراً اىل ما ذكرناه حول أنواع التغيريات السياسية ،يإ ّن التهديد الناعم يسعى اىل حتايق ٍ
هدف يوازي التغيري
السياسي مبعىن تغيري ترتيبات السلطة احلاكمة على اجملتمع .لكن كل ما ذُكر يش ّكل طرياً من التغيري السياسي ,والطرف
ألهنا تفتح نايذة جديدة
مهم جداًّ ،
اآلخر هو الايام بالتعديل السلوكي للدولة .ويبدو أ ّن التأكيد على هذه اخلصيصة ٌ
ملعرية ظاهرة التهديد الناعم .وهذا أيضاً ما جيعلها متمايزة عن التغيريات السياسية مبعىن التحوالت الداخلية الصرية.
موضوع
وهذا يشري اىل ذلك العنصر اخلارجي لدى التهديد الناعم .وتُب ّدل هذه اخلصيصة ظاهرة التهديد الناعم اىل
ٍ
يتم بذل اجلهد لتعريف التهديد
على مستوى السياسة الدولية والعالقات اخلارجية .بناءً على ما تا ّدم ،بدالً من أن ّ
ٍ
حتوالت مقل االناالب العسكري أو القورة ،ينبغي إعادة تعريف هذا
الناعم بصفته تغيرياً داخلياً وجعله يف عداد
املصطلح يف سياق السياسات االستعمارية وسعي دو ٍلة ما يف التدخل وإعمال نفوذها يف سلوك الدولة املنايسة أو
األمور الداخلية هلا.1
( -1قسم دراسات احلرب الناعمة،1388،ص)11-7
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ماهية الحرب الناعمة
تعين احلرب الناعمة يف القااية السياسية االهنيار من الداخل .ويف احلاياة تشمل كل أنواع اإلجراءات النفسية والدعائية
اإلعالمية اليت تستهدف جمتمعاً ما أو مجاعةً ما ،وجتر منايسها اىل حالة االنفعال أو اهلزمية دون احلاجة اىل االقتتال
العسكري ويتح النريان .إذ تلعب احلرب الناعمة دوراً يف إضعاف احللاات الفكرية والقاايية للمجتمعات من خالل
استهداف يكر وثااية الشعوب .انطالقاً من ذلك ،يعتاد بعض اخلرباء أ ّن وسائل اإلعالم وأقالم الكتّاب هي أهم أداة
يف هذه املواجهة اخلفية .ياجملموعات املستهدية يف احلرب الناعمة هي الاادة ،والنخب وعامة الناس .وتش ّكل النخب
الاوى الوسطى هلذه احلرب ،وميكن أ ّن يطرحوا بصفتهم متخذي الارار أو صنّاع الارار يف أي ٍ
دولة كانت .إذ تستطيع
ُ
ّ
خنبة اجملتمع املدين مقل قادة األحزاب من خالل ترددهم الذهين أن ينالوا خويهم اىل أذهان الناس ،وأن يوجدوا جواً
من الرعب بينهم ،وبالتايل الاضاء على معنوياهتم .انطالقاً من ذلك ،يستهدف العدو دائماً هذه الفئة أل ّن إجياد
ٍ
بشكل تلاائي اىل االحنراف الفكري لدى الكقري من الناس .وهكذا يويّر
التحول والنفوذ الفكري لدى النخب يؤدي
العدو على نفسه ديع الكقري من التكاليف.
واجلامعيون هم من اجملموعات املستهدية دائماً من قِبل العدو ملا تتمتع به هذه اجملموعة من محاس وحركة ،حيث تتمتع
خبصائص خاصة كالشباب واملستوى العلمي وأثر كالمهم واتساع انتشار حضورهم اجلغرايف ،يتش ّكل جهازاً
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دعائياً مناسباً للعدو ،مضاياً اىل أ ّهنا توير أيضاً ديع التكاليف عليه.
أي نوع من اإلجراءات النفسية والدعاية اإلعالمية يف
ويف الواقع ،إ ّن احلرب الناعمة يف ماابل احلرب الصلبة تشمل ّ
استهدايها اجملتمع أو اجلماعة املعادية هلا .وهي تضطر منايسها من خالل هذا النوع من احلرب اىل أن ينجر حنو
االنفعال أو االهنزام .وتعترب احلرب الكمبيوترية ،واإلنرتنتية ،واإلبادة الناعمة ،وتشغيل شبكات إذاعية وتلفزيونية من
أشكال احلرب الناعمة .ياحلرب الناعمة تسعى اىل حتطيم عايدة ويكر اجملتمع املستهدف وتضعف عراه الفكرية
والقاايية وتشيع تدرجيياً التزلزل وعدم االستارار يف النظام السياسي -االجتماعي احلاكم من خالل الاصف اخلربي
والدعائي.
