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 فهرس العناوين : 
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 الحرب الناعمة ومفهومها وفقاً للوثائق والمستندات األمريكية الباب األول:

 اريخية للوثائق والمستندات الت الناعمة طبقاً أصل مقولة الحرب  والً : أ

 ثانياً :  تعريف وماهية الحرب الناعمة  

:   الحرب الناعمة بند على جدول أعمال خطة تحركات كبرى وشاملة   ًً  ثالثاً

 رابعاً :  كل فضائية تعادل سرب طائرات في معادالت القوة الناعمة     

 خامساً :  تغيير " شخصية القيادة في إيران" هدف مركزي للحرب الناعمة  
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 ابة الخصم وغفلته تاسعاً : إستراتيجيات الحرب الناعمة مبنية على استج
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 رات وعالمات تدل على وقوع الحرب الناعمة رابع عشر : مؤش

 معالم رؤية ومنهج اإلمام الخامنئي لمواجهة الحرب الناعمة: الباب الثاني 

ثانياً:    الحرب الناعمةحول الخامنئي مام الئحة أرشيفية لخطابات اإلوالً : أ

 الحرب الناعمة في كلمات وخطابات السيد القائد الخامنئي دام ظله     
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 قدمـــــة : م 

سالمية من أكثر الشخصيات اإل ظله دامالقائد الخامنئي مام يعد سماحة اإل    

" في اآلونة االخيرة،  الحرب الناعمةوالعالمية التي استخدمت مصطلح "

سبل مواجهتها،  فخاخها، ومبيناً أمن  ، ومنبهاً من الوقوع في شراكها محذراً 

االنتخابات منذ  ةعشر مناسب خمسفي  عشر خطاباً خمسة بما ال يقل عن 

ة سماحته زيارحتى تاريخ و 2009العام في في ايران الرئاسية التي جرت 

، وفي كل هذه 2011العام  في يرانيةبارات اإلالى مقر وزارة االستخ

 رئيسي كمصدر تهديد حرب الناعمةص سماحته الالخطابات حدد وشخ  

ن هذه معتبراً أ، وللصحوة اإلسالمية في المنطقة يرانإسالمي في اإللنظام ل

سالمي خير لالعداء لمواجهة نمو وتقدم النظام اإلمل األصبحت األأالحرب 

ن هذه ابعبارة ذهبية "  ؤكداً ومسالمية في المنطقة، الصحوة اإليران وإفي 

إلى بالفوز أمله يصل مستوى واليأس العدو الى الحرب ستستمر حتى يصل 

   . " قريبة من الصفردرجة 

سالمي لقادة بارزين في النظام اإل ربعين خطاباً أ عن ما ال يقل حصيناأوقد     

رئيس الجمهورية ب ة ابتدءاً الحرب الناعمالتحذير من خطورة يران حول إفي 

سالمي وبعض الوزراء ووزير الخارجية السابق وقادة الحرس الثوري اإل

ما دل على االهمية التي يوليها قادة  ،لدينية في قم المقدسةاوبعض المرجعيات 

بعاد هذه الحرب، وهذا ما يضفي على هذه الدراسة الجمهورية االسالمية أل

. هج سماحة القائد ورؤيته في هذا المجالأهمية خاصة كونها تكشف عن من

فضالً عن أنها تكشف عن المشروع والمنهج الفكري لسماحته في المجاالت 

  الثقافية واإلعالمية والسياسية بالنظر الى الترابط الوثيق والمنهجي للخطابات.   

   

  ملفين : هذه الدراسة من خالل وسنعالج في    

 ميركية  بالوثائق والمستندات . مة األالحرب الناعومفهوم ـ ماهية 1

 لمواجهة هذه الحرب. ة السيد القائدـ الرؤية االستراتيجية التي وضعها سماح2
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 ولالباب األ

 ا هماهية الحرب الناعمة ومفهوم

  مريكيةللوثائق والمستندات األ وفقاً 
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 التاريخية لمستندات للوثائق وا الناعمة طبقاً مقولة الحرب أصل  والً : أ   

المنظر  اروج لهكما  " القوة الناعمة" مقولة من  ةمشتق الحرب الناعمة    

ميركي السابق نائب وزير الدفاع األجوزيف ناي البروفيسور لهذه القوة ول األ

ميركي، وعميد كلية الدراسات الحكومية ومدير مجلس المخابرات الوطني األ

قد و، ميركيينالمخططين االستراتيجيين األ همأحد أفي جامعة هارفرد، وهو 

الناعم المستعملة في تقسيم أجهزة وف ثنائية الصلب يوظتمكن بمهارة من ت

وأدوات   softwareوقطع الكومبيوتر الذي يتألف من أدوات ناعمة

السياسي االستراتيجي وفي سبيل ترويج مشروعه   hardwareصلبة

عسكري الصلب حيث من الميدان الالذي يقوم على نقل المعركة  والعسكري

عداء أالتفوق لعقيدة القتال والموت والصبر الطويل والصمود التي يتقنها 

وأدواته التكنولوجية الميدان الناعم لى إميركا من وجهة نظر جوزيف ناي أ

توصل وحلفائها. هذه النقطة  ميركاحيث التفوق ألواإلتصالية واإلعالمية، 

لباحث في مركز دراسات ا قالفصهيونية، سات الخبراء الدراأيضاً اليها 

يحتاج الى  سرائيلإن تفوق إ" يخائيل ميلشتاينالصهيوني ماألمن القومي 

معركة صبورة استنزافية مديدة السنين ال ترتكز فقط على كسر القوة 

لتقويض المراكز التي تتبلور فيها  يضاً أنما تسعى إالعسكرية لقوى المقاومة و

وفي هذا االطار يبرز على وجه  .تنغرس في وعي الجمهور االفكار ومنها

 عالم والتعليم والمراكز الدينية في بيئة المقاومةالخصوص دور أجهزة اإل

اط ـنمأجل في ن نحدث التغيير الجوهري والطويل األأنه فقط بعد أويبدو 

عالم والمساجد والمؤسسات ووسائل اإل ل هذه المدارس والجامعاتــعم

)" ن نلغي فكرة المقاومة من الوعي أو نهزمهاأكن يم الدينية
1

.) 

سنة ولى المحطة األالث محطات، بثومر هذا االصطالح تطور وقد     

ميركيين بنشوة النصر في تحاد السوفياتي وشعور األبعد سقوط اإلأي  1991

ول األكتابه جوزيف ناي صدر أحينها  ،الحرب الباردة وتسلمهم زعامة العالم

 2001عام لول اليأ 11ثر هجمات أتبعه على أمن ثم القوة " و" مفارقة 

لزمون بالقيادة" وتوج مشروعه في كتابه الشهير م" ه الثانير كتابااصدب

ميركي األالغزو بعد  2004العام  في"  SOFT POWER لقوة الناعمةا"

 . لعراقفغانستان واأل
                                                           

1
دراسات األمن القومي االسرائيلي ميخائيل ميلشتاين تحت عنوان " صعود في مركز للباحث االسرائيلي مقالة     

الصادرة  11495سرائيلي" جريدة السفير اللبنانية العدد من القومي اإلتحدي المقاومة وأثرها على نظرية األ

 18/1/2010بتاريخ 
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ميركا في أل فشل االندفاعة العسكرية الصلبةبعد و 2008ومنذ العام    

خطة بيكر هاملتون لتعديل اللجنة توصيات فغانستان والعراق وصدور أ

المالية للحروب كالف العسكرية والبشرية وللحد من األة للمنطقة ميركياأل

الحرب مقولة دراج ين من إستراتيجيتمكن مجموعة من الخبراء والباحثين اإل

معمقة اشات قعة نمرسومة على ضوء مجموالخطة الهذه الناعمة في صلب 

المتخصصة بصناعة القرار بحاث حصلت في أروقة مراكز ومعاهد األ

شراف زبين الجمهوري والديمقراطي وتحت إبين مفكرين عن الحميركي األ

 هاعلى أثرقاء وقد توصل الفر CSISالدراسات الدولية واالستراتيجية  معهد

القوة الناعمة في والقوة الصلبة وتناغم سياسات دمج تقوم على تسوية الى 

" ) Smart power " القوة الذكية  اطلق عليهأإطار معادلة واحدة 
2
)  .   

وقد عرفت وزيرة خارجية أميركا الحالية هيالري كلينتون القوة الذكية    

بأنها " تسخير كل األدوات التي تتوفر لدى الواليات المتحدة األميركية سواء 

والقانونية والثقافية واإلعالمية، والبحث عن اإلقتصادية والعسكرية والسياسية 

)دولي األداة المالئمة من بين هذه األدوات بما يتناسب مع كل وضع 
3

    . " ) 

لجنددة تخطديط السياسددات فددي الخارجيدة األميركيددة بالتنسدديق مددع بلددورت وقدد    

وضدعها قيدد التطبيدق تدم سياسات جديدة الجهات األخرى في اإلدارة األميركية 

     ثنين : امشروعين إطار  في  سنواتمنذ 

صددناعة الدددول فددي القددرن    Century statecraft st 21 ـدد  مشددروع1  

بعض الددول إحدداث التغييدرات فدي البندى السياسدية لدبهددف الحادي والعشرين 

واإلعالميدة  توظيف التكنولوجيا اإلتصداليةمن خالل وخاصة المناوئة ألميركا 

 نيددة وشددبابية فددي سدداحة الخصددم تددؤمن باألفكددارتشددكيل قددوى سياسددية ومدعبددر 

األميركيددة ويددتم التواصددل معهددا عبددر اإلنترنددت ووسددائل والقدديم والسياسددات 

ثدددورة اإلعدددالم، ويمكدددن ترميدددز هدددذا المشدددروع بمدددا أطلدددق عليددده إعالميددداً ب

 .    الرقمية اتالديمقراطي

                                                           
2
/ موقع دراسات  2009 لكنه قادم"  انعطاف استراتيجي مؤجل..ميركاأمنذر سليمان / مقالة بعنوان "   

   www.aljazeera.netقناة الجزيرة   

3
منشور على عدة  13/10/2009تصريح لهيالدري كلينتون أمام مجلس العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي بتاريخ   

   www.attajdid.infoمواقع انترنت  منها موقع التجديد 

http://www.attajdid.info/
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ويقددوم علددى   Diverting The Radicalization Track  ـدد  مشددروع2

لجماعدات تصدال بالبيئدة السياسدية ليعني اإلتوجيه مضمار التطرف " و"إعادة 

عبر جهات ثالثة أو مدن خدالل والمعادية وفتح حوارات معها والنظم المتطرفة 

واجهددات مدنيددة والسددعي لتوجيدده زخمهددا وإمتصدداص عنفهددا وتحويددل حراكهددا 

بمدا يخددم المشدروع األميركدي ) وإشراكها  فدي إطدار اللعبدة الديموقراطيدة
4
) ،

وقد ساعد على إرساء وتصميم هذه المشداريع والسياسدات شدخص مغمدور فدي 

اإلدارة األميركيددة، وهددو الرجددل االصددغر سددناً  فددي اإلدارة األميركيددة واألكثددر 

إبتكاراً لألفكار والسياسات )
5

 google( عنيندا بده مددير قسدم غوغدل لألفكدار 

idea  يدة جدارد كدوهين  ورئيس قسم تخطديط السياسدات فدي الخارجيدة األميرك

jard Cohen  (
6

  .  ) 

في سياق المحطات ولد الحرب الناعمة مصطلح وعلى هذا الضوء ندرك أن   

حداث العسكرية المفصلية لنهايات القرن العشرين الحروب واألوالكبرى 

قفزات التطور الهائلة التي وتحت تأثير  وبدايات القرن الواحد والعشرين

منتج جديد مبتكر ومشتق من وهو ل واإلعالم، وسائل اإلتصاعالم حدثت في 

وسياسات ومشاريع تقنيات وآليات ببغالف جديد وولكن الحرب الباردة روح 

ضد سالم واإل يهقيدة جديدة وبمواجهة عجمهور جديد وموجه الى جديدة 

وقوى المقاومة والممانعة ضد وسوريا إيران خاصة بلدان وقوى جديدة 

 .    سرائيلي في المنطقةاإل طلسيميركي األالمشروع األ

 

 

 

 

                                                           
يمكن فهم هذا المشروع بنموذج الحوار الذي تجريه جمعية الحوار اإلنساني السويسرية مع جماعة اإلخوان  4

المسلمين وهو حوار بين الغرب وهذه الجماعة من خالل جهة ثالثة وبواجهة مدنية، وقد أفصح عن ذلك مرشد 

  9/10/2011السعودية بتاريخ جماعة اإلخوان المسلمين في سوريا في مقابلة مع جريدة الشرق األوسط 

5
 game changersقواعد اللعبة  غيروا شخصية  100كواحد من بين  2010ختير في العام أجارد كوهين ،   

 ......www.wikipedia.orgبحث منشور على موقع 

6
لى مقالة للكاتب محي الدين الحليبي تحت عنوان " جارد كوهين ..مهندس الثورات المخملية " منشورة ع   

   www.muslim.netشبكة أنا المسلمموقع 
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  األميركي   عريففي الفهم والتالحرب الناعمة   ثانياً :    

منية المتخصص في الدراسات األالباحث ف مايكل آيزنشتات عر    

) معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنىوالعسكرية في 
7
الحرب الناعمة  (

تواصل فعالية كجزء من حملة نفعال والصور اإلقوال واألستخدام األإ بأنها "

 .ميركا مثل إيران"أل طويلة المدى لتشكيل الحالة النفسية لبلد معاد  ستراتيجي إ

% من حملة 20ن تشكلأعالمية يجب قوال والتصريحات اإلاألنسبة ن أد وحد  

من برامج الباقية %  80تشكل تفي حين  ،ستراتيجي الناعمةالتواصل اإل

) االرض علىفعال وتحركات ملموسة أو
8
) "  . 

والنظيري تاركاً لوماسي نحو التعريف الدبجوزيف ناي في حين جنح     

نه يشغل أ باعتباربحاث الجانب التطبيقي لألجهزة والوكاالت ومراكز األ

الدراسات الحكومية في جامعة هارفرد فقال لية عمدة ك منصب أكاديمي هو

 هيو خرين "تشكيل تصورات اآلالقدرة على هي القوة الناعمة "

 .موالو دفع األأ الجاذبية بدالً عن اإلرغام الحصول على ما تريد عن طريق"

بلد ما، والمثل السياسية التي لة يثقافالجاذبية المن القوة الناعمة  أتنشو

، وعندما تبدو السياسات التي ينتهجها في الواقع سياساتاليحملها، و

وعندما  .مريكيةالناعمة األمريكية مشروعة بنظر اآلخرين تتسع القوة األ

ريد نيريدون ما نجعلهم وبالُمثل التي نؤمن بها، جعل اآلخرين يعجبون ن

العصا  - على موارد السياسات التقليدية نفاق كثيراً الى اإلنضطر لن  نانإف

هم أومن  .غراء االقتصاديرغام العسكري واإلعوامل اإلعلى ي أ -والجزرة 

حونا رة على تحريك وجذب اآلخرين نميركية التي لها قدالمثل األ

) فرادتاحة الفرص لألإالديمقراطية وحقوق االنسان و
9

 ) ."  

القوة االقتصادية والقوة  " ثالثة أشكال وأنواعتنقسم الى القوة أضاف أن و   

ساس فالقوة الصلبة ال وعلى هذا األ " والقوة الناعمة الصلبة العسكرية

                                                           
وهو صناعة القرار االميركي معهد واشنطن لدراسات الشرق االدني من أهم المعاهد البحثية المؤثرة في   7

 .الباحثين من كال الحزبين الجمهوري والديمقراطي من يضم نخبة 

8
للباحث الحرب النفسية على ايران " تحت عنوان " دور القوة الناعمة في  2010في تموز  دراسة منشورة 

 . www.annabaa.orgمايكل آيزنشتات المتخصص بالشؤون اإليرانية والخليجية على عدة مواقع انترنت 

 .27و ص  20،ص 12ص   2007جوزيف ناي، القوة الناعمة ، مكتبة العبيكان   9
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بعاد أاالقتصادية، فهذه القوى الثالث تشكل  تنفصل عن القوة الناعمة والقوة

وينبغي لمن  وزوايا القوة والتفوق والهيمنة والسيطرة في السياسة الدولية.

"جدول ن أن يعرف أالدولية  اتستراتيجيات والسياسيتصدى للعمل في اإل

بعاد ال مثل لعبة الشطرنج ثالثية األاليوم صبح أعمال السياسة العالمية قد أ

عبين عض الالومشكلة ب .فقية "أمودية وعبت بطريقة عال اذا ل  إوز بها يمكن الف

إعالن ما إي أ –واحد و بعد أتجاه إال في إاللعب نهم ال يستطيعون أوالزعماء 

)قتصادية العقوبات اإلفرض و أشن الحروب العسكرية و
10

 ) "...     

العولمة ر بفعل عوامل لها صلة بإن سياق القوة قد تغيوتابع يقول "    

تصال والمعلومات ويقظة المشاعر القومية عالم واإلنتشار وسائل اإلإو

 ووضعف شهوة الغز وضموروعدم ردعية السالح النووي قليمية واإل

أشكال ما أدى الى تغيير وتبدل في واالستعمار العسكري لدى الدول الكبرى 

وجد فيه ي تالذطار واإلفي السياق ال إعمل تالقوة ال ن معادالت أل، القوة

، والغابات لمستنقعاتحرب افالدبابة ال تصلح ل .القوةوموازين عالقات 

من ناحية اخرى و .اآلخرينوكسب لجذب  انصلحيال والمدفعية والصاروخ 

التأثير القدرة على فعل في عالم اليوم على توفير األكفأ واألالقوة الناعمة هي 

ف المتوخاة بدون هدافي سلوك اآلخرين للحصول على النتائج واأل

 ،الصلبةولعوامل والوسائل العسكرية المفرط لستعمال اإلضطرار الى اإل

عمال أوجدول  اآلخرينوخيارات تشكيل تفضيالت قدر على هي األو

القوة الناعمة أفضل  تصرف في مجاالدوالر يُ وكل ، اآلخرين السياسي

) القوة الصلبةمجاالت $ في 100ضعاف من صرف أوأجدى ب
11
) "  . 