ويف هذا اجملال ،نرى مارك باملر 2يف تاريره "إيران -أمريكا ،الوجهة اجلديدة" خيالف بصراحة يكرة اهلجوم العسكري
حتولت اىل قدرة ال نظري هلا من خالل ما متتلكه من أر ٍ
اض
على اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ويعلن أ ّن ايران قد ّ
ٍ
ايف
شاسعة ،وعدد
سكان مرتفع ،ونوعية يف الاوى البشرية ،وإمكانات عسكرية ،وثروات طبيعية وموقع جغر ٍّ
 -2أحد االسرتاتيجيني املشهورين يف امريكا ،إذ يُشار إليه بصفته أحد مبدعي السياسة اخلارجية األمريكية .عمل باملر يف وزارة اخلارجية يف
عهد حكم نيكسون ،كارتر ،ريغان وبوش .وهو اآلن عضو هيئة اخلطر احلايل اليت تأسست على أثر هجمات احلادي عشر من سبتامرب
سنة  ،2001مضاياً اىل عمله يف قسم األاحبا ملركز السياسة اخلارجية سابان يف مؤسسة بروكينز.
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ممتاز يف منطاة الشرق األوسط ووزن على املستوى الدويل ،احبيث إنّه مل يعد باإلمكان قلب نظامها عرب االحتالل
العسكري ,بل إ ّن الطريق الوحيد لالب النظام يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية هو اتباع آليات احلرب الناعمة
واالستفادة من تانيات العمليات النفسية الدعائية .وقد قام باملر بتعريف هذه اإلسرتاتيجية اليت ُمسيت بـ"دلتا" الاائمة
على ثال تانيات :أصل الكبح ،احلرب اإلعالمية وتنظيم ودعم العصيان املدين ،واآلن ياوم األمريكيون بنفيذها.
تصنيفات الحرب الناعمة
قامت جمموعة من الباحقني عرب دراسة احلركة التارخيية لنشأة وتطور أنواع احلروب بتصنيف احلروب من حيث قوهتا،
وأشكاهلا وأدواهتا املستخدمة يف الوصول اىل أهدايها وإعمال الادرة .وهم يعتادون أ ّن التعرف إىل احلرب الناعمة
وجماالهتا ومصادياها ياتضي دراسة احلركة التارخيية لنشأة احلروب أو ،بعبارة أخرى ،دراسة احلركة التارخيية لتطور أنظمة
السلطة .يمن وجهة نظرهم ،ميكن اإلشارة اىل ثالثة مااطع تارخيية قامت ييها األنظمة السلطوية بفرض إرادهتا على
العامل لتأمني مصاحلها وأهدايها احليوية ،وهي كالتايل:
 -1االستعمار الادمي (مرحلة التهديدات الصلبة),
 -2مرحلة االستعمار احلديث (مرحلة التهديدات النصف صلبة),
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 -3مرحلة االستعمار ما بعد احلديث (مرحلة التهديدات الناعمة)
بناءً على هذه املراحل ،يشري هؤالء الباحقون اىل أ ّن ماهية واسرتاتيجية السلطة كانت متفاوتة عرب التاريخ ،وأنّه يف كل
مرحلة كانت تُستخدم مصاديق ،وأدوات وطرق خمتلفة يف يرض اإلرادة وتأمني املصاحل مبا يتناسب مع األهداف
واملصاحل والظروف.
يشري منصوري 3على سبيل املقال ،اىل مرحلة االستعمار ما بعد احلديث بصفتها مرحلة احلرب الناعمة أو مرحلة
احلروب السياسية -القاايية .احلروب من حيث ماهيتها وحركتها التارخيية اىل ثالثة أنواع :احلروب الصلبة ،احلروب
ويعرف احلرب الصلبة بأهنا عبارة عن إعمال الادرة العسكرية لفرض اإلرادة وتأمني
النصف صلبة واحلروب الناعمةّ .