 

ًً ثا    وشاملةخطة تحركات كبرى عمال أبند على جدول الحرب الناعمة  : لثاً

 .ميركية للمنطقةستراتيجية األمن اإل ساً جزءاً رئيإذاً الحرب الناعمة أصبحت     

 قرت رسمياً أو 2006التفكير األميركية في العام  اتبلورت في خاليوهذه الحرب 

بعض تفاصيلها عن ا كشف كم 2008غرس األميركي في العام في الكون

                                                           
  27القوة الناعمة . مصدر سابق . ص .   10

 .   33وص  25مصدر نفسه . ص .  11
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ميركي الشهير سيمور هرش )الصحافي األ
12

رشيف من يطلع على أ( و

 على شكل وثائق مؤخراً بصورة علنية تسربت التي  CIAالمخابرات االميركية 

(
13
ترابط اإلستراتيجيات يفهم موقع ويكيليكس على وما تسرب من وثائق  (

إلدارة واألذرع التنفيذية ل األجهزة التحرك لدىالتخطيط وآليات والسياسات و

. يران والمتحالفين معهاإليها مباشرة الحرب الناعمة على التي عهد إ ميركيةاأل

 وأثقافية  وأ عالميةفقط حرب إن الحرب الناعمة هي هم أبعضفقد يظن ويتوهم 

والعسكري ستخباراتي بالعمل اإلي تحرك له صلة أمنفصلة عن  سياسية

بنود ألن من يقرأ ، كبيرهم وومنهجي  ا خطأرض، وهذعلى األوالعمالني 

ويمعن النظر  CIAوكالة المخابرات المركزية االميركية الرسمي لميثاق لا

حذف وإغتيال "يتيح مخصص لإلنقالبات عنوان ببعض بنوده يعثر على 

هداف أدعم لنظام المستهدف في سبيل لمعارضة الجبهة المؤثرة في شخصيات 

" تسليح جماعات منشقة يح يتوبند  "طة تحرك كبرىخفي إطار نفسية ودعائية 

شراء ذمم زعامات وكتاب صحف ومدراء " " وبند يتيح  المستهدف امالنظعن 

)محطات تلفزيونية دور نشر وإذاعات و
14

 )" . 

  :خطوط  3على ومتوازية  وشاملة ميركية تعمل وفق خطة منسجمةاإلدارة األإذاً 

رهابية الخارجة على النظام جماعات المسلحة اإلول يقوم على دعم الالخط األأ ـ  

اعة بيجاك الكردية وجمالبلوشية سالمي)منظمة مجاهدي خلق وجماعة جند هللا اإل

جل والتلويح بشن حرب عسكرية أميركية إسرائيلية أل ( هوازوجماعة عرب األ

 .لردع وفي إطار الحرب النفسية ا

تيارات المن العمل على دعم الخط الثاني الذي بقي طي الكتمان فيتضب ـ  

نفسه، هذا  سالميمعارضة من داخل النظام اإلاليرانية السياسية اإلشخصيات الو

الدعم قد ال يكون منسقاً مع هذه التيارات والشخصيات المعارضة، ألن هدفه زج 

لتدمير وكسر الثقة مع أركان داخلية هذه التيارات والشخصيات في معارك 

 . كما سنبين إنشاء هللا الحرب الناعمة وتكتيكات دى ميزات حإالنظام، وهنا تبرز 

                                                           
ركر نقلناها عن بحث بعنوان " اميركا تعد الميدان ضد ايران ومقالة لسيمور هرش منشورة في مجلة ذي نيوي 12

 .   WWW.islamonline.netين ليم منشورة في موقع اسالم اون ال" للباحث محمد عبد الح

13
 .   2010ط. شركة المطبوعات للنشر والتوزيع " الصادر عن  CIAيخ تار  رث من الرمادكتاب " إ    

 

14
 475 - 375المصدر السابق . ص .  CIAرث من الرماد . تاريخ ا  
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فتراضية إوإعالمية وشبكات شبابية وطالبية دعم الخط الثالث يقوم على ت ـ 

شاعات إبث رات معادية وارفع شعنترنت لتشويه سمعة النظام ورموزه وعلى اإل

غربيين )حدث عنها بالتفصيل أحد الباحثين ال، هذه اإلجراءات تمزورةخبار أو
15

 ) 

حلقة وهي % 100حرب حقيقية جزء من على إيران فالحرب الناعمة وبالتالي    

 : دوار على ثالثة مستويات بعاد يعمل على توزيع األمخطط ثالثي األفي 

 . امتداداتها وتأثيراتها اعمة وضرب إيران النلتدمير موارد الحرب الناعمة أ ـ   

 .  الردعواإلحتواء ور الحرب النفسية طاإالعسكرية في الحرب الصلبة ب ـ 

 .  إلضعاف مواردها العقوبات االقتصاديةالحصار وـ الحرب اإلقتصادية وت  

غرفة عمليات ة تنفذها منسجمخطة واحدة طار وسياق إ فيهذه الحلقات تقع   

ووزارة  CIAميركية ستخبارات األاإلوكالة بين بصورة يومية تنسق واحدة 

  . واحدة جبهة ومعركةطار إفي  (البنتاغون)لدفاع الخارجية ووزارة ا

هذه الحرب كلهم  سسوضع أن من إلى أن نشير أيكفي ومن ناحية ثانية،    

راء ميركية كنواب ومساعدين لوزفي وزراة الدفاع األقيادات وكوادر عملوا 

بدوائر القرار  ةالمرتبطواألبحاث  مراكز الدراساتفي احثين أو كبالدفاع 

وليسوا منية كرية واألسالع اتمن متخرجي المؤسسوبالتالي فهؤالء ، يميركاأل

 .نسانيةأو كليات العلوم اإل لفنون الجميلةاكليات من خريجي 

فصل الناعمة حديث عن استراتيجية ومشروع الحرب وبناء عليه ال يعني ال    

واألمنية  العسكريةقوة التبقى محتاجة الى القوة الصلبة، ألن أميركا ستناغمها عن 

أفصح عنه منظر الحرب حسب ما " رهاب وتحقيق االستقراراإللمواجهة " 

القوة الصلبة جوهري لألمن  الحفاظ على سطوة "قائالً  جوزيف نايالناعمة 

الدفاع األميركي ال يمكن أنا كنائب سابق لوزير وأضاف " "  ميركيالقومي األ

واقتناعي باهمية القوة  في مدى معرفتيمامي أو يزايد أحد أن ينافسني أل

تحاد ة اإلبمواجه ولقد نجحنا صلبة ولكننا لن ننجح بالسيف وحده.العسكرية ال

السوفياتي ليس بالقوة العسكرية والردع العسكري فحسب، وليس من خالل 

                                                           
15
 2009إصدار مقالة تحت عنوان " ثورة تويتر....أحالم اميركا في ايران " للكاتب الكندي ماكسيمان فورت  

 www.aljazeera.net/studies راسات قناة الجزيرة للدمنشورة على صفحات موقع 
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ن تساعد في أعمليات الحرب الباردة، بل بسبب القوة الناعمة التي قدر لها 

فالعبرة  .داخل، ولو استغرق ذلك عشرات السنينتحويل الكتلة السوفياتية من ال

هم هي الصبر والنفس الطويل والمزج والتوازن بين القوتين الصلبة األ

والناعمة وتلك هي القوة الذكية ")
16

 . ) 

     

 الناعمة معادالت القوة في سرب طائرات تعادل كل فضائية  رابعاً :     

" النزاع المسلح بين دولتين أو  اً تعني غالبمعجمي الحرب كمفهوم ومصطلح     

اسية عادة تنظيم الجغرافية السيإأكثر من الكيانات غير المنسجمة الهدف منها 

وقد أضاف اليها المنظر العسكري التاريخي  ". للحصول على نتائج وغايات

ن " الحرب هي عمليات إكارل فون كالوزفيتز نظرته الثاقبة والعميقة عندما قال 

ن لكل عصر إو .عالقات السياسية ولكنها تقوم على وسائل مختلفةمستمرة من ال

، والظروف الخاصة، والتحيزات المميزة " )نوعه الخاص من الحروب
17

 . )   

شكال الحروب تتخذه الدول عند انسداد أبالتالي فالحرب الناعمة شكل من و   

 صالحها. لم معاد  و حزب أمامها بمواجهة دولة أو كيان أالخيارات العسكرية 

يراني السيد محمد حسيني عندما سالمي اإلرشاد اإلوزير اإلليه إنوه وهذا ما    

فول ألى  ثالثة أشكال، الشكل العسكري وقد انتهى مع إالحروب نواع أقسم 

مع سقوط  ىالحرب الباردة وقد انتهالذي اتخذته  شكلالو الحرب العالمية الثانية،

 1991ي الحرب الناعمة وقد بدأ منذ العام أد االتحاد السوفياتي، والشكل الجدي

)في المدى المنظور"نتهي يولن 
18

  . ) 

ميركي وجيمس جوزيف ناي وهو نائب سابق لوزير الدفاع األكل من حدد قد و   

لهيئة ق الوكيل السابغالسمان وهو مدير مركز جورج بوش االبن للدراسات و

نائب مساعد وزير الدفاع   عالمي الحكومي ومايكل دوران وهوحكام البث اإل

ين الذين عالجوا غيرهم من المنظرين االستراتيجيو للشؤون الدبلوماسية سابقاً 

                                                           
  21المصدر السابق . ص  16

 .  www.wikipedia.orgويكيبيديا الحرة القاموس العسكري، منشورة على موقع الموسوعة العالمية   17

تصريح لوزير االرشاد االسالمي االيراني في مؤتمر " دور وسائل االعالم الداخلية في الحرب الناعمة "  18

 . www.ibna.irموقع وكالة انباء الكتاب االيراني منشور على 
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للتعامل مع ميركية الحالة اإليرانية السيناريوهات الموضوعة أمام القيادة األ

حتماالت )ربعة اأياها في حاصرين إيران النظام في إ
19

  : ) 

 مكاناتها.تضاريس إيران وإجغرافية وبسبب اً جدمكلف الية ـ  المواجهة العسكر1

مر غير مرغوب فيه من طرف الواليات المتحدة التسوية السياسية، وهذا األـ 2

 سرائيل .إوالغرب و

يرانيدة " وهدو الحدل الدذي ـ الحرب الناعمة بهدف " تغيير شخصية القيادة اإل3

 رجحه أغلب الخبراء .  

 .   مستحيلاألمر المهمة من العالم وهذا في هذه المنطقة إيران تتقدم ـ ترك 4

وإذا قرأنا جيداً مقولة اإلمام الخامنئي  ...اهين  ساس الذي ب  األهذا على ضوء و  

هذا العصر لها قدرة تدميرية  وسائل االعالم فيدام ظله عندما قال إن " 

كل فضائية ن حددنا أذا إموقع المبالغة ال نكون في "  تعادل القنبلة الذرية

في سياق الناعمة  في قوتها طائراتو حاملة تعادل سرب طائرات أادية مع

 ثقيالً  اً مدفعتعادل رنت تانأو شبكة موقع كل و، الجديدةهذه الحرب معادالت 

 و تصريح يعادل قذيفة صاروخية في قوتهأ ةكل مقال، والناعمة افي قوته

 اً زي كمينيوالقائد من قادة الفتنة أو خطاب كل تصريح أن ما ك، الناعمة

  أسلحة الحرب الناعمة.هي فهذه  .في قوته الناعمة ناسفة متفجرةبعبوة 

والصمود في بالمقاومة ان اإلمام الخامنئي دام ظله قد حدد التكليف ذا كوإ   

ثقافي الرد الوآليات اليب سأبالرد وفق ن نفكر ال ينبغي أفمواجهة هذه الحرب 

المتعارف عليه في عادي لفكري الالرد اصنف ي من أ الكالسيكي عالمياإلو

حضارياً  اً صراعن هناك أساس على أالذي يرتكز  عالمعالم الثقافة واإل

بل ، كما بينا وفصلنا برمتها فهم مبتور للقضيةينم عن فهذا  !! اً وثقافي اً فكريو

وصحف ومؤسسات  ومواقع إنترنتفضائيات من خالل تأسيس ينبغي الرد 

مضادة على ضوء إعالمية وثقافية تكتيكات ات وتعمل على إبتكار إستراتيجي

طار وفي إلمواجهة الحرب الناعمة المعارف والخبرات والمعادالت العلمية 

في بث برامج وقات ال تهدر الطاقات وال تضيع األ مضادةمدروسة وخطة 

  دائرة !!.الحرب الوال صلة لها بمواجهة هذه سياق ة عن الخارجومواد 

                                                           
19
على صفحات موقع عراق المستقبل وهو  2010يناير  21مقالة منشورة في صحيفة وول ستريت جورنال   

 ترجم المقالة علي الحارس .    www.iraqfuture.netموقع ذو توجه اميركي بريطاني  
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لدراسة الحرب الناعمة ومعاهد وكليات بحاث أس مراكز سيأولهذا ينبغي ت   

ضباط وقادة عناصر وهذه الحرب وتخريج سس على أوتدريب كوادر 

عزه أ القائدمام تحدث عنه اإلمر وهذا األ، الحربهذه جبهات في قاتلون ي

أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمي والطالب عندما شبه  المولى

كان وهو ، نهم قادة وضباط جبهة الحرب الناعمةأب وعلماء الدينالمخلصين 

 . اً و بالغيأ اً دبيأ اً مجازي اً وليس تشبيه اً ميداني اً واقعي اً تشبيه

 

 

 لحرب الناعمة  لمركزي هدف  "يرانإشخصية القيادة في " تغيير  خامساً : 

لوكيل السابق اواالبن  شفي مركز بوستراتيجي كل من الباحث اإلشرح    

جيمس غالسمان الدبلوماسية العامة  نميركية لشوؤرجية األلوزارة الخا

 – 2007ميركي لشؤون الدبلوماسية ) نائب وزير الدفاع األان رومايكل دو

ميركية كيفية تصميم شن حرب ناعمة دارة األوهما من رجاالت اإل( 2008

ميركا دعم المعارضة اإليرانية لتحقيق أ" يجب على يران بالفكرة اآلتية إعلى 

يجب  ضافا معاً "". وأ يرانيةتغيير شخصية القيادة اإلفي دف سياسي يتمثل ه

ن تكون كل الخطوات المعلنة وغير المعلنة منسقة ضمن حملة لتحقيق هذا أ

) الهدف
20

 )" . 

 ،يرانفي المواجهة مع إبعد ن الخيار العسكري مستأبما  "علال ذلك و    

مستبعد مر معها أعقد تسوية  ، وكذلكيضاً أمر مستبعد أتتقدم يران إوترك 

في قيادة الر شخصية يتغياعتماد خيار الحرب الناعمة بهدف "  حتماً فيجب 

)منها ذكر سلسلة خطوات ومهمات من خالل  يرانلنظام اإلسالمي في إا
21
):      

أي تعليم وتدريب ، تقديم الدعم المعنوي والتنظيري للثورة الخضراءـ 1

فكار والتجارب العالمية كتلك التي دهم باألكوادر الثورة المضادة وتزوي

وروبا الشرقية وجورجيا وأوكرانيا بما يساعدها على النجاح، أحصلت في 

 ميركا.  ألى لى فريق ثالث، ال إإي هذه المهمة ف أن يسند الدور الرئيسوينبغي 

                                                           
منشورة على صفحات موقع عراق المستقبل وهو  2010يناير  21مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال  20

 ترجم المقالة علي الحارس .  www.iraqfuture.netموقع ذا توجه اميركي بريطاني  

 . 2010يناير  21ت جورنال نفس المصدر السابق . مقالة منشورة في صحيفة وول ستري 21

http://www.iraqfuture.net/
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وربط العالقة ما بين "عدوانية  يرانياالقتصاد اإل فرض عقوبات لشل  ـ 2

ن أعتقاد بي دفع الناس لإلأ" يرانياإل قتصادعلل اإلاراته وبين وشعالنظام 

سالمي في فكار وشعارات النظام اإلأ يقتصادية هالمعيشية واإلاكل سبب المش

 .  الدولية يران وليس العقوباتإ

   . والعالم ييراناإلـ بذل كل الجهود لزيادة التواصل المفتوح بين الرأي العام 3

سالمي في لدحض األفكار التي يروجها النظام اإل شن حمالت إعالميةـ 4

للشعب البرنامج النووي عدم أهمية العداء للغرب وجدوى يران حول إ

جب التكنولوجية والسياسية وغيرها أي يواحي االقتصادية ويراني من الناإل

 . ثبات فشلهاضرب شعارات الثورة وتجويفها وإ

ن يحتوي على مكنه أيي جاد ي برنامج تواصل استراتيجوخلصا إلى أن أ   

تشارك فيه الوكاالت الحكومية  نرات بل المئات من البرامج، ويجب أالعش

  ميركي الخاص .األمريكية والقطاع اإلعالمي األ

ستعمل في عدة حقول في أ " تغيير الشخصية "ن مصطلح ألى إنشير    

سية لى قاموس الدوائر السياإميركية، وهو جاء الواليات المتحدة األ

ستخباراتية األميركية من مناهج علم النفس السلوكي، فاستعمل اوالً من واإل

 اتفي وثيقتها الخاصة في بند التحقيق CIAقبل وكالة االستخبارات المركزية 

قتصاد السياسي تحت بند تغيير شخصية ستعمل في اإلأستجوابات، كما واإل

قلها عبر أسلوب قتصاديات الدول الخارجة من المنظومة الشيوعية ونإ

قتصاد السوق، واآلن استعمل إنحو الرأسمالية ووبيع القطاع العام الخصخصة 

تغيير العالقات الدولية بهدف وستراتيجيات اإلهذا المصطلح في مجال 

شخصية القيادة في النظام االسالمي في ايران، وتغيير الشخصية حسب علم 

إزالة ومحو خالل  ة الشخصية منوظيف تعديل"  النفس السلوكي يعني

القيادة النفسية عملية المكونات الذهنية والنفسية السابقة والبدء بوتنظيف 

تجاهات جديدة )إلهذه الشخصية نحو أفكار ومفاهيم و فكريةلوا
22
) "  . 

تغيير شخصية القيادة في  "ميركيون عن وبناء عليه فعندما يتحدث األ   

زالة وتنظيف المكونات الذهنية إو وفهذا يعني مح "النظام االسالمي في ايران

من خالل حرب ناعمة يران إفي والنظام قة لشخصية القيادة بوالنفسية السا

ومباشرة القيادة الفكرية  ،عوامستراتيجي تستمر ألإوحمالت تواصل 
                                                           

22
 42وص 31. ص  2009ط. شركة المطبوعات للنشر والتوزيع . عقيدة الصدمة نعومي كالين.  



17 

 

نتاج وزرع مكونات شخصية جديدة مع ما والسياسية والنفسية لهذا النظام إل

 .." فكار والتوجهات والشعاراتاهيم واألستبدال للمفإيستتبعه ذلك من 

فكار األالتطابق بين ويشعر بحجم ن يالحظ أويمكن هنا للمراقب    

بالثورة الخضراء من قبل ما سمي في شوارع طهران  والشعارات التي رفعت

   .   "في النظام اإلسالمي في إيران ير شخصية القيادةينظرية " تغو

 

     الباطنية والظاهرية بين قيادات النظام ستغالل الفجواتإسادساً :    

اب على الحمالت والتصاميم التي تحدث عنها كت   نموذج آخر هذاو  

في مركز يران، فكتب مايكل آيزنشتات الباحث إأميركيون لتغيير النظام في 

ن توظف كافة الوسائل الموجودة " يجب أ واشنطن لدراسات الشرق األدنى

وتر جنون زيادة حدة لكي تلعب على يركية تحت تصرف الحكومة  االم

   ."يرانقع تحت تأثيره النظام الحاكم في إرتياب الذي ياإل

يجب تصعيد مخاوف وقلق النظام على نفسه وعلى  "وتابع يقول   

الحاكم ستغالل الفجوات الباطنية والظاهرية بداخل النظام إسياساته، وينبغي 

) يرانينفسه وبينه وبين الشعب اإل
23
)" . 

توترات داخل النظام الحاكم إلعاقة علينا زيادة الضاف " وفي مجال آخر أ   

فمثالً ينبغي التركيز على سيطرة الحرس الثوري  .ي تحرك فعال يقوم بهأ

بهدف تسعير شهية المعارضة النفطية قتصاد والمؤسسات والموارد على اإل

 . "  وخلق توتر بين الطرفين

ارة ثإالقائد من استغالل العدو للثغرات ومام حة اإلما تحدث عنه سما ،ذاً إ   

سالمي ليس من قبيل الدعاية المشكالت والخصومات بين أركان النظام اإل

هذه ه تدلة ومتطابق مع ما كشفخطابة السياسية، بل هو مبني على أوال

، كما سنبين في الباب الثاني المخصص لخطابات اإلمام القائد أعزه الوثائق

 .  المولى 

 

                                                           
23
مايكل آيزنشتات، متخصص في شؤون الخليج والشرق األدني، مقالة بعنوان " الحرب  الناعمة على ايران " منشورة في الصحافة  

 . WWW.ANNABAA.ORGقع النبأ االمريكية نقلتها بعض المواقع ومنها مو
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      لى نقاط ضعف نقاط القوة اإليرانية إتحويل  : بًعا سا   

كل الشعارات والمفاخر يقوم هذا التصميم والمخطط على تحويل    

ظهارها تجويفها وإويران إبها يز التي تتمونقاط القوة السياسية والطروحات 

أذهان الرأي العام، في وتحويلها قلبها ينبغي و .مضادةمعكوسة وبصورة 

شاعات عن حاالت الفساد بين أركان النظام مثالً يجب التركيز على ترويج إف

ن النظام الحاكم وأ" يام الشاه يشبه القمع أ" أن هذا القمع وعن حاالت القمع و

يبدد أموال اإليرانيين على دعم منظمات إرهابية ال تأتي إال بالضرر على " 

ائم عن عدم استقرار النظام في لدثارة التساؤل اإ" ويجب "  يرانيةالمصالح اإل

ين النظام ب كوزرع الشكو" لطويل انه غير صالح للبقاء على المدى إيران وأ

وينبغي بث  " يران وبين المنظمات المرتبطة به في المنطقةالحاكم في إ

)يرانية  تقلل من أهمية اإلنجازات النووية اإل" معلومات 
24

 " )   . 

ي حملة تواصل استراتيجي كجزء من أن أ مايكل آيزنشتات "أكد قد و    

ها بعناية، وأن تكون الحرب الناعمة ينبغي أن يتم وضع المعايير الخاصة ب

 .  "  ميركيةالشغل والعمل اليومي لإلدارة األ

 

ثورات ـلاالفتراضااية إذج انمااوميم اصااتاادريب جياال جديااد علااى ت: ًً  ثامنااا   

  ناعمة ال

إطار وضع مشاريع جديددة للهيمندة في وفقد كشفت بعض الوثائق أن أميركا    

)ذات بددرامج وتصدداميم جدداهزةومنظمددات سددتحدثت معاهددد اوإدارة العددالم 
25

 )

المدرتبطين شدطين االنوإعدداد الكدوادر وم يتعلدلتقديم ورشات ودورات تدريبية ل

توجيهدددات فدددي البنددداء الفكدددري تلقدددي الاكتسددداب الخبدددرات وعلدددى  هابمشدددروع

كلفددت مراكددز كمددا  ملونددة " الناعمددة والت " لثددورااقيددادة ل يسددبوالسياسددي فددي 

تصددداميم خطدددوات وآليدددات تفصددديلية لهدددذه اللوضدددع دوليدددين أبحددداث ومددددربين 

وضددع لتكليددف مهندسددين فددي المعلوماتيددة حددد بددرامج، ووصددل األمددر الددى الو

ثالثيدة األبعداد مزودة بخرائط ومجسمات تطبيقية إفتراضية وبرامج مخططات 

دراسدة لغايدة و تقدان واإلحتدرافلمزيدد مدن اإلابغرض  الكومبيوترلعاب أتشبه 
                                                           

24
 مقالة " القوة الناعمة في الحرب النفسية على ايران " . مايكل آيزنشتات. المصدر السابق نفسه .  

جيمس  CIAيرأسها المدير السابق لـ  التي كان FREDOM HOUSEالبيت الحر من هذه المنظمات مؤسسة و 25

 .هي معروفة بإرتباطاتها باإلستخبارات األلمانية  ومنظمة فريدريش نومان األلمانية الشهيرة ولسي و
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الجاريدة  الوقدائع واألحدداث تدهوهذا ما أكد، كل السيناريوهات والبدائل الناجعة

الفيلم الوثدائقي الدذي أندتج فدي بثبت بما ال يدع مجاالً للشك وحالياً في المنطقة، 

وعددة قندوات فضدائية غربيدة نشرته عدة مواقع علدى شدبكة اإلنترندت و الغرب

قيدادة وإدارة  تددريبات علدى وفيه يعترف عددد مدن النشدطاء المعدروفين بتلقديهم 

عددة  ملوندة " وقدد عدرض الفديلم الحقداً علدىالناعمة وال" نقالبات اإلثورات وال

قنوات تلفزيونية عربية )
26
قدد ، وyoutubeقدع يوتيدوب اكمدا أنتشدر علدى مو (

رئديس منظمدة " مدرب صربي يدعى سرجيو بوبوفيتش وهدو في الفيلم تحدث 

الدذي اتخذتده شدعار الوهدو نفسده وتعني باللغدة العربيدة " قبضدة اليدد" أوتبور" 

هدذه المنظمدة عدالم، راية لها، واستنسدخته منظمدات كثيدرة حدول الهذه المنظمة 

صددربيا، وهددي منظمددة دولددة كانددت ناشددطة فددي تنظدديم اإلحتجاجددات فددي التددي 

في األميركدي المتخصدص فدي لصدحايؤكدد امعروفة بإرتباطاتها األميركية كما 

القضايا اإلستخباراتية " ويلديلم أنجددال ". وقدد إعتدرف هدذا المددرب الصدربي 

 بإسدم  في مركزه المعدروففي مقابلة مسجلة في نفس الفيلم الوثائقي بأنه درب 

CANVAS  مدددددن النشددددطاء والحقدددددوقيين فددددي صددددربيا مجموعدددددات هائلددددة

وإسددتراتيجيات وتصدداميم  بلددداً حددول العددالم علددى خطددط 37والسياسدديين مددن 

سلمية، ومن وكاملة إلسقاط األنظمة بصورة إحتاجات مدنية وتكتيكات وآليات 

بددين نشددطاء هددذه الدددول سددمى نشددطاءاً مددن إيددران ومصددر وتددونس وسددوريا 

وفندددزويال وأوكرانيدددا وجورجيدددا وقيرغيزيسدددتان، وهدددي الددددول التدددي شدددهدت 

قدد العشدر األخيدرة،  و مدعومة من الغدرب فدي السدنواتوانقالبات  اتحتجاجإ

ناعمدة  اتتحدث بوبدوفيتش عدن تصدميم متكامدل آلليدات وتكتيكدات تنظديم ثدور

والتحدرش والشدعبي الهجوم والعصيان المددني مبدأ إعتماد وملونة تقوم على " 

بددداألمن والشدددرطة، ومحاصدددرة وإحدددتالل المقدددرات الرسدددمية والتواجدددد عبدددر 

فاء األحدداث الدراميدة والرمزيدة المخيمات في األماكن والميادين العامة، وإضد

على الواقع العام، وسبل تنظديم المسديرات الجماعيدة الناجحدة، وكتابدة البياندات 

والشعارات والرايات اإلعالميدة، وإعتمداد األناشديد واألغداني واللبداس واللدون 

الموحددد، وعددرض األنشددطة الفكاهيددة وقددرع الطبددول والموسدديقى والمزاميددر 

زيادة الحماسة وتجتذب المزيدد مدن الجمداهير وتحدافظ الخاصة التي تؤدي الى 

على تماسك اإلحتجاجات وتددعم بقائهدا فدي الشدوراع والميدادين العامدة وترفدع 

                                                           
26

 قناة الدنيا السورية ، و قناة اإلخبارية السورية، وغيرها..  
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معنويددات الحشددود الجماهيريددة )
27
كمددا تحدددث فددي الفدديلم رؤسدداء منظمددات  . (

شبابية وحقوقية تحدثوا عن تلقيهم تددريبات علدى تنظديم ثدورات ناعمدة وملوندة 

 لدان أوكرانيا وجورجيا وتونس ومصر وفنزويال..  وهم من ب

 

 ته غفلاستجابة الخصم وستراتيجيات الحرب الناعمة مبنية على إتاسعاً :    

 غفلةإما ن الحرب الناعمة تستغل أك لذوهذه النقطة حساسة وهامة جداً،   

العبين المؤثرين لاعض وثغرات لدى ب ضعف نقاطتستغل وجود  والخصم أ

ألن الحرب الناعمة تعمل في الساحة المستهدفة،  حداثا واألفي القضاي

وهي تشبه مفتوحة أمام الالعبيين الدوليين كمنظومة متفاعلة داخل ساحة 

 على الطولة يحدث حجر أو بيدق تحريك أي لعبة الشطرنج بحيث ان 

وتعبير لعبة لعبة، نتائج الالنهائية لالحصيلة على اإلجمالية  اتهتأثير

أخوذ من تشبيه استخدمه منظر القوة الناعمة جوزيف ناي، الشطرنج م

عزه المولى استعمل هذا التعبير في تذكير صناع أالقائد مام والالفت ان اإل

سالمي بضرورة التصرف بحذاقة القرار والنشطاء السياسيين في النظام اإل

ساحات سياسية ظل ي حركة في أنتباه الى حساسية ضرورة اإلوذكاء و

، قال سماحته والتدخالت والسياسات الدولية اإلستكباريةلى المنافذ مفتوحة ع

 اينبغي على الذين يدخلون المعترك السياسي ان يدققوا بحركاتهم ويتكهنو" 

بالتغييرات السياسية المستقبلية التي ستطرأ على الساحة كالعبي الشطرنج 

) المحترفين
28
ميقة لهذه من األسرار المعقدة والعاألمر هذا لعل ...و" (

 .الناعمة الحرب

تكرره في عشرات الخطابات في ته ووعلى ضوئها نفهم تأكيد سماح   

( على ثالثية من الكلمات  2011وحتى  2001السنوات العشر االخيرة ) 

حيان تتكرر هذه الثالثية في نفس ، وفي بعض األوالمفردات والعبارات

زيمة" او قد يستعمل كلمات الخطاب، هذه الثالثية هي" البصيرة واليقظة والع

قمة يعد في وهذا والهمة" حضور النتباه ومشابهة تؤدي نفس المعنى"اإل

                                                           
27
نشرت محمد ثروت بعنوان "  منظمة أوتبور الصربية تتحرك بأجندة أميركية " لصحافي المصري مقالة ل  

 وهناك عشرات المواقع تداولت هذه المعلومات.   www.alwafd.orgموقع حزب الوفد المصري . على 

  10/2009/ 30خطاب لسماحة السيد القائد أمام النخب العلمية في البالد بتاريخ    28

http://www.alwafd.org/
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مدى ها على كل استراتيجياتجوهر الحرب الناعمة التي تقوم دراك لاإل

  .غفلته وسذاجته وسوء تصرفهعلى ه الحرب وذلتداعيات ه الخصماستجابة 

ج هندسية وليس حسابية، بمعنى ان نتائدائماً الحرب الناعمة عطي ولهذا ت   

وكل نقطة لها ضعفين مضاعفة، توسعية راكم بصورة تتضرار واألالخسائر 

نتيجة ونقطة سلبية المهاجم، و طرفلمن النتائج، نقطة تضاف الى رصيد ا

فضالً عن تمهيدها وتوليدها لخسائر المستهدف، طرف من رصيد الحسم ت

  تجاه المعاكس.اسب في اإلرباح ومكوألنقاط ضعف جديدة أضرار وو

يراني إو معارض أميركا لكسب صوت مواطن أعمال التي تقوم بها فاأل   

ضد النظام االسالمي تسجل في حال نجاحها نقطة ربح ألميركا وفي نفس 

يران، وخروج مظاهرة مناهضة للنظام االسالمي في الوقت نقطة خسارة إل

يران، بقطع إلسياسات  اً وتراجع اً ضعافإلسياسات أميركا، و اً يران تعني نجاحإ

ن هؤالء األشخاص لم يصبحوا أحتى لو ، شخاصهؤالء األوايا النظر عن ن

جهزتها المخابراتية ولم يعقدو اي أحد أمع م تجنيدهم أميركا، ولم يتفي جبهة 

أو سوء ن أي خطأ أميركي، كما أي مسؤول أحياتهم مع طول لقاء في 

 ةو الجهة المستهدفلين في النظام أحد المسؤوأعن جانب يصدر تصرف 

 . حتماً  لصالح العدوتلك الجهة تضعف هذا النظام او 

وبالخالصة نرى ان مخرجات ومنتجات الحرب الناعمة عبارة عن عالقة    

ومبتعد عن ره اكعالقة طرد ونفور من قيمة مقابلة، وسلوك ونحو قيمة حب 

ة لهذا النظام ونقطة سياسة وسلوك منجذب ومقبل على سياسة، نقطة شرعي

نزع شرعية عن ذاك النظام، وهذه المعادالت شرحها بدقة ودهاء كبير 

ان القوة الناعمة تعني التالعب "  قائالً  جوزيف نايالمنظرين للقوة الناعمة 

تظهر بصمات هذا ن أعمال اآلخرين بدون أجدول نقاط على حساب الوكسب 

عمالهم ألتعبير عن جدول التالعب، وفي نفس الوقت منع اآلخرين من ا

اهية حب وكرووتفضيالتهم وتصوراتهم الخاصة، هي عالقات جذب وطرد 

)" وحسد واعجاب 
29

 .. ) 

 

 الحرب الناعمة  وأدوات مصادر وموارد  عاشراً :    
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على المستوى مريكية التي تعزز القوة الناعمة األحدد جوزيف ناي الموارد    

ضرب ليتم تصميمها لمصادر التي غفل عن قصد الموارد واأوالنظري 

التنفيذ من قبل  ةوجاري نها تبقى على الدوام سريةالموارد الناعمة للخصم أل

أو ، اتالعمليهذه نجاز إو قد تظهر بعد وكاالت وأجهزة اإلدارة األميركية، أ

واستهداف  عن قصدافيين سواء الصحواب ض الكت  قد يقوم بتسريبها بع

كالوثائق التي سبق أن أشرنا  ،بحتة صحافية ع  أو لدوااستخبارتي وسياسي 

يران نتخابات الرئاسية في إاإلفتنة حداث أكشفت كما ليها في هذا الباب، إ

 جانباً  بعض الموقوفينقر بها التي أعترافات واإلوالتحقيقات  2009 في العام

من الحرب الناعمة  الصحافة جانباً كما كشفت  تماماً من هذه الحرب الناعمة، 

حول ميركي الكونغرس األنقاشات حزب هللا في لبنان من خالل تسريب  على

نفذه ميركي نصف مليار دوالر أيصل الى وتمويله جرى مشروع نفقات 

ميركي السابق في لبنان ومساعد وزيرة الخارجية االميركية الحالي السفير األ

حزب ذبية ضعاف جاإفيلتمان تحت عنوان " جيفري  لشؤون الشرق األدنى

" ) هللا
30

 ) .   