املصاحل .ويكون اهلدف يف هذا النوع من احلروب احتالل األراضي .إذ تعتمد احلرب الصلبة على الطرق واألساليب
أيعال وسلو ٍ
كيات عُنفية ،وإبادة ظاهرة ،وإلغاء ديعي و ٍ
املادية ،امللموسية "الصلبة" وتكون مرتاياة مع ٍ
وضم
احتالل ٍّ
لألراضي .ويرتبط ظهور هذا النوع من احلروب مبرحلة االستعمار الادمي حيث ياوم النظام السلطوي بفرض إرادته
وضمها (إجياد مستعمرات
وتأمني مصاحله من خالل االحتالل العسكري ،والاتل والسيطرة على األراضي ّ
ومستملكات).
 -3منصوري ،جواد ( ،)1386االستعمار ما بعد احلديث ،نظام السلطة يف الارن الواحد والعشرين
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أما احلرب النصف صلبة يهي عبارة عن إعمال قدرة النظام السياسي -األمين من خالل السيطرة على الدولة والسياسة
يف ٍ
بلد ما هبدف يرض اإلرادة وتأمني املصاحل .اهلدف يف هذا النوع من احلروب هو احتالل الدولة واجملال السياسي.
تعتمد احلرب النصف صلبة على استخدام النظام االستخبارايت -األمين واخرتاق الدول احبيث تكون أساليبها تركيبية
(صلبة – ناعمة) .ويرتبط ظهور هذا النوع من احلروب مبرحلة االستعمار احلديث حيث ياوم النظام السلطوي عملياً
بالسيطرة على نظام الدولة والسياسة يف بلد ما عرب االستفادة من الادرة األمنية ومن دون اللجوء اىل العسكرة
ويؤمن مصاحله.
واالحتالل الفيزيائي لألراضي .وهكذا يفرض هذا النظام السلطوي إرادته ّ
وأخرياً ،احلرب الناعمة وهي عبارة عن إعمال إرادة ومصاحل النظام السلطوي من دون اللجوء اىل الصراع بل من خالل
احتالل األيكار والنماذج السلوكية لكاية جوانب ٍ
بلد ما يف خمتلف اجملاالت االجتماعية .ياحلرب الناعمة تعتمد على
أي ردة ٍ
يعل ييزيائية ويعترب نوعاً
ويتم هذا النوع من احلروب دون صدور ّ
األساليب الناعمة ،غري احملسوسة والتدرجييةّ .
ٍ
اجتماعية ٍ
ٍ
خمتلفة
لساحات
يتم احتالل كامل
من االحتالل املتعدد اجلوانب ،غري املرئي والقابت .يفي هذه احلرب ّ
(ثاايية واقتصادية وسياسية) عرب يرض ثااية ،ويكر وسلوكيات النظام السلطوي .يف الواقع ،إ ّن هدف احلرب الناعمة
هو "الشعب" ،يف حني كان هدف احلرب الصلبة "األراضي" وهدف احلرب النصف صلبة
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"الدولة" .بناءً عليه ،تتعلق احلرب الناعمة مبرحلة االستعمار املابعد حديث أو مرحلة عوملة القااية.4
وتعترب جمموعة ثانية من الباحقني أ ّن العوملة مرادية للحرب الناعمة .والعوملة من املفاهيم اليت أثّرت بكاية اجملاالت
االجتماعية يف القمانينيات تاريباً .وقد قُ ّدمت تعاريف وتعابري خمتلفة حول هذا املفهوم وظهر الكقري من اآلراء
ٍ
جمموعة من هؤالء على
والنظريات من قِبل علماء االجتماع والقااية والسياسة والعالقات الدولية .حيث رّكزت كل
ٍ
يعرف غيدنز عملية
جانب من جوانب عملية العوملة وتناولت خلفياهتا ،وأبعادها ،وآثارها ونتائجها .على هذا الصعيدّ ،
بأهنا ليست سوى نشر احلداثة والقااية الدمياراطية  -الليربالية .كذلك يشري ماركس واجنلز اىل أن إدراك تاريخ
العوملة ّ
العوملة وبداية هذه العملية يستلزم إدراك ومعرية تاريخ الرأمسالية .ألنّه من وجهة نظرمها تعمل الرأمسالية دائماً على توحيد
االقتصاد والقااية العاملية.5
إذن ،بااللتفات اىل هذا االجتاه ،جيب اعتبار العوملة وليدة "الرأمسالية" ،و"التغرب" و"االحتاد" و"توحيد املعلومات
واالعتاادات" ويف النهاية "أسلوب احلياة املشرتك" .ويعتاد هؤالء الباحقون أ ّن ظاهرة العوملة تُعترب

 -4النائيين ،حممد علي ،دراسة ابعاد وجماالت التهديد الناعم األمريكي ضد إيران ،يصلية االسرتاتيجية الدياعية الرقم .25
 -5تاميلسون ،جان ( ،)1381العوملة والقااية ،ترمجة :حمسن حكيمي ،انتشارات القااية والفكر.