 :  محاور ةثالثميركية في ناي موارد القوة الناعمة األجوزيف وقد حصر  

 . وإضعاف موارد منافسيها وأعدائها ميركيةالقيم والمؤسسات األتعزيز ـ 1 

ة الرموز الثقافية والتجارية واإلعالمية والعلمية جاذبيوسيع مساحة وـ ت2 

 . ائهاوتقليص نفوذ منافسيها وأعد ميركيةاأل

شرعية سياساتها صورتها وتثبيت أميركا وجاذبية وتلميع بسط وتحسين ـ 3 

 . وضرب سياسات أعدائها تعامالتها وسلوكياتها الدوليةصدقية الخارجية و

) ة بأنهاالناعم ةالقوهذه وأدوات كما حدد ناي مصادر     
31
) : 

 . كيمصانع هوليـــود وكل اإلنتاج اإلعالمي والسينمائي األميرـ 1

الطالب ـ الجامعات والمؤسسات التعليمية األميركية التي تعمل على جذب 2

يحملون معهم  اً سيشكلون جيوش، فهؤالء ن للدراسةين األجانب الوافديوالباحث

                                                           
30
منشور على موقع تلفزيون  ب هللا " بعنوان " حقائق وفصول من الحرب االميركية الناعمة على حزتقرير   

   www.almanartv.com.lb30على االنترنت   المنار

31
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وطانهم لى بلدانهم وأحسنة عندما يعودون إآالف النوايا الطيبة والودائع ال

 ي .  ميركالمشروع األمة خدلويتقلدون المراكز والمواقع وسيصبحون سفراء 

 . األميركيقطاع األعمال المرتبطين بالمهاجرون ورجال األعمال األجانب ـ 3

 .لكترونيميركية المنتشرة في الفضاء اإلنتــــرنت والمواقع األشبكات اإلـ 4

برامج التبادل الثقافي الدولي والمؤتمرات الدولية التي ترعاها وتشارك في ـ 5

 . تنظيمها أميركا 

 .   الشركات االقتصادية العابرة للقاراتـ 6

 ...ألخمثل كوكا كوال وماكدونالدزاإلستهالكية الرموز والعالمات التجارية ـ 7

 أميركا.   الدولية التابعةـ وكاالت التنمية والمساعدات الدولية األميركية أو 8

   ـ برامج  التدريب والتعاون العسكري لقادة وضباط الجيوش األجنبية .9

والرموز البصرية لقوة الناعمة على كل المؤثرات وباالجمال ترتكز ا   

 والتجارية والعالقات العامةكاديمية والبحثية واألعالمية والثقافية اإلو

ضمن القدرات ال تدخل أو أداة أو مفردة ، وكل مورد والدبلوماسية

 . .العسكرية المصنفة ضمن القوة الصلبةواألدوات واإلمكانات 

وبناء عليه فكل مورد للقوة وكل مصدر للقوة لدى الخصم يصبح هدفاً في    

عتبار " الطالب ورجال إساس طار الحرب الناعمة، ويجب على هذا األإ

نترنت وعلماء ورواد اإلوالطالب عالم والكتاب والشباب عمال ورجال اإلاأل

حتملة للحرب أهدافاً موالرأي العام المجتمع وفئات نخب كافة وبالعموم  الدين

العميد يحي رحيم صفوي مستشار قائد الثورة توصل إليه هذا ما "... الناعمة

للشؤون العسكرية )
32

 . ) 

 

  ناعمة الى  الحرب النفسيةواإلعالم حولت تكنولوجيا اإلتصال   عشر:حادي 

قناع واإل العامبالرأي والتالعب والدعاية ثير ألتلالناعمة حرب التشن  ال    

كما كان يعرفها قسم الحرب النفسية  دلة ذات صدقيةبدون توف ر ألو والسياسي 

                                                           
32

 www.altahera.netتصريح للجنرال يحيى رحيم صفوي / منشور في وكالة الطاهرة لالنباء    
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أثناء الحرب الباردة  CIAوالدعاية في وكالة المخابرات المركزية االمريكية 

(
33

لم تعد تجدي التي انتهت صالحيتها و الدعاية الكالسيكيةوظائف من فهذه ( 

ن توسع وسائل ألمة والمعلومات كما صرح جوزيف ناي، لفي عصر العو نفعاً 

ين من غير الدول عدل مفهوم اإلعالم وانتشارها بين أيدي الجميع وظهور العب

ومنع احتكار الدول لسلطة المصداقية  ،في الخطاب السياسي للدولالمصداقية 

نتجت الحرب الناعمة ووظائف جديدة أقفز نحو اتجاهات دى الى الأهذه، ما 

بناء البيئة "  و"  تصورات العامةتشكيل ال وظائفها تقوم على"صبحت أ بحيث

التسويق تثبيتها وتمريرها والمطلوب  اتالسياسية المالئمة لترسيخ قواعد السياس

تغيير شخصية "  و " الخصمعن صدقية الشروعية ونزع الشرعية والم" و"  لها

قوة الى نقاط ضعف النقاط وتحويل قلب الحقائق " و "لدى الخصم والقيادة النظام

  ." لى تهديداتومن فرص ا

، وهنا هذه الوظائف لم تكن معهودة بهذا التركيز والتكثيف كما هي اليومكل    

  . تفترق الدعاية والحرب النفسية عن الحرب الناعمة

وقد ذكرنا في بحث سابق )   
34

في  جديداً  منهجاً ال تعد الحرب الناعمة ن ( أ

تطور الئف ناجم عن بل هي تطور في الوظا، الدعايةو مناهج الحرب النفسية

عتبار إعالم، بل يمكن في وسائل ووسائط االتصال واإلالهائل نوعي الكمي وال

لجيل الرابع اوتوسع نتشار سعة إبمرتبطاً  اً حتميو اً طبيعي اً الحرب الناعمة افراز

 ةتصال الخليويجهزة اإلأ/  )الفضائيات عالماالتصال واإل اتكنولوجيمن وسائط 

نترنت / شبكات التواصل االجتماعي( )اإلحات مواقع وصف/ الرقمية 
35

  .) 

 في الهدف لجهة قصد الحرب النفسية والدعاية تشترك مع الحرب الناعمة ف    

المنظمات و والرأي العاموالنظم الدول ) العدوو الخصم أرادة إتطويع 

 ساليب  والوسائل. لكنهما يتختلفان ويتعاكسان في األوالجماعات( و

ستمالة واإلغواء والجذب بدون أن الحرب الناعمة على اإليب تركز سالفي األ    

تكز الحرب النفسية في حين تر ،ي بصماتترك أأن تتظهر للعيان وبدون 

 علنية. مباشرة وشبه ه ومعنوياته بصورة رادتتدمير إووالدعاية على إرغام العدو 

                                                           
33

   792. مصدر سابق . ص  CIA  ارث من الرماد. تاريخ   

للتوسع يراجع بحث الحرب الناعمة النشأة والمفهوم وسبل المواجهة . دراسة منشورة صادرة عن مركز قيم   34

  2011للدراسات. العام 
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مت وتوسعت تعاظ، حيث وسائل المستخدمةالنوعية كمية ويختلفان في كما     

ن بحيث إ، في الوقت الراهن تصالية لدى الرأي العامعالمية واإلاإل األدوات

جميع بال الفي متناول أصبحت لحرب الناعمة دوات المستخدمة في الوسائط واألا

ن ومن خالل شاشات التلفزيساعة  24/  24البيوت لى كل إدخلت ستثناء وإ

بالمقروئات والمسموعات  الدولأغرقت والهواتف الخليوية و رنتتنواإل

في ظل عولمة ي قيود رقابية بال أوالبصريات واألخبار والمنتجات اإلعالمية 

عالمية وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة ومتفاعلة ومترابطة بشكل ال سابق له إ

حين كانت الحرب النفسية في شبه مجانية،  وأمجانية وتكاليف مالية  ثمان أوب

ثل متراصة ومتماسكة وصلبة ممنظمة وكتل نحو  ل أساسبشكوجه توالدعاية 

على بصورة كلية وتهيمن الحكومات والمنظمات التي كانت تسيطر الجيوش و

تصال وسائل اإللوالفكري حتكاري اإلمتالكها إل وعي وميول الرأي العام نظراً 

/ صحف  ةحكومية محدودوتلفزيونات ذاعات )إ التقليديةوالدعاية واإلعالم 

 قنوات حكومية مع بعض أجهزة التلفزيون والشاشات/ شبه حكومية ة وحكومي

كان يمكن ألجهزة الدولة  والتي كانت متوفرة بين الناس بحيث محدودة العدد

سلطوية وإيديولوجية سباب أمنية ألسم صحابها باألأها ومعرفة حصرها وإحصاؤ

 .(  السوقفي  قتصادية وندرتهالكلفتها اإل نظراً و

 

 خداع وتحين الفرص والحمالت ال/   الناعمةركان الحرب أأبرز شر: عثاني     

ن تنفيذ وظائف الحرب الناعمة ذات الطبيعة الحساسة ووضعها موضع إ   

التطبيق يتطلب موارد وطاقات وجهوداً بشرية كبيرة، وتخطيطاً وتحليالً سياسياً 

مكانات إطيات، وبحاث وأجهزة توفر المعلومات والمعإحداث، ومراكز لتوجيه األ

 -ستراتيجياً إعالمية ضخمة، ومهارات وخبرات وصبراً إتصالية وإتكنولوجية و

جل تظافر مجموعة من العناصر وغرفة عمليات تتولى التنسيق أل -نفساً طويالً 

 واألركان كي تكتمل وتتوفر شروط نجاح هذه الحرب نلخصها بما يلي :  

 عالمية وثقافية ودبلوماسية. مواد ورسائل وافكار وشعارات سياسية وا (1

يقومون بوظيفة تسويق وترويج األفكار وسطاء بناء عالقات وتوفير  (2

 عالمية...  خبار والتحليالت والتوجيهات السياسية والثقافية واإلواأل

 وسفارات. تواصليةواعالمية وقنوات منافذ وبوابات تجهيز وتخصيص  (3
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ت انترنت ونخب وشبكاومنظمات بناء عالقات مع كوادر اعالمية  (4

  ذات تاثير عام. شخصياتوقوى مجتمع مدني و عامةمؤسسات قوى وو

 .  جمهور ونخب تتلقى وتستجيب لمضمون هذه المواد والرسائل (5

تصاالت وتوزع األدوار غرفة عمليات موحدة تنسق االنشطة واإل (6

 والشعارات وفقاً لتخطيط سياسي عالي المستوى. 

 سياق مالئم .  ظرف ومناسبة وبالعموم فرصة ضمن (7

من يتواصل مع من وتحت اآلتية " المعادالت فالقوة الناعمة تعتمد على      

) "ي ظرفأ
36

 ، ألن  ي العامأالجمهور والربنظر الفائزة من هي الرواية ( و

")حداثمن تفوز روايته لألالمنتصر في الحرب اليوم هو 
37

(  وهذا ما نراه 

 اً ن يأتي يوم ال نسمع فيه كالمأحيث يندر اليوم بقوة في أيام الثورات العربية، 

عن الشرعية ونزع الشرعية عن هذا النظام وذاك الرئيس، والرواية الرسمية 

 . هذا جانب من جوانب الحرب الناعمةو، المقابلة ورواية المعارضةالفالنية 

الحرب الناعمة،  وقضية الظرف التي تحدث عنها جوزيف ناي هي جوهر    

كي هم أدوات القوة الناعمة تحتاج ألثقافة والدبلوماسية وهي عالم واالن اإل

  ة.خاصسياق ومناسبة الى للخصم السياسية تتحول الى عملية مؤثرة في البيئة 

ذا كان إ، فجداً  الناعمة مهمالحرب  اتعمليتولى الطرف الذي ينوعية كما ان  

فتمرير عليه وبناء ، كبرأفحساسية الجمهور تجاهه  امريكياً  مباشراً  طرفاً 

تتحسس صبحت أهم من الظهور المباشر الذي أرسائل بطريقة غير مباشرة ال

) منه النخب والجماهير
38

 ( ولهذا نرى منظر الحرب الناعمة قد ركز كثيراً 

ثير أفعل من مباشرة التأهم وأعلى ضرورة العمل عبر "الوكالء" فهذا 

فضل أ"ن رب الناعمة ألالعلني، وهذا حزء من الطبيعة المخادعة والماكرة للح

هداف االميركية هم غير االميركيين أي الوكالء سم األفكار واألإالناطقين ب

مر هو ما يحصل بين لوس انجلس وهناك مثال ممتاز على هذا األالمحليون 

برعاية خاصة  تلفزيونياً  طهران حيث يذيع المهاجرون االيرانيون برنامجاً و

ميركا تفعيل أيجب على و، صالحالجل اإل ي العام االيرانيأالى الر موجهاً 

                                                           
 .  40القوة الناعمة . المصدر السابق . ص  36

37
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)"عالقاتها مع محطتي الجزيرة والعربية 
39

مكان االستفادة من ( فاذا كان باإل

صوت معارض يلبس اللباس الوطني والقومي والديني في ايران ويشتم النظام 

فعل من قيام ألنظام االسالمي فالترويج له انجازات إويفند والية الفقيه وينكر 

الدعاية المعادية ل اميركي بهذه المهمة، واذا كانت القناة التي تبث اي مسؤو

هم بأضعاف مضاعفة هذا أسالمي فإو عربي او أيراني غطاء إلها قناة هي 

لمن يريد إكتشاف خبث هذه ويمكن ، مريكيةأقناة أن يقوم بهذا الدور من 

اسات تأثير القنوات التي تروج للسيمالحظة الفرق في السياسة مراجعة و

األمريكية بصورة مباشرة ورسمية كقناة الحرة األمريكية والقنوات التي تعمل 

  .  والعربية !! الجزيرة تيقنابغطاء عربي وإسالمي ك

دارة وتركيز وتنظيم تحتاج الحرب الناعمة الى عملية تنظيمية معقدة، إلو   

الذي  توقيت وتنسيق الجهود وفق الظرف المالئملاختيار ألجل إالحمالت و

تحدثنا عنه، وهذا يحتاج الى قيادة وغرفة عمليات موحدة تتولى منع تضارب 

ذرع التي تتولى نشطة واألالسياسات والتحركات والتنسيق بين مختلف األ

هناك عشرات الجهات تتولى الحرب الناعمة حيث أن  ،تنفيذ هذه العمليات

لشيخ حيدر يراني استخبارات اإليران، وقد أحصى منها وزير اإلإعلى 

مؤسسة وقناة ) 80مصلحي 
40
)  .  

الناس  على رفع شعارات ومطالبكما أن الحرب الناعمة تعتمد    

رفعت شعارات وتبنت ما ذا إن تنحج أستغاللها، فال يمكن للحرب الناعمة إو

سالمية او اللبنانية او سياسات معادية بالظاهر للمصالح االيرانية او اإل

ة بالعمق تقوم على رفع شعارات وقضايا مرغوبة السورية، فالقوة الناعم

مثل ) الديمقراطية  قيم مشتركة مع الطرف المستهدفومحبوبة والبحث عن 

ستقرار / الخ( زدهار / اإل/ حقوق االنسان / السالم / الحريات / الفرص / اإل

ي حملة تواصل ال يمكن ألوهذا ما أكده جوزيف ناي بقوله الخطير " 

كبرت وتوسعت وال ألي قوة ناعمة ان تؤثر وهي تروج استراتيجي مهما 

) شعارات ومطالب غير مرغوب بها شعبيا في ساحة الخصم
41

 ) . "  

                                                           
  181و 180ص.  المصدر السابق .   39

40
 . www.tabnak.irعلى االنتنرت االيرانية  Tabnakوكالة تابناك    
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كما  الناعمةحرب الهم العناصر واألركان لنجاح عمليات أذا هذه هي إ  

حددها كل من جوزيف ناي ومايكل آيزنشتات، فتأدية الوظائف التي ذكرناها 

مجرد وسنوات، وليس  اً تستغرق اعوامقد ناء حمالت بسابقا يحتاج الى " 

ساليب االتصال االستراتيجي غير المباشر أي أكتيكات وفت -اً أو أشهر اً ايام

بواسطة الوسائل االعالمية وااللكترونية والدبلوماسية والخفية للتأثير في 

تطوير مجموعة من المواضيع آخر تحتاج الى جدول االعمال السياسي لبلد 

ارات على طريقة الحمالت االعالنية واالنتخابية والسياسية في والشع

وبناء اتصاالت مد ووظرفية رمزية  اً حداثأو اً طيتخطيستلزم ذلك الغرب، و

براز هذه إكي نتمكن من  -ال تقل عن سنة  – واتعلى مدى سنعالقات 

من قبل اميركا  –المطلوبة السياسة بدفع والالمواضيع المركزية الشعارات و

" ) قدما الى االمام -
42

  ) 

لساحة الخصم يتهيئ  ة السياسيةبيئالتصورات العامة والتشكيل وبعد     

المسرح للكثير من االحداث واالعمال واالجراءات الالحقة من قبل الوكاالت 

عادة خالل بالظهور االمنية واالستخباراتية والعسكرية والسياسية تبدأ النتائج 

نعكاسات هذه إنتخابات مثالً حيث نشهد ؤثرة كاإلحداث المالمناسبات واأل

ستغاللها والنفوذ فضل منها فرصة إلأن العدو لن يجد التأثيرات والعمليات، أل

القاعدة التي تعمل فجهزته، أمن خاللها لتحريك عمالئه وقواعده وسياساته و

ق البيئة والسياجتذاب الناس نحو إعليها فلسفة الحرب الناعمة هي القدرة على 

و تحت شعار أطار وغالف وظرف ديمقراطي إوالفخ السياسي المستهدف في 

تنفيذ التوجيهات سهل من ارغام الناس على صالحي مالئم وهذا أإمطلبي او 

المباشرة بصورة فجة وصريحة وكخالصة " ادارة دفة االحداث بأسلوب 

)ناعم وبدون اي بصمات "
43

  ) 

زير الدفاع االميركي الجديد والمدير فصح مؤخرا عن هذه المنهجية وأوقد     

السابق لوكالة االستخبارات االمريكية ليون بانيتا في مقابلة تلفزيونية في 

تعليقه على سؤال حول موضوع دعم اميركا للمعارضة والثورة المضادة في 

ينبغي ان نحاول اتخاذ كل خطوة ممكنة لدعم تلك الجهود، لكن في ايران" 

                                                           
42
 162القوة الناعمة . مصدر سابق   
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نحلل كل موقف للتأكد من اننا ال نفعل شيئا يثير ردود  الوقت نفسه علينا ان

)افعال سلبية او يقوض تلك الجهود 
44

 )."   

ومن هنا اشارة سماحة السيد القائد اعزه المولى الى هذه حساسية هذه     

" الحرب الناعمة ترفع شعارات ودعايات محقة بالظاهر ولكنها فقال النقطة 

البعض يكرر دعايات ، ولآلسف فإن الباطلباطلة في الباطن وتخلط الحق ب

وشائعات العدو عن قصد أو عن جهل )
45
) " . 