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هتديداً بالنسبة للدول الضعيفة والالعبني املنفعلني على الساحة الدولية .يهذه العملية نوع من السلطة اجلديدة .وهكذا
يتم تلاي الدول اليت تتمتع بادرة ناعمة عالية ،على ّأهنا "هتديد" للدول املنايسة هلا .كما أنّه من وجهة نظر "جوزيف
ّ
ناي" املنظّر للحرب الناعمة ،يإ ّن الدولة الواجدة لقالثة أنواع من اجلاذبية على صعيد "القااية" و"الفكر السياسي"
و"السياسة اخلارجية" ،تستطيع التأثري يف ثااية الدول االخرى وسياساهتا ومناذجها االجتماعية والسياسية  ،وأن تفرض
ٍ
ط هلا (مربجمة) ،مفروضة ألجل إعادة
إرادهتا
بشكل غري مباشر عليها .بناءً على ما تا ّدم ،العوملة عبارة عن عملية خمط ٌ
نظام يهدف اىل تبليغ ويرض اإليديولوجيا النيوليربالية (الليربالية اجلديدة)
بناء اجملتمعات على املستوى الدويل ,وهي ٌ
الرأمسالية الغربية ويف صدد إشاعة منوذج احلياة الغربية (وباالخص األمريكية).
ط له من قِبل مراكز السلطة هبدف يرض منوذج سلوكي
بناءً على ما ذُكر ،يعتاد هؤالء الباحقون أن العوملة
مشروع حمط ٌ
ٌ
معني ،مشويل ذي اجتاهٍ واحد ،ويؤدي اىل سيطرة القااية والايم الغربية وجعل اآلخرين يف حالة ٍ
انفعال .كما وأ ّن للعوملة
ّ
آثاراً ونتائج عدة من مجلتها اهنيار الدولة -الشعب ،وحتول النموذج احلكومي والسلوك السياسي ،واملخاطرة باهلويات
الاومية -الدينية ،وتسلط النظام الليربايل -الدمياراطي ،وظهور وانتشار ثااية عاملية واحدة.6

 -6النائيين ،حممد علي ،نظرة اسرتاجتية إىل ظاهرة العوملة القاايية وآثارها يصلية السياسة اإلسرتاجتية ،العدد .1
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انطالقاً من هذا االجتاه ،ميكن الاول إن عملية ومفهوم العوملة يتطابق مع ماهية احلرب الناعمة  ،مبا أنّه أسلوب
ايق مع ماهية عوملة القااية والنموذج السلوكي لليربالية الدمياراطية ،ويشتمل على كاية األبعاد السياسية
للسيطرة ومرت ٌ
والقاايية واالقتصادية ويُالل من سعة وقدرة وميزان يعالية ومشروعية واعتبار الدول الوطنية.
امللونة مرتادية مع وظيفة احلرب الناعمة .دون أدىن شك ،إ ّن "القورات
وهناك من يعتاد من الباحقني أ ّن وظيفة القورات ّ
امللونة هي أحد أساليب اإللغاء اليت تتبعها احلرب الناعمة وهي تشمل نوعاً من حتول وانتاال
املخملية" أو القورات ّ
الادرة بالرتايق مع عصيان مدين ومااومة سلبية .واملسألة املهمة اليت جيب أن نلتفت إليها ترتبط بالسعي حنو تبديل
منوذج لتغيري البىن السياسية يف الدول املخالفة للغرب وخصوصاً أمريكا .وهذا ما نراه يف نوع
القورات املخملية اىل ٍ
التحول والتغيري ،إذ إ ّن ما يدعى بالقورات امللونة تشرتك يف األسباب وأشكال التحول .يجميعها (ما عدا قرقيزستان)
انتصرت من خالل تظاهرات الشارع دون اللجوء اىل استخدام العنف ،وشعاراهتا كانت املطالبة بالدمياراطية والليربالية،
وثال حتركاهتا كان أثناء إجراء االنتخابات حيث كان يُشاع وجود تزوي ٍر ييها وضرورة إبطاهلا وإعادهتا حتت إشراف
امللونة بصفتها
مراقبني دوليني .لذلك نعترب أنّه من الصحيح النظر اىل القورات ّ
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نوعاً من احلرب الناعمة كنظرية عوملة القااية اليت تسعى اىل التاليل من اتساع السلطة  ،وميزان الفعالية ،ومشروعية
واعتبار احلكومة وتأزمي النموذج السياسي املوجود والنظام املستار .لكن من وجهة النظر هذه ،تاتصر احلرب الناعمة
على احلرب السياسية الناعمة عرب تنظيم احلركات املعارضة يف السياق املدين مقل االنتخابات .وهذا األمر .ال جيعل
احلرب الناعمة تشمل كاية األبعاد وباخلصوص البعد القاايف هلا والذي يرتايق مع حتوالت تدرجيية.7
ويُالحظ يف العاود األخرية ظهور عدة خصائص مشرتكة يف بنية نظام السلطة وهي كالتايل:
 -1ضرورة جتديد النظر يف األسس التاليدية للعالقات الدولة والدراسات البحقية األمنية.