 

 

)  الحرب الناعمةوتكتيكات  استراتيجياتعشر :  الث ث   
46

  : ) 

 هاسدددتراتيجياتإلهدددا حدددرب كدددأي ن الحدددرب الناعمدددة إفدددعرضدددنا سدددابقاً كمدددا    

، خططداً  تجريددياً ممدذهباً أو بمعندى أنهدا ليسدت فكدرة أو ، تهاوأسلح هاوتكتيكات

كمددا اقتبسددناها مددن مصددادرها الرسددمية وهددي وقددد حاولنددا جمعهددا وتلخيصددها 

مريكية )أشبه حرفية عن وثائق ومستندات حرفية ومنقولة بصورة 
47
)  : 

نماذج عن استراتيجيات الحرب الناعمة )  أ ـ  
48

  : ) 

سدتنزاف المتواصدل لطاقدات الخصدم وسدلب حيويتده واشدعاعه وبدالعموم اإلـ 1

 .   موارده الناعمةوإضعاف ضرب 

                                                           
   7/9/2011ر في جريدة االخبار اللبنانية بتاريخ خبر لوكالة رويترز لالنباء منشو 44

 26/10/2011امام حشد من الشباب والطالب االيراني في مدينة قم بتاريخ خطاب لسماحة السيد القائد   45

46
 2004" صدرت العام االسالم المدني  واحدة بعنوان " معهد راند لالبحاث الدفاعية تين لدراساعتمدنا على  

على االنترنت وقد منشورة على موقع راند   2007صدرت عام بناء شبكات اسالمية معتدلة " الثانية بعنوان و

 وغيرها .    www.islamonline.netترجمتها مواقع اسالمية عدديدة منها اسالم اون ال ين 

47
/ دراسة ماياكل آيزنشتات /  لغالسماتن ودورانضد ايران " / مقالة " القوة الناعمة  كتاب القوة الناعمةمثل   

   وغيرها من المصادر والوثائق ./  CIAرخ لتاريخ أكتاب ارث من الرماد الذي 

48
ساسي في الخطة او الحملة وهو بند مؤثر على المدى الطويل والبعيد البند األ  صطالحاً إستراتيجية تعني اإل  

  في مجمل الخطة .

http://www.islamonline.net/
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رمدوز ومالمدح وصدورة ونفسدية لمرتكزات والضغط والتشهير المتواصل  ـ 2

ربددداك وخلخلدددة رهددداق واإلوعقدددل الخصدددم بددددون أي توقدددف بهددددف تحقيدددق اإل

 .    ركاناأل

تهامدات الدعم  العلني لتيار على حسداب تيدار آخدر بهددف خلدق بيئدة مدن اإلـ 3

 تقطاب يسمح بالدخول على الخط والتالعب .   المتبادلة وايجاد فرز واس

 جبهددة الخصددمفددي الشخصدديات القياديددة فددي بعددض عف اط الضدداسددتغالل نقدد ـدد4

لخلق توترات وحساسديات وعدداوات مدع الشخصديات المنافسدة وتسدعير حمدى 

خبددار وتضددخيم صددورة شدداعات واألالصددراع علددى المواقددع عبددر تسددريب اإل

 عالمية والجماهيرية.  وميتها اإلالشخصيات وخاصة المعارضة وصناعة نج

خلق بيئة سياسية وشعبية واعالمية متوترة من خالل الجدل والمناقشدة فدي   ـ5

حددداث تناقضددات إقضددايا وموضددوعات فكريددة وسياسددية حساسددة تددؤدي الددى 

يران مدثالً يدتم التركيدز علدى موضدوع إوحساسيات بين الفصائل المختلفة )في 

 ةهليددمدددى أشددرعيته، ومصدددر ات الددولي وواليددة الفقيدده ومواصددفات وصددالحي

 الخامنئي للقيادة( .   مام الولي الحالي اإل

التيددارات االسددالمية الددى الملفددات السياسددة العامددة بمددا يددؤدي الددى اسددتدراج ـاا 6

بعادهدددا عدددن هددددفها إتوريطهدددا بأزمدددات سياسدددية مدددع غيرهدددا مدددن التيدددارات و

سدالمية عدن حكم اإلثبات فشل وقصور نظم الالمركزي في مواجهة الغرب وإل

 حتياجات والمتطلبات الدولية والسياسية المعاصرة . تلبية اإل

ضددرب وتشددويه صددورة علمدداء الدددين والمؤسسددات الدينيددة بهدددف تقلدديص ـاا 8

 دورهم وألجل العمل على ادخال اصالحات وتعديالت على المناهج الدينية.

لبددث قواعددد  ـدد تعددديل وظيفددة المسدداجد وتحويلهددا مددن قواعددد دعددم للتشدددد الددى9

 ميركا والغرب . أمن وجهة نظر التسامح واإلعتدال 

مددم اإلومقددررات مخالفددة الددنظم والحركددات االسددالمية لمواثيددق إبددراز  ـاا 10

مدن والسدالم الددوليين ومقتضديات حقدوق االنسدان وقديم المتحدة ومنظومدات األ

 .    كمنهج وإستراتيجية رهابلعنف واإللالتسامح الديني وتبنيها 

سدالمية دوليدة إيجداد شدبكة إالمعتددل وسالم المددني اإلتيار ما يسمى بم ـ دع11

 .  الغربية األمريكية وتعمل وفق الضوابط ولغرب رتبطة بام
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عالمدددددي ـددددد تقلددددديص الوجدددددود العسدددددكري وزيدددددادة الوجدددددود المددددددني واإل12

 . ستخباراتي في العالم االسالميواإل

) تكتيكات الحرب الناعمةعن  نماذج  ب ـ   
49

  : ) 

عالمي وخلق ونشر قنوات ومؤسسات اعالمية شعبية تنويع مصادر البث اإلـ 1

مكانيات الرقابة الحكومية، ويسهل إنترنت حيث تقل وخاصة على شبكة اإل

ستدراج جيل الشباب، وهذا ما اسماه جارد كوهين رئيس قسم التخطيط السياسي إ

ن الشباب أية حيث في وزارة الخارجية االميركية بسياسة " الديمقراطية الرقم

صبحوا ناضجين لتقبل تأثيرات السياسات قد أوسط والنساء في الشرق األ

عالم " )تصال واإلواألفكار االمريكية من خالل بوابات ومنافذ تكنولوجيا اإل
50

 ) 

نوع عالمية من خالل البحث عن شخصيات لها زيادة مصداقية الحمالت اإلـ 2

المعارضين والمنشقين عن النظم من )خاصة المصداقية الجماهيرية التغطية ومن 

 سالمية( . والحركات اإل

نشاء ودعم جمعيات ومؤسسات مدنية وشبابية ونسائية وثقافية تحت شعار إـ 3

يجاد بدائل لها على المدى البعيد، إضعاف القوة المعادية وقوى المجتمع المدني إل

 والشبابية " . دعم " المنظمات الديمقراطيةيميركي أبموجب قانون وذلك 

سالمية المركزية تصال السياسي والدبلوماسي مع الحركات اإلـ فتح قنوات اإل4

دنى توريطها وتلطيخ سمعتها ونزع مصداقيتها في ستدراجها وبالحد األإبهدف 

سالمي عبر زيادة ورسم الشكوك حولها وتسعير الحساسيات الشارع العربي واإل

يث اآلن عن لقاءات بين اإلخوان المسلمين مع نظرائها )تماماً كما يدور الحد

 وأميركا لعقد صفقة شاملة لتسليمها الحكم في العالم العربي (.

بث  فكار المتطرفة بهدفعالمي على الشخصيات ذات األاإلالضوء ـ تركيز 5

 .ببعضها سالميةاإلوالفرق لمذاهب وإشغال الالتفرقة 

                                                           
مة تكتيكي طريقة تنظيم الجهود او تقنيات تنفيذ استراتيجيات الخطط والحمالت وهي ذات أثار نعني بكل  49

  جزئية ومرحلية .

مقالة تحت عنوان االنتخابات االيرانية وأمن الطاقة، لسكوت ريتر منشورة في موقع شام برس   50

www.champress.net  
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ودعمها  - لتقاطيةفكار اإلذات األ -سالمية الليبرالية ـ استقطاب الشخصيات اإل6

 ثير الحركات االسالمية المناهضة للقيم والسياسات الغربية .أضعاف تإبهدف 

نترنت بهدف رفد فراد وشبكات ومؤسسات للتحرك على شبكة اإلأـ تدريب 7

وقد صدر  – للتشهير والتشويه -عالمية العالمية بالمادة المطلوبة القنوات اإل

 نترنت "اإل اتضحايا الرقابة على شبك" لعم لتقديم الدميركي لكونغرس األقانون 

وإستقطاب المهاجرين وتقديم المنح الدراسية قتصادية ـ توسيع الفرص اإل8

وصرفه عن العلمية والتخصصات عمال جتذاب الشباب المسلم نحو المال واألإل

 .   لتحاق بالشبكات والمجموعات الجهاديةاإل

لضباط المسلمين وتفعيل العالقات مع قادة الجيوش ـ زيادة برامج تدريب ا9

 سالمية.  اإل

ـ تفعيل شبكة العالقات مع أبناء الجاليات المسلمة والمغتربين المسلمين 10

 ثير في شعوبهم ودولهم.  أالمقيميين في الغرب بهدف إشراكهم في برامج لزيادة الت

 

 ناعمة " تدل على وقوع " الحرب الوعالمات رابع عشر :  مؤشرات 

وكي ال يقع الخلط بين مفهوم الحرب الناعمة وغيرها من العمليات الدعائية     

ننا إذا ما توفرت فوعالمات إالشبيهة فاننا سنضع مؤشرات والسياسية والنفسية 

 : ثالثة  وهي" ناعمة الحرب وقوع حالة نسميها " البصدد كون ن

  د نظام او جهة ماوجود اصطفاف وحشد دولي واقليمي وداخلي ضـ 1   

احتشادهم واصطفافهم بدون تنسيق في األحوال العادية الطبيعية بحيث يستحيل    

تماما كما نرى حالة اإلحتشاد الدولي القائمة حالياً ضد إيران وسوريا  وتدبير.

    وحزب هللا وقوى المقاومة .  

 سبوعية متواصلةإحملة يومية وفي القنوات االعالمية تحرك ـ 2   

هذه القنوات توظف كل إمكاناتها وبرامجها وطاقاتها وكوادرها االعالمية    

وااللكترونية والصحفية دفعة واحدة وخالل فترة زمنية واحدة، وبالذات القنوات 

ي أنظار الروخطف أتحويل لالدولية واإلقليمية المعروفة بإرتباطاتها المعادية، 

يث يشعر المراقب بسهولة انه أمام بحوتحفيزه لتقبل التوجيه السياسي، العام 
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غرفة عمليات موحدة تنسق األدوار والشعارات والمواضيع والفالشات 

والتوجيهات وحتى الخط والمنهج التحريري وعناوين نشرات األخبار تصبح 

لى ، ويكفي أن نالحظ مدى التشابه في الحمالت التي تشن عموحدة لدى الجميع

 .  لمقاومة في المنطقةوقوى ايران وحزب هللا وسوريا إ

 إعالمية األحداث بصورة فجائية لصناعة دراما ك يتحرواستغالل مناسبة ـ 3   

قابلية األحداث للتوظيف كوقوع عمليات اإلعالمية  ونقصد بصناعة الدراما  

إغتيال لشخصيات سياسية أو قتل لمواطنين أثناء التظاهرات ألجل اراقة الدماء 

لحساسيات والقصص اإلنسانية والمثيرة وكإرتكاب وإشعال الحماسة ولخلق ا

لإليحاء أعمال شغب وحرق وتكسير ممتلكات وبث اإلضطرابات واإلحتجاجات 

 و فكرية شاذةأو سياسية أمواقف طائفية أو إطالق فوضى الوهيار بمظاهر اإل

تحدث عمليات تبادل لإلتهامات وللتشهير وتلطيخ السمعة بين مجموعتين وفئتين، 

   من األحداث القابلة للتوظيف .  وغيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ني الباب الثا 
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مام الخامنئي اإلومنهج معالم رؤية 

 لمواجهة الحرب الناعمة

 

 

 

 

 

 

 

 الحرب الناعمة حول القائد الخامنئي الئحة أرشيفية لخطابات السيد والً : أ

قل القائد عن الحرب الناعمة في خمس عشرة مناسبة على األ تحدث السيد 

 هي على التوالي : 

 لدى استقباله عوائل شهداء كردستان.    14/5/2009ـ  بتاريخ 1

 من طلبة الجامعات . اً ثناء لقائه حشدأ 26/8/2009ـ بتاريخ 2

 عضاء الهيئات أساتذة الجامعات وأثناء لقائه أ 30/8/2009ـ بتاريخ 3

 بحاث.التعليمية ورؤساء مراكز األ

دباء والفناين والشعراء من األ قائه جمعاً ثناء لأ  5/9/2009ـ بتاريخ 4

 والمثقفين . 

 عضاء مجلس خبراء القيادة.  ناء استقباله رئيس وأثأ  2009/ 24/9ـ بتاريخ 5

 عة والتلفزيون .  اذأثناء لقاء مسؤولي اإل 3/7/2010خ ـ بتاري6

لدى استقباله مسؤولي ومساعدي مكاتب ممثليات  11/7/2010ـ بتاريخ 8

 الجامعات.القائد في 
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 من قوات التعبئة.   اً لدى استقباله حشود  24/10/2010ـ بتاريخ  9

 يراني . اً من الشباب اإللدى استقباله حشود 26/10/2010ـ بتاريخ 10

هالي محافظة اً من شرائح ألدى استقباله جمع 29/12/2010ـ بتاريخ 11

 كيالن. 

ح الجو والدفاع لدى استقباله قادة ومنتسبي سال 8/2/2011ـ بتاريخ 12

 الجوي .  

 يرانية. ى زيارته لوزارة االستخبارات واألمن اإللد  3/3/2011ـ بتاريخ 13

 حفظه المولى .  في تصريح لسماحته  29/5/2011ـ بتاريخ 14

 بحاث العلمية . لدى توجيهه كلمة في مراكز األ 22/6/2011ـ بتاريخ 15

     دام ظله القائد الخامنئي السيد الحرب الناعمة في كلمات وخطابات  ثانياً:   

مختلفة ومناسبات جاءت نصوص وكلمات القائد بكيفيات وصيغ وسياقات   

رؤية ومنهج واحد لمواجهة وكشف وفضح الحرب خدمة  لكنها تصب في

بية ونقاط قوة نظام وبالمقابل حفظ وتقوية وتعزيز ودعم جاذ ،الناعمة

ره على مواجهة هذا التحدي وجمهوسالمية وبرامجه وقدراته الجمهورية اإل

 دواع  ساس موضوعي لرتيبها وترمـــــيم أجزائها على أوقد حاولنا ت المعقد.

ليه بدون الفكري البحثي العام الذي نرمي إ منهجية تخدم الصورة والمشهد

)قال سماحة السيد القائد دام ظله   مراعاة البرمجة الزمنية للخطابات.
51
) : 

سالمي في في المواجهة الصعبة مع النظام اإلكبار لهزيمة االست نظراً  (1

الحرب الناعمة  ن العدو وضع اآلنإولى من عمر الثورة، فالمرحلة األ

  .  عمالهأعلى جدول 

 ة اليوم هي مواجهة الحرب الناعمة .  ولوية الرئيساأل (2

بدى حضوره وشجاعته وبسالته وتضحياته أيراني الذي ن الشعب اإلإ (3

قبل النظام العراقي  انية في الحرب المفروضة منخالل السنوات الثم

شهر الثمانية ـ التي تلت االنتخابات الرئاسية ـ بدى خالل األأوداعميه قد 

                                                           
 .www.Leader.irائد دام ظله على االنترنت الخطابات منقولة عن موقع مكتب سماحة السيد الق . 51
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المثل في مواجهته  ابعناية هللا مهارة وهمة وبصيرة عالية يضرب به

 للحرب الناعمة  . 

ب اسم الحرنفسية ب ن العدو في مواجهته للنظام االسالمي يشن حرباً إ (4

لى نقاط ضعف إالناعمة والهدف الرئيس منها تحويل نقاط القوة والفرص 

 وتهديدات. 

بشعارات  -الرأي العام  -الحرب الناعمة عبارة عن تضليل الشعب  (5

 ظاهرها حق ولكن محتواها باطل وفاسد. 

على النخب والخواص أن ال يتجاهلوا مدى سرور األعداء من بعض  (6

 حداث .  القضايا واأل

لتقدم الذي حققه النظام وزيادرة إنجازاته فان مؤامرات ومخططات ل نظراً  (7

رفة مختلفة االبعاد وتستدعي مع اصبحت أكثر تعقيداً  يضاً المعارضين أ

 جل تحقيق الغلبة .  والجوانب من أ

حباط ويأس إلى حاالت إس ببوادر األمل وتحويلها ـالعدو يحاول المن إ (8

مور بهدف سلب حيوية المجتمع ألن الطريق مسدود وتضخيم اأيحاء بواإل

 سالمي .  اإل

" وجود  -وهي كثيرة-سالمي اط القوة وبوادر األمل للنظام اإلن من نقإ (9

 عاماً  30بنية تحتية قوية وطاقات وموارد لتحقيق قفزة علمية وتجربة 

وجود جيل شاب وناشط ومثقف وخطط التطوير والتنمية للنظام و

 اً قادمة.   المستقبلية الموضوعة لعشرين عام

ن االبتعاد عن يلون والمسؤيعالم والنشطاء والسياسيوسائل اإللينبغي  (10

مواجه اليوم هي لولوية في البالد ألن ائية، ألالخالفات الهامشية غير المبد

تستهدف بث الفرقة والتشاؤم بين  التيولعدو التي يشنها االحرب الناعمة 

ة م هو حفظ وتقوية البصيرهم سبل مواجهة هذا الهجومن أو ،بناء الشعبأ

نكار يعني إمل في المستقبل، وهذا ال والروح التعبوية والمعنوية واأل

صالح يلغي ضرورة القيام بواجب اإلزمات، وال لمشاكل واألوجود ا

  . معالجةالو
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اجات للمواجهة الشجاعة في الفهم إلى جانب من الواجبات واالحتي (11

لل في الفهم لى الخخوف يؤديان إالشجاعة في العمل، ألن االنفعال أو ال

 حداث.  الصحيح للمواضيع واأل

مل في نفوس عطو وبثوا األأ ن مثيري الفتنة ارتكبوا األخطاء ألنهمإ (12

 عداء. األ

 . البالدحقائق قلب قوم على تعداء ألة لالرئيسمخططات هم الأحد أن إ (13

البصيرة شخاص بل على مؤشر تشخيص الحق ال يعتمد على األن إ (14

 .  ىءالكثير من الشخصيات المعروفة تخطن الحق من الباطل أل لتمييز

من المحافظة على الحماس الثوري الحرب الناعمة ال بد لمواجهة  (15

ويجب على النخب والخواص التحلي بالوعي  .والحضور في الساحة

  والبصيرة والشجاعة والعمل والوحدة.  

 -الخارجفي الداخل و - سالميةن معارضي نظام الجمهورية اإلإ (16

يران باستخدام مختلف وسائل إسس أركان وأيهاجمون معتقدات وعزائم و

 عالم واالتصال. اإل

هداف أهم أحدى إبث الفرقة بين قادة البالد وهي  ن العدو يستهدفإ (17

 الحرب الناعمة. 