 -2تُعترب القااية الركيزة األساسية للتحوالت السياسية والدولية .وقد أصبحت البيئة السياسية للنظام الدويل ثاايية،
يراياها نوع من الوحدة من جهة ،والتنوع من ٍ
جهة أخرى.
 -3لاد ظهر يف عصرنا احلاضر العبون جدد ذوو هوية ثاايية وهم يؤثرون على النظام الدويل حيث طختلف إدارهتم
عن املبادئ الساباة.
 -7دراسة أبعاد وجماالت تأثري التهديد الناعم األمريكي ضد إيران.
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 -4تعترب الربجمة الناعمة وبعبارة أخرى القاايوية مؤشراً لأليكار اجلديدة وتلعب دوراً أساسياً يف التحوالت االجتماعية.
 -5تلعب الاوة الناعمة يف االجتاهات اجلديدة دوراً مصريياً يف تش ّكل العامل احلاضر واملستابل.
 -6تتفق كاية اآلراء والنظريات على دخول العامل اىل مرحلة جديدة ،رغم اختاليها يف تفاصيل وخصوصيات هذه
لكن تعترب شبكة العالقات وعوملة املعلومات حتت ما يُسمى بعوملة القااية أو االستعمار ما بعد احلداثة
املرحلةّ .
(احلديث) ،هو األكقر تطابااً مع مفهوم احلرب الناعمة وأبعادها املختلفة.
ونرى اليوم أ ّن اسرتاتيجية املواجهة وحمورية العنف املتمركزة حول اإلجراءات العسكرية يف النظام الدويل ،قد حلّت
مكاهنا اسرتاتيجية احلرب الناعمة والاوة الناعمة.
السابقة التاريخية للحرب الناعمة
أُنشئت هيئة "اخلطر احلايل" يف السبعينيات ويف أوج احلرب الباردة ،وكانت تضم جمموعة من السيناتورات األمريكيني،
ومسؤويل املناصب العليا يف وزارة اخلارجية ،وأساتذة العلوم السياسية البارزين ،ومؤسسة "امريكن اينرتبرايز" للدراسات
وجمموعة من مدراء االستخبارات
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األمريكية املركزية والبنتاغون الساباني ومن ذوي اخلربة .وكان اهلدف من تأسيس هذه اهليئة اخلروج من الطريق املسدود
الذي أوجده التوازن النووي بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوييايت السابق .وقد قام أعضاء هذه اهليئة بعد
اعرتايهم بأ ّن السبيل الوحيد هلزمية العدو ليس يف احلرب الصلبة ،بالتخطيط وإجراء احلرب الناعمة واإللغاء من الداخل.
وقد أشاروا اىل أ ّن اعتماد "نظرية احملو ،واحلرب اإلعالمية ،وتنظيم العصيان املدين" من أهم اسرتاتيجيات احلرب الناعمة
يف تلك املرحلة .بعداهنيار االحتاد السوييايت ،علّات أعمال هذه اهليئة ٍ
لعاد من الزمن .ولكن بعد حادثة احلادي عشر
ُ
عدد من أعضاء هذه اهليئة ومتّ تفعيلها بعد حتليل الفرص والتهديدات الاائمة يف وجه الواليات
من أيلول ،اجتمع ٌ
املتحدة األمريكية .وإحد اإلجراءات اليت قامت هبا هذه اهليئة من جديد تدوين إسرتاتيجية األمن الاومي ألمريكا يف
العالقة مع إيران ملدة أربع سنوات دولة بوش.