ذهان الشعب أحرف  وارات الكبيرة التي يضعها العدو هاالستثم حدأ (18

 ماهيري الواسع في المناسبات  . فشله الشعب بحضوره الجأوهذا ما 

خطبهم وتصريحاتهم كي ال تكون كلماتهم وعلى الجميع االنتباه لن إ (19

رضي النظام، فتركيز العدو على هداف معاأعداء وتكملة لخطط األ

صيرة لدى القادة لمنعه من تحقيق ن يعزز البأزمات والمشاكل ينبغي األ

  نكارها  .إهدافه وال ينبغي التغافل عنها وأ

حد الضروريات أسالمية هو الفهم الصحيح لنظام الجمهورية اإلن إ (20

 لحفظ النظام .

كلها وعدم تجزئتها، فالشريعة منظومة الوالية ينبغي الحفاظ على  (21

امن والحزم هي منظومة واحدة، والمعنويات والتعقل والعدالة والتض

نحراف عن هذه سالم يحتوي على هذه العناصر المتالحمة، وكل افاإل



38 

 

ميركي كما سالم األو اإلأصيل سالم غير األطار اإلإالمنظومة يندرج في 

 مام الخميني )قدس( . سماه اإل

طلقت أن رصاصات العدو التي إن مؤامرة الحرب الناعمة فشلت وإ (22

لى صدره بفضل هللا إت سالمي عادت واستدارت وارتد  على النظام اإل

 تعالى  . 

وساط أال والقلق والخوف في ة بث االنفعن محاوالت مثيري الفتنإ (23

عزلهم عن الساحة، في حين  الناس وخاصة النخب والخواص تستهدف

ن صمت النخب وانسحابها يساعد هؤالء تنوير الناس وتنبيههم ألل ينبغي

 حيان . هداف العدو في بعض األأ

عالم واالتصال ي حربه الناعمة من مختلف سائل اإلالعدو يستفيد ف (24

 كاذيب واالستفادة من بعض الذرائع .  بث الشائعات واألمواقع الثقافية لوال

الخائنة والمدربة في هذه دخال عناصره المغرضة وإن العدو يحاول إ (25

لى إعمال التخريبية، لكنهم لم يصلوا واء المشحونة والعكرة للقيام باألجاأل

 هدافهم بفضل بصيرة الشعب  . أ

حذر ي الساحات والن مواجهة هذه الهجمة تستلزم الحضور الواعي فإ (26

 لهي . ن هذا الحضور يستجلب العون اإلإالمقترن بالحنكة والتدبير، و

 هاماً  يعتبر عنصراً بعاده وتجلياته بكل أسالم يغ الصحيح لإلن التبلإ (27

 .  للتوعية في زمن الفتن جداً 

، حداثنبية لفهم مجريات األجعالم األلى وسائل اإلإال ينبغي الركون  (28

به هذه اإلذاعات وفقا لمقولة اإلمام  فة ما تأتيبل الصحيح هو مخال

ة في مخالف " قمة الرشد والنضوج الفكري هي ن  الخميني )رض(  إ

 . جنبية المعادية " اإلذاعات األ
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 رؤيته الشااملةنهجه وإامتداد لامالحرب الناعامة القائد في اما  اإلخطابات  :ثالثا     

على أثر خاصة بعد توليه لمقاليد الوالية والقيادة القائد مام خطابات اإلن مراجعة إ   

ولغاية سنة 1991سنة وفاة اإلمام الخميني )رض( وبعد سقوط اإلتحاد السوفياتي 

من الثاني عشر يرانية التي جرت في نتخابات الرئاسية اإلحصول اإلتاريخ  2009

دوافع إطالق وتحدد لنا مجموعة من المالحظات  شهر حزيران تكشف لنا عن

الغشاوة وسوء كما أن  على الصراع الدائر، مصطلح الحرب الناعمةته لسماح

عين بعض المسؤولين في نظام الجمهورية االسالمية أالبصيرة التي غطت وطمست 

نها لم ألربما بعاد هذه الحرب، أهو ما حمل سماحته على التركيز على أهمية معرفة 

وقد عبر سماحته عن هذا رصدها البعض، يقد ورة التي تكن واضحة ومرئية بالص

ة قائامة في ين البعض ل  يراها فالحرب الناعامة حرب حقيقاحتى لو مر بقوله " األ

وقد ظهر لنا من خالل تحليل هذه الخطابات وما تالها المعطيات عالامنا الامعاصر " 

    : اآلتية

( لم نعثر 2009 – 1991) عاما 18ـ لدى التدقيق في خطابات سماحته على مدى 1

قد ستعمال لمصطلح الحرب الناعمة، وإعبارة فيها حديث او  أوكلمة أي على 

 14/5/2009ن هذا المصطلح ظهر الول مرة في خطاب لسماحته بتاريخ أالحظنا 

ستقباله لعوائل شهداء كردستان، وهذا ما دل إخالل  اي قبل االنتخابات بشهر تقريباً 

نتقال في توصيف عمليات الحرب النفسية لى هذا اإلعلى حصول تطور أدى ا

 وتسميتها بالحرب الناعمة.  اإلسالمي نظام الستكبار ضد والدعاية التي يشنها اإل
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وانتشاره بعد  2005سنة    SOFT POWERرواج كتاب القوة الناعمة إن ـ 2 

اب الذي ذاع الفارسية والعربية، هذا الكت اناللغتعدة لغات عالمية ومنها ترجمته الى 

وهو أحد اركان االدارة االميركية حيث    JOSEPH NYEصيته ألفه جوزيف ناي 

كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع االميركي ومنصب مدير االمن الوطني 

، ومن في هذا األمر اهمس االميركي وعميد كلية جون كندي  للدراسات الحكومية

فكار الصادرة في هم وآخر األأ المؤكد ان سماحته المعروف بسعة اطالعه على

ستكبار قد اطلع على هذا الكتاب ولفت نظره العالم وخاصة ما يصدر عن رأس  اإل

دارة االميركية اتجاه العالم نماط تفكير وتخطيط اإلأكونه وثيقة تكشف وتعكس 

 يران خاصة.إواتجاه 

حفية بحاث والدراسات والمقاالت الصـ بعد هذا الكتاب صدرت العديد من األ3

 ميركيين تتحدث عن الحرب الناعمة . أوالتصريحات السياسية لمسؤولين 

وصلت الى  لى إيران عـ اقتناع سماحة السيد القائد بأن مؤشرات الحرب العسكرية 4

 الناعمة.   –طريق مسدود، ما يعني حتمية لجوء العدو الى الحرب النفسية 

منية في ايران ووضعت بين يدي ألجهزة اـ بروز أدلة ومستندات كافية جمعتها األ5

سماحة القائد على استخدام العدو لعمليات وطرق وأساليب مبتكرة وجديدة لم تكن 

يران، إركان النظام االسالمي في أحداث الفتنة وشق صف إمعهودة سابقاً بقصد 

 .  2009نتخابات الرئاسية في حزيران من العام حداث اإلأوهذا ما كشفته 

خالل عقد التسعينات نه أمضى أالقائد مام ن القريبون من سماحة اإليؤكد العارفوـ 6

تحاد السوفياتي ودول سقوط اإلأسباب فترة طويلة في دراسة تجربة الحرب الباردة و

الكتلة الشرقية، وتوصل الى خالصات حول فرص الغرب في تجربتها مع إيران 

(
52

عشر أكثر من بة ومنذ حديث السيد القائد الخامنئي في أكثر من مناس(، ولعل 

عتباره ان او تجربة سقوط االتحاد السوفياتيعن  2000سنوات اي منذ العام 

تحاد السوفياتي في إيران تقليد سيناريو إسقاط اإلوسيستمر بمحاولة حاول الغرب 

وحديثه في خطبة مفصلة  ،أي بعد انتخاب الرئيس السابق محمد خاتمي 1999عام 

بلد اإلتحاد السوفياتي بين اإلسالمي وبلد النظام الديني يران عن الفوارق الهائلة بين إ

والفرق بين الشعب اإليراني والشعب السوفياتي والفرق الشيوعي اإللحادي النظام 
                                                           

ميركي من " للباحث األرؤية قائد الثورة االسالمية االيرانية  -دراسة تحت عنوان " في فهم اإلمام الخامنئي   52

 www.carnegieendowment.orgموقع معهد كارنيغي  21ص 2008عام  نشر .يراني كريم سجاد بورإأصل 
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)بين القيادة اإليرانية والقيادة السوفياتية 
53

يدل على ما يؤكد هذا المنحى، وهذا ما ( 

نه لم يتفاجأ بشن الحرب أعلى  دللدى سماحته، ويلألحداث اإلستشراف المبكر 

الناعمة على ايران، وهذا ما أكده سماحته بصراحة " لم تفاجئنا الفتنة ولكن فاجئنا 

اي قبل سنة  2008سنة ألقاه يضا خطاب أذلك  ويؤكد شخاص"تحرك بعض األ

حذر  2009حزيران الثاني عشر من في سية التي جرت ئاالرنتخابات على موعد اإل

 ضر لها اثناء هذه االنتخابات. فيه من فتنة يح

يرانيين العاملين في من يقرأ خطاب سماحة القائد في جمع من الدبلوماسيين اإل -7

عشر سنوات وحديثه عن تجربة سقوط منذ أكثر من  2001السلك الخارجي سنة 

المعرفة  حجم يكتشف االنقالب هذا تحاد السوفياتي وذكره بالتفصيل كيفية حصول اإل

فقد صفقوا باإلستراتيجيات األميركية والغربية " لسماحته العميقة  والمتابعة

ائح ح والشفافية وكالوا له الامدالصساس انه رجل اإلألغورباتشوف لسنوات على 

ونحن ل  يثبت لدينا انه كان عاميال للغرب كاما  ،عتبروه رجل العا اوه وشجعو

 اما اعترف به الحقا   نطلت عليه الخديعة وهذاإشخص بل نعتقد انه يزع  البعض، 

شخصية الى جانبه  وااخترعوامن ث   " الثورة الثانيةترويكا سي"البيرفي كتابه 

وامواقفه السياسية امع الذي كان يتناغ  في حركته بوريس يالتسين اموالية له  هي 

، وأصبح ضعف شخصية وحنكة غورباتشوف امستغال  الغرب امواقف أاميركا و

الى جانب  الامشروع االصالحي، هذا طبعا   صاحبويتصرف كأنه الزعي  الفعلي 

حيث  ،عال  التي شاركت في هذا االنقالبجهزة اإلأوسائل ودعايات اموال وألضخ ا

ي انه  استطاعوا عن أتحاد السوفياتي، اميركا الناجح في اإلأكان هذا هو امشروع 

ستخدا  إاموال، وتجنيد بعض العناصر، وبنفاق بعض األإ، وبطريق خطة ذكية تامااما  

في خالل ثالث او اربع  ن يسقطوا قوة كبرى ويقضوا عليها نهائيا  أعال  وسائل اإل

") سنوات تكللت بالثامار الامرجوة خالل ستة او سبعة أشهر
54

. ) 

عان الحارب النفساية والدعاياة قاد  2000القائاد مناذ سانة اإلماام ن حديث سماحة إـ 8

 100عان يقال ال  امابهاذا المصاطلح  ورودحصاينا أوقاد  ،تكرر في عشرات الخطب

مثاال " وأحيانااا كااان سااماحة القائااد يسااتعمل مصااطلحات مشااابهة ه، ماارة فااي خطاباتاا

 " فكاارحارب األ"و "  الحارب المخملياة" و" الحارب الثقافياة " و" عالميةالحرب اإل

 .   وساط العالميةن هذه المصطلحات والمسميات بقيت رائجة في األاحيث 
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طار رؤيته الشاملة إعن الحرب الناعمة يقع في القائد مام ـ ان حديث سماحة اإل9

ستكباري وهو ليس وليد ستراتيجي الشامل مع الغرب اإلللصراع الحضاري واإل

 الاميركيا للامشروع الغربي تهستراتيجية لسماحاللحظة الراهنة، فالنظرة والرؤية اإل

 2000لقاه سنة أواضحة وثابتة جداً، يكفي ان نتأمل وندقق في خطاب لسماحته 

 س  ل  يكن امشروعا  يا كان اإلأن الامشروع االامريكي والغربي إيقول فيه حرفياً " 

عالاميا بالدرجة االولى، وت  تنفيذه اساسا  عن طريق الالفتات إ، بل كان عسكريا  

فال  وسواها، وامن يدقق في هذا الاموضوع سيالحظ ان واليافطات والصحف واأل

ساليب عال  واألوسائل اإلعبر د نفذ خامسين او ستين في الامائة امن الامشروع ق

)الثقافية
55
وبالتالي فالمسميات والمصطلحات وتسويق المنتجات الجديدة في عالم  "(

االستراتيجية )حرب ناعمة / غزو ثقافي / حرب باردة / حرب نفسية...الخ( أمر 

 سمه بنظر السيد القائد. إغير جوهري،  المهم جوهر المشروع ال 

من خالل دراسة خطابات السيد القائد حول الحرب الناعمة ا ـ في الشكل وجدن10

دبي بتركيبة فكرية أنها تتميز من حيث االسلوب والنمط الخطابي والمنهج األ

تسمت بمستوى رفيع اومفاهيمية وبالغية عميقة ومتينة ومتماسكة وموحدة، بحيث 

ى تفكيك ونقد هذه من التسلسل والترابط المنهجي والفكري والعلمي، مع قدرة فائقة عل

االطروحة وهذا المشروع بصورة مضادة في ظل االلتزام بعناصر األصالة والدقة 

في عمل منظومي واحد، بحيث أن كل خطبة تدعم ما يليها، وتكمل  والشموليةالعلمية 

وهذا ما ساهم في تحقيق ما سبقها، مع أن الخطابات تنتمي زمنياً لفترات متباعدة، 

باهر ألنماط الخطابات القيادية لسماحته جعلت منها خطابات  سلوبيانجاح فكري و

مع تميزها بقدرة خطابية واضحة ذات طابع رؤيوي تاريخي يكون لها ما بعدها، 

 الفهم واالستيعاب من قبل النخب والجماهير على السواء.سهلة 

وجود ة القائد وتحليل بنيتها ومضمونها ـ يالحظ من خالل قراءة خطابات سماح11

خط مع خط زمني مستقيم ومتطابق وفق ملية تواصل وترابط تاريخي ومنهجي ع

 1979ننا لو درسنا خطاباً لسماحته مؤرخا بعد انتصار الثورة سنة أالرؤية، بحيث 

بعد  مؤرخاً  تحاد السوفياتي، وخطاباً بعد سقوط اإل 1991سنة بعد  وخطابا مؤرخاً 

أي بعد غزو  2003بعد سنة  مؤرخاً  أيلول، وخطاباً  11حداث أأي بعد  2001العام 

بعد  مؤرخاً  ، وخطاباً 2006بعد حرب تموز  مؤرخاً  العراق وافغانستان، وخطاباً 

أي بعد  2011في العام الحالي  مؤرخاً  ، وخطاباً 2009العدوان على غزة عام 

 الثورات العربية، سنجد على طول هذا الشريط الوثائقي ثباتاً انطالق ما يسمى ب
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ستشراف المستقبل لدى إفي الرؤية والموقف والتحليل والنظرة و الفتاً  عياً نو وتماسكاً 

حداث والمفاصل من عزيمته وعنفوانه غبار الحروب واألثني ت متهزه ول مل ،سماحته

التاريخية، وهذا يدل على وجود خط رؤية واحد يتميز بالثبات والتماسك الكامل، 

عن قائد ثوري وتاريخي  وهو ما يكشف عن منهج ورؤية ويكشف بالضرورة

نماط الخطابة السياسية أو زعيم مرحلي يتحدث وفق أستثنائي وليس عن قائد إ

حد الباحثين في معهد كارنيغي هذا الواقع أدفع قد المألوفة في عالم القادة والزعماء، و

" قائد حازم له  بأن السيد الخامنئي أعزه المولىعتراف بحاث والدراسات لإللأل

تغيير ونصح االدارة االميركية باليأس من لعالم تتسم بالثبات والتماسك، نظرة الى ا

النه  في ظل وجود هذا القائدسالمي في ايران وتبديل سياسات وشعارات النظام اإل

) ليس من النوع الذي يقبل بأي تنازل او مساومة على األصول والثوابت "
56

  ..).. 

سماحة السيد بدقة فصلها التي شرحها و ا الثبات وهذه االستقامة هي القضيةهذ    

" الثورات تحت عنوان الطالب الجامعيين ساتذة وحشد من األأمام في خطبة القائد 

) بين الثبات والتحول"
57

نسبها الى  هخالقأوسمو تواضع ورفعة بالنظر الى ( ولكن 

 االساسيالدور سماحته لن أالقاصي والداني يعلم مع ان  ،وليس الى نفسهثورة ال

المركزي في هذا الثبات وفي هذه االستقامة، حيث تحدث عن تاريخية انحراف و

الفرنسية واالميركية والروسية كالثورات  الثورات العالمية عن شعاراتها ومواقفها

المتنازعة على السلطة والمجموعات االطراف االجيال وتحت ضغط الصراعات بين 

نجازها إنهائها وإسنوات قليلة على د ومباشرة بعنفسهم، أوبين قادة هذه الثورات 

يران لم تنحرف قيد إاسقاط النظم السابقة، في حين أن الثورة االسالمية في مهمة ل

، صعوبة ومشقة الطريقوحداث توالي األ نانملة عن شعاراتها ومواقفها بالرغم م

 .  الثورة تحت ضغط المصالح الحزبية والشخصيةهذه نهار ولم ت

عزه هللا العظيم أتباع هذا القائد ويدرسه ويعرفه جيداً أن يدركه أوهذا ما يجب     

 عمره ومد في واليته الشريفة..بطال أو
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 الناعمة   مواجهة الحرب في القائد لسماحة التفصيلية ستراتيجية اإلرؤية لا

التي تحدث فيها عن فرز وتصنيف خطابات السيد القائد تحليل وعلى ضوء يمكن    

، والخطابات ذات الصلة بالحرب النفسية والثقافية واإلعالمية الناعمة الحرب

ستراتيجية التي لرؤية اإلاوعها تشكل بمجم اً ومحور اً اننواثني عشر عستخالص إ

لرؤية ومنهج عام تصلح أيضاً كعنوان كما  .دها سماحته لمواجهة الحرب الناعمةشي

نظراً للترابط اإلعالمية، فكرية والسماحته في مواجهة الحرب النفسية والثقافية و

الذي المنهجي األساس وفق العناوين في خطابات سماحته بين هذه المفردات والوثيق 

  ..  سابفاً بيناه 

نصوص تفصيلية دعم كل خطاب بما تيسر من الدراسة في هذه الوسنحاول  

هي و"  من فمك أدينك على قاعدة " مستندات ووثائق أميركية وغربيةوتصريحات و

   . كشفته األحداث والمعطيات ها مع ماتطابقوللحقائق تها تثبت إصاب

 

  :  العناوين اآلتية وفقته فجاءت ما تحدث به سماحال مجإوحاولنا فيها تلخيص قد و  

  

   وديمومتها الحرب الناعمة قوعيمان الحقيقي بأصل واالقتناع واإل ـ 1

 ملها  عيات الفهم الصحيح لطبيعة الحرب الناعمة وآل ـ 2

     الوحدة واالنسجامـ 3

 االحداث تشخيص القضايا والبصيرة في    ـ4

  والحسم الحضور في الساحة ومواصلة البرامج  ـ 5    

 هداف الحرب الناعمة وإحباطها   معرفة أ ـ 6    

 في جبهتنا مواطن الضعفوسد  رصد مواقف وحركة العدو ـ 7

 وذج البديل للنموذج األميركي  اإلعالم اإلسالمي وصناعة النم ـ 8
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 مواجهة الحرب الناعمة  في  قادة وضباط كساتذة وطالب الجامعات أدور  ـ 9

 مناهج العلوم الجامعية والحوزوية     وعصرنة ـ هندسة وتأصيل 10

    الثالثة التنمية والعدالة وترشيد االستهالك بأبعاده االقتصاديالجهاد   ـ11

     سلوب الحرب الناعمة ن استعمل استراتيجية وأيطان هو أول مالش ـ 12

   

 وديمومتهايمان بأصل وجود الحرب الناعمة االقتناع واإل ول: لمحور األا 

الحرب وقيام ال بد في البداية من االقتناع الحقيقي والصحيح بأصل وجود   

ة هعلى وجه الخصوص وبمواجيران ضد النظام اإلسالمي في إالناعمة 

قتناع بديمومتها . وال بد من اإلعلى وجه العموم سالمية في العالمالصحوة اإل

، تكتيكات عملهاتيجيات وااسترليات وآلطبيعتها والفهم العميق ليجب يضاً، وأ

ى هذه عل هيتبين من خالل تحليل مضمون خطابات سماحته حجم تركيزحيث 

ا لم يقتنع الحرب الناعمة منظومة متكاملة، ومف النقطة المفصلية والمحورية.

أصل وجود هذه لى صانع القرار اإلسالمي وكل متصد  للمسؤولية إويلتفت 

اف وتلمس فلن يستطيع اكتشلى ديموتها واستمراريتها وإالحرب الناعمة 

األدوار المطلوبة لن يستطيع معرفة وتحديد العدو، و المخططات ورؤية عمل 

، المعادية عالمدول والمنظمات ووسائل اإلشخاص والمؤسسات والمن األ

هداف ألوخطواته مدى خدمة تحركاته ومعرفة وبالتالي لن يستطيع تمييز 

 .  واضح سبيل عن الرؤية يتخبط بدون  عاجزاً  ةريالبصعمى ، وسيبقى أالعدو

فالسيد القائد تحدث عن نقطتين وسمتين مترابطتين في هذا المضمار هما      

تعتمد على سرية حرب لناعمة الناعمة حرب معقدة " و" الحرب ا " الحرب

  ن أهم صفات وميزات الحرب الناعمة.ن م" فهاتان الصفتاالخداع 

ن مؤامرات إالى سمة التعقيد في هذه الحرب "  قال سماحته مشيراً     

وتستدعي معرفة مختلفة األبعاد  صبحت أكثر تعقيداً ضين أومخططات المعار

" )والجوانب 
58

. ) 

ميركيين والبريطانيين لو كان بامكان األ "وأضاف في مجال متطابق    

نزال عناصرهم الى الشوارع بغية تحقيق مآربهم لفعلوا ذلك والصهاينة إ
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ن ذلك يلحق الضرر بهم ولذلك خاضوا الحرب ولكنهم يعرفون أ حتماً 

كي يتمكنوا من حرف أذهان الرأي العام على لعالمية السياسية واإل

" ) الصعيدين الداخلي والخارجي
59

  . ) 

"  على الجانب المعقد لهذه الحرب مؤكداً  وفي خطبة ثانية قال سماحته    

كان يستهدف عده بمساعدة خبراء محليين  ومن خالل مخطط معقد أالعدو 

بما لها من رمزية دينية  -يجاد بلبلة واضطرابات في مدينة قم المقدسة إ

لى اإلسالمي إن مركز وقاعدة للثورة والنظام بهدف تحويلها م -وسياسية

" )بؤرة مناهضة للثورة والنظام 
60

 . ) 

ة ي" الحرب الناعمة حرب حقيقوالمكر السرية خاصية لى وقال مشيراً إ    

)شخاص ربما ال يرونها " ن بعض األفي عالمنا المعاصر، رغم أ
61
   ن أل (

العدو تارة يظهر بلباس الذئاب وتارة بلباس الثعالب وتارة بمظهر عدائي 

) وتارة بمظهر مخادععدواني 
62
الحرب الناعمة  " : وقال في خطبة ثالثة .(

" ) مثال على الحرب الخفية
63

 ). 

ألجواء " يتعين تشخيص الحقيقة في هذه ا خرى قال سماحتهأوفي خطبة     

) ثانياً طة يضفاء حالة من البصيرة على البيئة المحوإ والً الملبدة أ
64

.)"   

الشباب الجامعيين هم ضباط "  نأ لىوأضاف في إشارة ذات مغزى إ    

)" الحرب الناعمة امام مؤامرات الغرب المعقدة 
65

 . ) 

هذا الكالم مع نصوص نظرية القوة الناعمة، فهذا جوزيف ناي ويتطابق     

لناعمة هي أكثر من ن القوة اإبنفسه يتحدث عن التعقيد والسرية فنراه يقول " 

ن تظهر هذه ي القدرة على الجذب بدون أه .و االستمالةالقدرة على اإلقناع أ
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ن وينبغي على الحكومة األمريكية أ .للعيان بصورة ملموسة الجاذبية

تظهر مكانات الخاصة غير الحكومية كي ال بما فيها اإلتستعمل كل الوسائل 

")في خلفية الصورة
66

اإلدارة األميركية أحد أركان ونصح جيمس غلسمان (. 

   . والخداعأطراف ثالثة ألجل التمويه لى إيران إ بإسناد الحرب الناعمة على

يراها البديهية كي المشخصة الحرب الناعمة ليست من المقوالت ذاً، إ   

الحديث عنها، بل هي من تصورها أو لمجرد مراقب بسرعة يؤمن بها الو

كي الرصد والمتابعة الدقيقة والحثيثة لحركة العدو لى يحتاج إ النوع الذي

ال لو كانت هذه الحرب من النوع ، وإمامه المخططاتأ تتضح وتتشخص

عسكرية حسية وصلبة يراها ويشعر بها  الكالسيكي التقليدي ألصبحت حرباً 

ومن هنا خطورة الحرب الناعمة، حيث ال يتفق  .ووضوح تامالجميع بسهولة 

العدو وتحديد هداف مخططات وأعلى تشخيص في خضم المعركة الجميع 

"  والمسؤولين لينفذ مخططاتهالناس فالعدو ينتظر غفلة " بوصلة المعركة 

كما قال سماحة القائد )
67

 ) .      

وأنها  من هنا أهمية اإليمان بأصل وجود هذه الحرب وأنها بدأت فعالً،    

حد الطرفين فوزه ونصره على الطرف حتى يحسم ألى أمد بعيد ستستمر إ

إلى اليأس عدو حتى يصل الوحسب تعبير السيد القائد دام ظله "  .اآلخر

)" الصفريعادل مستوى بيران وإلحاق الضرر بإحالمه بالفوز وتصبح أ
68
).  

القوات المسلحة اإليرانية ادة وقد دأب قادة الحرس الثوري اإلسالمي وق    

على التحذير من الحرب الناعمة وتأكيد مبدأ ديمومتها في المرحلة المنظورة، 

عالم الدفاعي في الشؤون الثقافية واإل مساعدفقال العميد مسعود جزائري 

الحرب الناعمة  بأنعلينا القبول  " ركان العامة للقوات المسلحةقيادة األ

ًً مستمرة وعلينا معرفة هذه الحرب جيداً، أل  ن التناقض موجود ماهوياً

بين نظام الجمهورية االسالمية االيرانية وبين نظم الهيمنة الدولية  جذرياً و

ب ستتواصل لحين يؤسس النظام االسالمي معايير قوته في ذاته وهذه الحر

هتمام بمعرفة هذه اإل، وينبغي وتصل انظمة الهيمنة الى األضمحالل واألفول

 هلشباب، ومعرفة هذاللنخب وومن األولويات ضرورية وهي مسألة الحرب 
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الحرب تتحقق عبر ثالثة أساليب هي الرصد والمطالعة والتحرك والمطالبة 

(
69
) " . 

وقد كشفت األحداث التي أعقبت االنتخابات الرئاسية في إيران وجود    

جرى له و ن التخريب الذي حصل كان معداً ومخططاً الحرب الناعمة وأ

 القائدالسيد سماحة هذا ما دفع و .لى هذه الغايةترتيبه منذ سنوات للوصول به إ

منذ عشر أعد لها حضر ون الخطة إأي "  الخطة العشرية" ألن يطلق عليها 

قل )سنوات على األ
70

 . لحظة والساعة كما يقال اليست وليدة هي و ( 

التي أقر بها من أعتقل من المشاركين في معطيات ال هكشفتوهذا ما أكدته و   

قد لقاءات مع ممثلين عن أعتراف بعضهم بعقد الفتنة، وحداث أصناعة 

رج سوروس" ولقاءات مؤسسات أمريكية تابعة لرجل األعمال اليهودي "جو

للتنسيق مسبقاً الفارسية  BBC قناة مع مؤسسات إعالمية بريطانية خاصة

في حال خسر المرشح واسعة فبركة أخبار كاذبة عن "عمليات تزوير حول 

طويلة فترة صالحي" وهذه الخطوات تم تدبيرها قبل موعد االنتخابات باإل

(
71

 . ) 

 

 الحرب الناعمة   صيلي آلليات عمل والتفالفهم الصحيح  المحور الثاني:   

 نظااراً عددزه المددولى، فقددال سددماحته  " السدديد القائددد أ ليدده كثيددراً وهددذا مددا دعددا إ   

لتقااادم الاااذي حققاااه النظاااام وزياااادة إنجازاتاااه فاااإن ماااؤامرات ومخططاااات ل

األبعاااد تعااددة وتسااتدعي معرفااة م صاابحت أكثاار تعقيااداً أ يضاااً المعارضااين أ

)  لبةجل تحقيق الغوالجوانب من أ
72

 )".      

آليدات وتصداميم الحدرب كلدف خبدراء لوضدع وكما شدرحنا سدابقا فدي بندد "     

دعدم تحتداج الدى تحضديرات وتددريبات والدى هدذه الحدرب الناعمة الجداهزة " ف

      . مجرد دعايات أو تحركات عفويةوهي ليست  تمويل وتوجيهو
                                                           

69
 . www.tabnak.ir  2011 االول كانون 3 / وكالة تابناك االيرانية  .تصريح للعميد مسعود جزائري  

  4/6/2011خطاب لسماحة القائد في ذكرى وفاة االمام الخميني )رض( بتاريخ  70

71
شرته مواقع القنوات االيرانية، ومقالة محمد صادق الحسيني تحت عنوان " يراجع حول هذه النقطة ما ن  

  WWW.kasion.orgالمنشورة على موقع   27/8/2009انهيار خطة سوروس لفتح طهران بتاريخ 

72
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يددة المعرفددة الدقيقددة علددى أهم ركددز كثيددراً قددد ن سددماحة القائددد ولهددذا نالحددظ أ  

ن المعرفدددة تحددددد حدددرب واسدددتراتيجياتها وتكتيكاتهدددا ألبآليدددات عمدددل هدددذه ال

فدي تحقيدق النصدر وهزيمدة  مدالً اجراءات الرد المناسب للتعامدل مدع الموقدف أ

عاداء إن معرفاة مخططاات األ...قال سدماحته " لدى قلبده..العدو وإدخال اليأس إ

ي الزماان المقتضاي فاي مواجهاة والكشف عنها واتخاذ القرارات الصحيحة ف

) عداء هو ما نعني به اليقظة والتدبيرومخططات األتحركات 
73
) " . 

وهددذا مددا أكددده أيضدداً الجنددرال يحيددى رحدديم صددفوي مستشددار قائددد الثددورة     

حدرب أعمدق مدن اإلسالمية والقائد السابق للحرس الثدوري " الحدرب الناعمدة 

دل الدرأي الحروب الكالسيكية ألنها تجري على مستو ى الفكر وتهدف إلى تنص 

ن بعدض النداس يتلقدالعام مدن هويتده وذاتده بطريقدة تدريجيدة وهدي تعتمدد علدى 

شدددعارات ودعايدددات   -المسدددتهدف نظامهدددا  -يوميددداً داخدددل الدولدددة المعاديدددة 

)وتصاميم جاهزة 
74

" )  . 

 عددمرب ودراسدة اآلليدات التفصديلية الجزئيدة لهدذه الحدالتعمدق بهنا أهميدة و   

تنددتج أثارهددا حددرب الحددرب الناعمددة  نأل  ،الكليددةوالمفدداهيم تفدداء بالعندداوين كاإل

وهددي حددرب نخبويددة بطيبعتهددا، أي  تحتدداج الددى الزمنددي البعيددد مدددى العلددى 

ومددن هنددا اً أو سددهالً، بسدديطأمددر التخصددص والدراسددة والبحددث وهددي ليسددت 

 .  صفة التعقيد عليهاالسيد القائد طالق إ

التلقدين اليدومي آلية مثالً فهذه الحرب، لليات كثيرة عن آته سماحتحدث وقد     

الجسدم شدخص عدادي وصدحيح الدى " فلو جئنا النظام بالناس بهدف إسقاط ثقة 

مددرة  100عدد مدريض وصدحتك متددهورة ومدا شدابه فانده ب كندأ وقلندا لده يوميداً 

   ..." سيمرض فعالً حتى ولو أنه لم يكن في الواقع بحالة مرضية

جديددة يعتمددها القائد فدي عددة خطابدات عدن آليدة مسدتحدثة  كما تحدث السيد   

إن الهاادف المركاازي للحاارب الناعمااة هااو تحوياال نقاااط القااوة  "فقددالالعدددو 

" ) وقلاب حقاائق الابالد، والفرص إلى نقاط ضاعف وتهديادات
75

مدن خدالل (  

أن النظدام بدتضخيم المشاكل اإلقتصادية والتقنية والسياسية في إيران واإليحداء 

مي علددى وشددك السددقوط وأن المشدداكل واألزمددات تعصددف بدده مددن كددل اإلسددال

                                                           
73
   22/3/2010خطاب لسماحة القائد بتاريخ  
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 مقمددوع وجددائع وغيرهددا مددن األكاذيددبمحددبط وجانددب وأن الشددعب اإليرانددي 

التعتيم الكامدل علدى اإلنجدازات واإلبدداعات واإلنتاجدات التدي يجري وبالمقابل 

 ا ناهدوقاربهدذه الحقدائق درسدنا لدو وفدي الواقدع  ،تقوم بها الجمهورية اإلسالمية

عمليددة تحويددل وقلددب  هندداك لوجدددنا أنوالمحايدددة وفددق المددوازين الصددحيحة 

أداء علددى قدادر وهدو اإلمكاندات واألسداليب كدل لديده العددو و  %100للحقدائق 

 أمرين :  من خاللبصورة فائقة هذه المهمة 

تتخفددى التددي مبتكددرة العالميددة اإلة وئيدددعاالسدداليب األعمليددات وخبددرة فددي الـدد 1

وعشدرات الشدعارات الفارغدة مدن مهنيدة والمصدداقية الشفافية والمعايير خلف 

الوث اإلعددالم ثددترتكددز علددى التددي  زائفددةالمزدوجددة والمحتددوى األخالقددي وال

تدددأطير وتغليدددف القضدددايا  -التجزئدددة  -الفوريدددة اإلكتسددداح والغربدددي وهدددي ) 

يعرفهدا أهدل المهندة وهي أسداليب ،  (خاصةالمصطلحات وترويج الواألحداث 

ومن حسن الحظ أن   ،ص ولكنها تنطلي على الجمهور والرأي العامختصاواإل

صداحب  ربدرت شديللر يهالمفكر كدعنها بإسهاب هناك باحثين منصفين تحدثوا 

كتداب المتالعبددون بددالعقول )
76
قصددف العقددول  وفيليددب تيلدور صدداحب كتدداب  (

(
77

الكذباة تقطاع نصاف  نا" األميركدي الدرائج المثل على قاعدة وكل ذلك " ( 

)للظهاور وتساتعد وتتحضار الم قبال أن تانهض الحقيقاة مان ساباتها الع
78
) " 

    .الغرب الفكر والمنهج اإلعالمي السائد فيعصارة وهو في الواقع مثل يجسد 

مصددادر ووسددائل اإلعددالم بمددا يفددوق السدديطرة علددى األغلبيددة السدداحقة مددن ـدد 2

لقندددوات )وكدداالت األنبدداء واقليمددي واإل% مددن اإلعددالم الدددولي والعددالمي 90

    (ودور النشر الكبرىالتلفزيونية والصحف العالمية واألفالم ومواقع اإلنترنت 

حددددث فدددي إيدددران ولكنددده وعظيمددداً  بحيدددث أن أي خبدددر مهمدددا كدددان ضدددخماً     

يدتم تحويلده بطريقدة إعالميدة سدالح جديدد أي اعة أو صدنكتخصيب اليورانيدوم 

يكدون نقطددة قدوة وفرصددة بدددل أن واألقليمدي إلدى تهديدد لألمددن والسدلم العددالمي 

 . للجيران  إرتياح ومصدر  إلثبات تطور القدرات العلمية والتقنية إليران

                                                           
76

 المتالعبون بالعقول . هربرت شيللر . مجلة عالم المعرفة .     