ٍ
وهتديدات معيارية
بشكل عام ،ميكن الاول إ ّن ماهية التهديد الذي برز بعد اهنيار االحتاد السوييايت ،هتدي ٌد ناعم
ٌ
وثاايية .يمن وجهة نظر املنظّرين الغربيني اجلدد ،يش ّكل العامل اإلسالمي ومنو اإلسالم السياسي ييه ،بصفته اخلطاب
الغالب يف الشرق األوسط ،التح ّدي األساس لليربالية الدمياراطية .يف هذا اإلطار ،وطبااً لتارير هيئة "اخلطر اجلاري"
ييما خيص كيفية مواجهة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ميكن الاول إن الوقوف بوجه منو امليل حنو اإلسالم ،العمق
اإلسرتاتيجي لاوة العامل
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اإلسالمي الناعمة يف ماابل قوة العامل الغريب الناعمة ،يش ّكل الاسم األهم من مضمون وثياة اسرتاتيجية األمن الاومي
األمريكي البديلة إلسرتاتيجية الوقوف بوجه النفوذ السوييايت .انطالقاً من هذا االجتاه ،يعترب هتديد األمن الاومي
ألمريكا هتديداً ناعماً ،غري متوازن ومرّكب حيث متّت اإلشارة اىل أ ّن مصدره الدول واألنظمة الضد أمريكية وغري
الليربالية يف الشرق األوسط.
خصائص الحرب الناعمة
تتمتع احلرب الناعمة بالكقري من اخلصائص املتنوعة بسبب تع ّايدها واعتمادها على الادرة الناعمة ،وأهم هذه الصفات
واخلصائص ما يلي:
 -1هتدف احلرب الناعمة اىل تغيري الاوالب واألمناط املاهوية للمجتمع والبناء السياسي .يف هذه احلرب ،تُستهدف
االعتاادات ،واملسلمات ،والايم األساسية جملتم ٍع ما وذلك ألجل تغيريها .ومع تغيري االعتاادات األساسية ،يُصبح
وحتل مناذج سلوكية جديدة بدالً من الادمية .وتاوم هذه النماذج السلوكية اجلديدة بكسر
باإلمكان تغيري قوالب التفكري ّ
البىن السياسية املوجودة بدالً من محايتها.
 -2احلرب الناعمة تدرجيية ،وهادئة وغري ظاهرة .يهي ليست ديعية ،ومتسرعة وكقرية التحرك يف ٍ
مرحلة حمددة .بل تبدأ
هبدوء
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وتتادم تدرجيياً احبيث إ ّن أحداً ال ينتبه إليها وال يستطيع تشخيصها .وهي غري ظاهرة ،لذلك يهي غري ملموسة.
 -3تاوم احلرب الناعمة على الرمزية .تستفيد احلرب الناعمة من الرموز التارخيية لتادمي صورةٍ مطلوبة حول نفسها.
يفي هذه احلرب ،يُبذل اجلهد يف تصوير املنايس على أنّه مهزوم ،وآيس ومكسور .يف املاابل يُظهر املهاجم نفسه عرب
يتم استخدام العمليات النفسية احبدها األقصى يف هذه اخلصيصة.
الرمزية منتصراً ومويااًّ .
 -4يف حال كانت احلرب الناعمة موياة وناجحة ،يإ ّن نتائجها أكقر ثباتاً واستمراريةً .كما ذكرنا إ ّن اهلدف األصلي
للحرب الناعمة هو تغيري االعتاادات والايم ,وإذا حصل ذلك يإ ّن العودة اىل احلالة األوىل لن يكون سهالً ميسراً.
ماايسةً باحلرب العسكرية ،عند احتالل ٍ
أرض ،ميكن حتريرها يف ظرف عدة ساعات .لكن إذا جنح األعداء يف السيطرة
على أيكار وقلوب اجملتمع يال ميكن بسهولة إسرتجاعها بل حيتاج ذلك اىل مرور ٍ
وقت طويل.
ٍ
بشكل تدرجيي وهادئ ،ولكي تزيد من جاذبيتها
 -5احلرب الناعمة أكقر حتركاً وجاذبية .ياحلرب الناعمة اليت تبدأ
الكاذبة ،تستهدف يف ٍ
مرحلة ما نفس اجملتمع لتحايق أهدايها وهكذا تزيد من نطاق حتركاهتا .يف الواقع ،يتحول الكقري
من األيراد مع مرور الوقت اىل ٍ
هدف ملديري احلرب الناعمة ،سواءً شاؤوا ذلك أم مل يشاؤوا.
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يتم االستفادة من عواطف وإحساسات اجملتمع املستهدف بأقصى احلدود
 -6تعتمد احلرب الناعمة على االستقارة .إذ ّ
وذلك عرب الرمزية ،واألسطورية وخلق قي ٍم جديدة .وهكذا تُع ّد إدارة العواطف ركناً يف هندسة احلرب الناعمة .حيث
تُبذل اجلهود الستخدام عواطف الناس بصفتها جسراً للنفوذ اىل األيكار إلجياد التغيري والتحول يف االعتاادات .وهكذا
وحمركة لإلنسان األرضية املناسبة لظهور األزمات.
تويّر العواطف من حيث ّإهنا مقرية ّ
 -7تتمركز احلرب الناعمة حول االحنرايات واآليات .إذ تُش ّكل اآليات االجتماعية والقاايية واالقتصادية والسياسية
ساحة مناورة للحرب الناعمة .يينظم العدو أنشطته ويعالياته عرب تشخيصه لبؤر آيات اجملتمع املستهدف يف اجملاالت
ُ
ويوسع من نطاق حتركه من خالل إجياد احنرايات وآيات جديدة.
املذكورةّ ،
 -8احلرب الناعمة متعددة الوجود وامليادين ،يهي تستفيد من كاية العلوم والفنون والطرق واألساليب املعروية والايم
املوجودة.
 -9توجد احلرب الناعمة التضاد واخلاليات .تبدأ احلرب الناعمة من البؤر املنحرية يف اجملتمع املستهدف ،وتؤدي اىل
أن يواجه أعضاء اجملتمع بعضهم بعضاً من خالل إجياد التصدعات يف أجز ٍاء خمتلفة يف اجملتمع وعرب اختالف
االعتاادات والايّم وتشكيل سلوكيات جديدة .وهكذا تاوم احلرب الناعمة بضرب االنسجام
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واالحتاد والوحدة الوطنية وتوير بذلك األرضية املناسبة لربوز األزمات والتصارع الداخلي .بناءً على ما تا ّدم ،من آثار
وخصائص احلرب الناعمة ضرب وطخريب الوحدة الوطنية.
الشك والتشاؤم يف الكقري من
الشك .يالااعدة األساس يف احلرب الناعمة هي إجياد ّ
 -10تنتج احلرب الناعمة ّ
الشك يف
يتم إجياد ّ
الاضايا .إذ تبدأ احلركة يف هذه احلرب بإشاعة ّ
الشك واليأس .وهكذا للنجاح يف هذه احلربّ ،
بشكل ٍ
ٍ
دقيق وهادىء .وتزداد هذه الشكوك مع
االعتاادات والايم من خالل االعتماد على الرتا ولكن بعد جتديده
مرور الوقت اىل أن تؤدي اىل حصول التغيريات األساسية يف تلك الايم واالعتاادات.
تتم االستفادة من أكقر التانيات تطوراً مقل الفضاء
 -11تستفيد احلرب الناعمة من أدوات ووسائل عصرية ،حيث ّ
االيرتاضي والسايربي الذي يُعترب البيئة األصلية للحرب الناعمة ،إذ يويّر هذا الفضاء إمكانية اإلغواء عرب عرض الكقري
من األمور اجلاذبة وخلق السياقات الالزمة إلبراز العواطف واإلحساسات.
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أدوات وطرق الحرب الناعمة
وسعت األبعاد املختلفة وامليادين املتنوعة للحرب الناعمة من أدواهتا وطرقها .مضاياً اىل ذلكّ ،أدت التكنولوجيا
لاد ّ
ٍ
وتعايد يف طرق وأساليب احلرب الناعمة .وتعترب األساليب الكالمية ،والسلوكية والشبكية
تنوع
احلديقة اىل ظهور ٍ
(الدجييتالية وااللكرتونية) أهم ثال طرق أصلية للحرب الناعمة وأكقرها تأثرياً .وميكن ذكر العمليات النفسية،
والعمليات اإلدراكية ،والديبلوماسية العامة واخلداع التكتيكي ضمن ماولة األساليب األساسية الكالمية.
وتعترب املعارضة ،والعصيان املدين وعدم التعاون واالعتصام والتدخل غري العُنفي وجذب املعارضني من مجلة أهم
األساليب السلوكية.
ّأما من أهم األساليب الشبكية وأكقرها تأثرياً ،ييمكن اإلشارة اىل ثال ماوالت :املنتوجات القاايية ،واإلعالم والفضاء
االيرتاضي (تكنولوجيا االتصاالت احلديقة) .وتدخل السينما واإلنيميشني واألقمار الصناعية وااللعاب اإللكرتونية وغري
اإللكرتونية واملوسياى ضمن املنتوجات القاايية .وتشمل وسائل اإلعالم :املنشورات واإلذاعة والتلفزيون ووكاالت
األنباء .ويف العصر احلاضر ،ينضوي حتت عنوان
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أدوات احلرب الناعمة يف الفضاء االيرتاضي ما يلي :اإلنرتنت (املواقع اخلربية ،شبكات التواصل االجتماعي ،اإلمييل
و ،)..والتلفون اخلليوي (خدمة اخلرب العاجل ،البلوتو  ،ونظام الرسائل).
ٍ
عندئذ يإ ّن
بأهنا عملية تنايسية على التعبئة االجتماعية بني الدولة واجلماعات غري احلكومية،
عرينا احلرب الناعمة ّ
إذا ّ
أي عنص ٍر يستطيع تاليل ميزان قدرة تعبئة الدولة لصاحل اجلماعات الساعية يف تغيري النظام السياسي ،ميكن اعتباره أداةً
ّ
كل من املتغريات اآلنفة الذكر يف
لإللغاء الناعم .الناطة األساس ييما خيص أدوات احلرب الناعمة هي دور وموقعية ّ
مشروع احلرب الناعمة ،حيث تتمتع املؤسسات الشعبية بأمهية أكرب يف هذا اجملال ،إذ تعترب املؤسسات غري احلكومية
وتوسع من
أيضل عنص ٍر يف اكتساب قدرة التعبئة االجتماعية والتغيري والتحولّ ،
ألهنا تنشط يف النظام السياسي احلاكم ّ
نطاق أنشطتها دون أن تقري أيّة حساسية ضدها.
إذن ،كخالصة ملا تا ّدم ميكن اإلشارة اىل األدوات التالية:
 -1املؤسسات غري احلكومية املنسجمة,
 -2وسائل اإلعالم (اإلنرتنت ،الشبكات الفضائية ،دور النشر),
 -3النخب السياسية واالجتماعية والعلمية,
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 -4الاابليات املتضادة املوجودة يف اجملتمع (مقل األقوام واألقليات االجتماعية املختلفة),
 -5النهضات االجتماعية (مقل هنضة املساواة مع املرأة ،هنضة اجلامعيني,)...،
 -6املعارضة من خارج احلكم.
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الخاتمة
عملنا يف هذا املاال على دراسة ماهية ،وأهداف ،وأبعاد ،وأدوات وخصائص احلرب الناعمة .وقد متّت اإلشارة اىل أ ّن
احلرب الناعمة عبارة عن جمموعة التحوالت اليت تسعى اىل قلب اهلوية القاايية والنماذج السلوكية املابولة من قِبل النظام
السياسي .وتتحاق احلرب الناعمة "-السيطرة الكاملة وعلى كاية الصعد" -يف ٍ
أبعاد ثالثة:احلكومة ،واالقتصاد والقااية
بنماذج سلوكية مضادة.
عن طريق استحالة النماذج السلوكية يف هذه اجملاالت واستبداهلا
ٍ
ولتشخيص احلرب الناعمة ،متّ تناول بعض خصائصها وصفاهتا ،ومن أمهها ميكن اإلشارة اىل ّأهنا تدرجيية ،غري
حمسوسية وهادئة ،مبهمة ومع ّادة ،مشولية ويغلب ييها البعد القاايف على سائر األبعاد األخرى.
ويف النهاية ميكن اإلشارة اىل بعض اإلسرتاتيجيات واألساليب اليت نستطيع اعتمادها يف مواجهة احلرب الناعمة ،مقل
ريع مستوى البصرية واملعرية يف اجملتمع ،وخصوصاً لدى شرحية الطالب اجلامعيني من
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خالل ريع مستوى قدرة التحليل لديهم ،وتويري يرص العمل ،والقاة بالنفس وإجياد ج ٍو من األمل ،وريع مستوى البلد
من الناحية العلمية ،واالقتصادية واألمنية احبيث تصبح إمكانية الضرر به تُاارب الصفر ،وإحياء األمر باملعروف والنهي
عن املنكر يف اجملتمع ،والدقة يف اختيار السلع الواردة وباخلصوص القاايية منها والتأكيد على دور ومكانة النخب.
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