77
 ى العصر النووي . فيليب تيلور . مجلة عالم المعرفة.  قصف العقول . من العصور القديمة ال   

78
طبعة اولى . ترجمة شادي  2008افكار وجدت لتبقى . شيب هيث ودان هيث . الدار العربية للعلوم ناشرون   

  يونس ، المثل على صفحة التعريف بالكتاب.  
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وبالمقابل يتم تحويل أي خالف في الرأي أو أي خطأ يصدر عن أي مسدؤول   

 شهر كامل.   تم تناولها إعالميا على مدى مة يخأو جهة إيرانية الى قضية ض

نهددا القددديم الددذي مفددي الحددرب الناعمددة  وهندداك عشددرات اآلليددات والبددرامج  

خالفددات وبددث الاإلشدداعات بددث  اتآليددسددابقاً فددي الحددروب النفسددية ك مسددتعمالً 

الشدددبكات وتحريدددك ومنهدددا المسدددتحدث كتأسددديس فرقدددة الطائفيدددة والقوميدددة وال

اإلفتراضية وتمويلها وتدريبها علدى أسداليب التواصدل اإللكتروندي واإلعالمدي 

ختيددار إ، وآليددة منيددةالرقابددة األأعددين بعيددداً عددن  اآلمددن علددى شددبكات اإلنترنددت

بدراز التمدايز، إلالنظدام وفدي مواجهدة قوة الموحد للمعارضدة لإليحداء بداللون ال

هددذه اآلليددة التددي اعتمدددت مددن قبددل مجموعددة مددن المعارضددات علددى الطريقددة 

التدي اعتمددت اللدون البرتقدالي، كمدا األمريكية كتجربدة المعارضدة األوكرانيدة 

اعتمددددتها المعارضدددة اإليرانيدددة عنددددما آذار فدددي لبندددان، و 14ا قدددوى اعتمددددته

فدي الواقدع و "الثورة الخضدراءـ"رت اللون األخضدر، فأصدبحت تعدرف بدااخت

وقعدت بدده المعارضدة اإليرانيدة والتيدار اإلصدالحي، ألن الهدددف اً هدذا فخدكدان 

وإحددداث  شددق الصددفألجددل المشدداعر وتعميددق حدددة اإلسددتقطاب سددتفزاز إكددان 

تمهيددداً إلسددقاط هيبددة النظددام وإسددالة  رابات والصدددامات فددي الشددوارعاإلضددط

إلنتااااج رماااوز وشاااهداء للحرياااة فاااي مجتماااع ديناااي يقااادس الااادماء الددددماء " 

)والشهداء "
79

      .     كما عبر مايكل آيزنشتات حرفياً  ( 

وقد أكدد علدى خطدورة معرفدة الطدرف المسدتهدف بمخططدات وآليدات هدذه     

القوة الناعمة جوزيف نداي نفسده عنددما حدذر مدن أن "  الحرب صاحب نظرية

تصدرفات السياسدات والخطداب والفدي والفجدوات مالحظة النفاق واإلزدواجية 

القددوة الناعمددة وسياسددات إجددراءات كددل فددي والفشددل يسددبب التآكددل األمريكيددة 

(
80

    .") 

كمددا دعددت دراسددة رانددد لألبحدداث الدفاعيددة إلددى تددوخي الحددذر وعدددم كشددف     

مدع القدوى والشخصديات المعتمددة والبدرامج وحقيقة اآلليدات تصاالت اإل حقيقة

األميركدي ألن ذلدك سديعرض والتددريب والتوجيده والجهات التدي تتلقدى الددعم 

                                                           
 كل آيزنشتات. مصدر سابق .  مقالة حول " دور القوة الناعمة في الحرب النفسية ضد إيران " لماي  79

 .  92القوة الناعمة . جوزيف ناي . مصدر سابق . ص  80
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الخطدددة األميركيدددة للخطدددر وسيضدددر بمصدددالح هدددذه األطدددراف المتعاوندددة مدددع 

المشروع األميركي والغربي ويفشل المخططات المقررة )
81
)   ." 

 

 

 الحرب الناعمة  فشال مخططات ال ةضرونسجام الوحدة واإلالثالث: المحور   

 ركان القيادة وبين القيادة والشعببين أالوحدة واالنسجام ن يجب اإليمان بأ   

مواجهة الحرب لقوة عوامل الأهم من وبين المذاهب والتيارات االسالمية 

الخالفات عبر  عطاء أي ذريعة قد يستغلها العدو سواءإدم ينبغي عو الناعمة.

 وأالنظام قبل نخبة سوء التصريحات من أو داء الهامشية أو عبر سوء األ

 . في الجهة المستهدفة نلمسؤولياالقادة و

وضرب  تفكيك قوة الخصممخططات الحرب الناعمة وهداف حد أهم أأف   

تغيير أولويات وسياسات النظام يأتي هدف تفكيك القيادة وو. موارده الناعمة

كما أن ضرب موقع  .هداف الحرب الناعمةمي في إيران على رأس أاإلسال

وزعامة وصورة وشرعية قائد الثورة والولي الفقيه السيد الخامنئي دام ظله 

) طالقيكية والغربية والصهيونية على اإلمرأهم األولويات األمن 
82

بالنظر ( 

في  رفيعة ودورهلى معرفتهم الدقيقة بأهمية قائد الثورة ومواصفاته القيادية الإ

لرأي العام على امتداد العالم يران وتأثيره في احفظ كامل منظومة القيادة في إ

سالمي )اإل
83
ضرب تفكيك اللحمة والثقة بين القيادة والشعب، وفإن ومن ثم  .(

    طار...روافد للنظام يأتي في هذا اإل التي تشكلت الدينية والسياسية االتيار

ل وتسعير الحرب الطائفية والمذهبية في إيران وفي كما تقع مخططات إشعا   

 المنطقة على نفس خارطة األهداف.

                                                           
موقع عدة مواقع منها صفحات سالمية معتدلة منشورة على إنشاء شبكات إدراسة معهد راند حول  81

www.islamonline.net 

منشورة في عدة  ،خليجيةوسع دراسة للباحث مايكل آيزنشتات المتخصص بالشؤون اإليرانية والتلل :يراجع 82

 .  www.annabaa.orgمواقع منها 

راجع دراسة معهد راند لالبحاث حول الولي الفقيه في النظام االسالمي في ايران والسيناريوهات البديلة ي    83

نشرها موقع الجزيرة للدراسات بعنوان " المرشد المقبل  .والعوامل التي تساهم في تشكيل مؤسسة والية الفقيه

 لها في دولة قطر !!   جديداً  شارة الى ان مؤسسة راند افتتحت فرعاً .  تجدر اإلwww.aljazeera.netران " الي

http://www.aljazeera.net/
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ولهذا يندر أن نسمع خطبة لسماحة السيد القائد أعزه المولى من دون أن    

يشدد على أهمية وأد أي خالف بين السنة والشيعة، وقد دعم سماحته مبادرات 

لشخصيات اإلسالمية المشاركة في مع االذي يجمعه السنوي  ءلقاال هاكثيرة من

وتعزيز المسابقات القرآنية الدولية التي يشارك فيها أبناء مؤتمرات التقريب، 

المذاهب اإلسالمية كافة والتي يعتبرها السيد القائد من المباردات الهامة في 

ترسيخ الوحدة اإلسالمية )
84

الفتوى الشهيرة والتاريخية التي أصدرها ( و

 . وغيرهاة للصحابة أو ألي رمز من رموز أهل السنة بتحريم أي إساء

 وفي نفس اإلطار تأتي الخالفات والصراعات داخل التيار والنظام الواحد..  

ما الذي تستفيده هذه القوى الكبرى من هذه الصراعات  :وقد يسأل سائل   

تنا ن ال نرمي بمشاكلنا وأزمانه يجب علينا أزعم أن يولقائل أ ؟وما عالقتها بها

  .على الخارج وينبغي عدم االستناد الى نظريات المؤامرة 

لفكرية والسياسية والتنظيمية والجواب يتضح لنا متى عرفنا حجم الطاقات ا  

مة في المعارك تي تستنزف وتصرف من رصيد وقوة األعالمية الهائلة الواإل

ة،  السلطالداخلية والصراعات والتنافسات غير المشروعة على مواقع النفوذ و

تضخ  جنبية المبذولة التي ويتكشف ذلك متى عرفنا حجم األموال والجهود األ

جهزة اعات، ألن من يدرس وثائق وأرشيف أحداث هذا الشقاق وهذه الصرإل

 ستراتيجيات، ويقتنع ولو متأخراً االستخبارات يعرف قدر تعويلها على هذه اإل

بل هي في صلب عمل نها ليست قضية مؤامرات وقصص من نسج الخيال، أ

)  CIAجنبية وخاصة تخطيط أجهزة االستخبارات األوظائف وو
85

  .. ) 

ت السياسية واالقتصادية  داء العام في المجاالعلى األ فالصراعات تؤثر   

ل الكثير من الطاقات والمشاريع وإلى سوء في لى تعطيواإلدارية، وتؤدي إ

 داء.  افات كبرى في األإنتاجية وفعالية المؤسسات، وإلى أخطاء وانحر

مناسب التكليف الشرعي الالتوجيه ولى إمن هنا وجه سماحته عناية الجميع    

بتعاد عن ن اإليلون والمسؤيعالم والنشطاء والسياسيينبغي لوسائل اإل "

 ةمواجهاليوم هي لولوية في البالد ألن اية، ألئالخالفات الهامشية غير المبد

تستهدف بث الفرقة والتشاؤم بين  التيولعدو االتي يشنها الحرب الناعمة 

                                                           
84

   5/7/2011خطاب لسماحة السيد القائد خالل لقائه المشاركين في المسابقات الدولة القرآنية بتاريخ   

85
  2010لي كتاب " إرث من الرماد " للصحافي االميركي تيم واينر الذي صدر حديثاً سنة يراجع للتوسع التفصي 

 ليتضح له حجم الخطط الموضوعة في هذا االتجاه .    CIAوأرخ لتاريخ 



54 

 

ة هم سبل مواجهة هذا الهجوم هو حفظ وتقوية البصيرمن أو ،بناء الشعبأ

يعني إنكار وجود وهذا ال .مل في المستقبلوالروح التعبوية والمعنوية واأل

"  معالجةالصالح ويلغي ضرورة القيام بواجب اإلزمات، وال المشاكل واأل

(
86

 ) .  

وال يتقدم بالتفرقة واالنقسامات. وكما  البلد يتقدم باالتحاداف سماحته " وأض   

يحدث بين المسؤولين وإذا باإلذاعات األجنبية تحلل  بسيطاً  ئاً ن شيتالحظون فإ

ن وتضج وتفرح، والحال أن أساس القضية ليس باألمر المهم، ولنفترض أ

و بين ولين اثنين أاء والتصورات بين مسؤذواق واآلرفي األ هناك اختالفاً 

ن يؤثر هذا على سير العمل جموعتين من المسوؤلين فهل ينبغي أم

" )بالمشاريع
87

  .)    

خفاء مظاهر الخالف والضعف لو وجدت إخر على أهمية وأكد في خطاب آ  

حتى لو  .نه ينتظر ذلكأن نظهر أمام العدو بمظهر الضعف أل" ال ينبغي 

ذا لم يكن عليها أمام األعداء فما بالنا إط ضعف فيجب التستر كانت هناك نقا

هناك نقاط ضعف أصالً ")
88
وهذا ال يلغي القيام بواجب التبي ين أي إبانة ( .  

الخطأ والتصحيح بصورة مناسبة وبدون التشهير الذي يستفيد منه العدو)
89

  .") 

ة على هذه الخالفات أشار ضرار المترتبوفي معرض تقدير حجم األ    

حجم االمكانيات المادية والمعنوية التي بددت في خضم لى سماحته إ

لوال يران، قال سماحته " النقسامات الداخلية والذاتية في إالصراعات وا

كثر في أ لشهدت البالد تطوراً  منتصف الطريقفي  الناس بعضتهاون 

) " ةوالمعنوي ةالمادي المجاالت
90

 )      ... 

ليه سماحة القائد، قال صاحب كتاب إنصاً يطابق ويؤكد ما ذهب برز وسن    

قسى االتحاد السوفياتي أهم وأقادة لقد سدد القوة الناعمة جوزيف ناي " 
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ميركية اسة األيسدوا للسأقد و ،ئهمداأجراء سوء نظامهم الضربات بحق 

) "بثمن خدمات ال تقدر 
91
) .  

   حداثواأل التشخيص الدقيق للقضاياالبصيرة و  المحور الرابع : 
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حداث وعدم الوقوع في تشويشات الموقف الحاسم تجاه القضايا واأل خذأينبغي     

وسوء  التردد الريبة و، ألن خلق الشك والصحيحة العدو المانعة للرؤية

على زعزعة مرتكزة رب الناعمة الوغايات الحالتشخيص من أهم وظائف 

في خصم الرباك المواقف والشخصيات والرموز، وإفكار واإليمان والثقة باأل

ين أركانه، لى تخريب منظومة العالقات بتؤدي إ جانبيةوإنشغاالت صراعات 

ما يؤدي في نهاية ، العدو ي تحرك بمواجهةوقف أتووالبرامج وتعطل الطاقات 

 . التدريجي والسقوط واإلنهيار  والتآكل لى مستوى من التشتتالمطاف إ

وظائف حداث من ثارة األخلط األوراق وإإن وكما شرحنا في الباب األول ف    

وترفع شعارات إصالحية وعقالنية لحق بالباطل اخلط ت انه، أي أالحرب الناعمة

البوصلة الصحيحة وهذا ما يضيع  ،وتصل الى قيام العدو بإدعاء مد يد التعاون

من لم يستوعب الدرس بعد ولم يفهم أن لعبة لدى بعض  والقضاياحداث لأل

تصال واإلعالم وعصر ولية في عالم تكنولوجيا اإلالد اتالسياسالحرب الناعمة و

اإلعالمي وهو غير االنفجار المعلوماتي أصبحت تقوم على معادلة اإلقناع 

 حداثلألتفوز روايته المنتصر والقوي هو من ف "اإلقناع البرهاني والشرعي 

) " بصرف النظر عن حقيقة األحداث
92

( أي الطرف األقدر على إقناع العالم 

روايته وتوصيفه لألحداث والوقائع بصرف النظر عن الحقائق  بمصداقية

والخداع ويمكن أن نضرب من باب المثال حجم التضليل  والمعايير األخالقية.

 وهذا كله من طرق وأساليب الحرب الناعمة .   أحداث سوريا ؟الذي واكب 

رة يصعب مثيحداث ال" في األ قال سماحته ،السيد القائدمن هنا نفهم إشارة و    

 "ن العدومعرفة مالبسات هذه األحداث وتحديد المهاجم من المدافع والصديق م

 -الرأي العام  -عبارة عن تضليل الشعب "  ألن الحرب الناعمة بنظر السيد القائد

  " . بشعارات ظاهرها حق ولكن محتواها باطل

الموقف وكرر وقد أكد سماحة السيد القائد على أهمية البصيرة في مواجهة هذا    

وشرح لمضمون هذه وكلماته، ذكر هذه العبارة عشرات المرات في خطاباته 

تقود الى  ةبمثابة سراج يضيء الطريق في جنح الليل وبوصلالبصيرة بأنها " 

المسار الصحيح للتحرك باتجاه الهدف في صحاري الحيرة " وقال في مجال 
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األحداث مرور الكرام كي نحقق ن نفتح أعيننا وأال نمر على أآخر "ينبغي علينا 

)  حداث والقضاياالبصيرة في ضوء التأمل والتدبر والتقييم الصحيح لأل
93
) "  . 

ساسي للنجاح في كل البصيرة هي الشرط الالزم واألوأضاف سماحته إن "   

ن الحياة في ظل النظرة التوحيدية تعني ألللتوصل الى تحقيق االهداف،  شيء 

ووفق هذه النظرة تحظى كل واصلة وهادفة ومدروسة بذل الجهود بصورة مت

حركة بمعنى ومغزى، كما أن كل حركة أو سعي يقابله األجر والمكافأة اإللهية  

للخيبة والصدمة في ظل هذه النظرة التوحيدية وال مجال وال مكان 

)واالكتئاب
94

 ) ." 

ن " ا وأكد سماحته في مجال ميزان تقييم الشخصيات العامة في النظام على 

شخاص بل على البصيرة لتمييز الحق من مؤشر تشخيص الحق ال يعتمد على األ

 ىء "  .  ن الكثير من الشخصيات المعروفة تخطالباطل أل

 في خضم معركة وفتنة االنتخابات الرئاسيةل ومن هنا وجدنا سماحته يتساء   

ال أ؟  الفتنة من قبيل الصدفة مام حصول هذهأل سرور العدو ه :2009العام 

) خطائهمرفاتهم وأالحظ هؤالء مدى فرح العدو وسروره من تصن ينبغي أي
95

 )

م ال...فان أ اقادته ن القائمين على هذه الفتنة سواء علموفي خطبة ثانية قال " إ

مل في نفوس االعداء )ت األتحركاتهم بعث
96
) "  . 

األمور  مجريات  رصدنتباه إلى أن لى القادة والعلماء والمسؤولين اإلينبغي عو    

يجب أن يتم عبر المصادر والطرق الشرعية، وأن يكون رصداً يقظاً ومتبصراً 

على صحيح لاالحكم عرفة توخياً لمخبار وتشخيص الوقائع يستهدف تمحيص األ

وأخذ المواقف على ضوء المعايير والموازين اإلسالمية، وال فكار األشخاص واأل

بل ينبغي إجراء ، معاديةعالم الإلوسائل االت بأخبار وتحليواألخذ غي التأثر بين

  ،بأخبار وتحليالت وتصريحات وسائل إعالم العدوقاعدة اإلتهام وسوء الظن 

 .  دائماً  ينبغي ترتيب األثر المعاكس لهابل 
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خالل لقائه قادة ومنتسبي الحرس المعادلة وقد أكد سماحته مجدداً على هذه     

ال يرى الذين يثيرون أ" وتلمسه  ينبغي مراعاتهعتبرها بمثابة مبدأ أوالثوري 

إن سرور العدو  القضايا والخالفات سرور وسائل اإلعالم األجنبية وتحليالتهم؟

) ن هذه القضية تشكل نقطة ضعف ينبغي وأدهامؤشر على أ
97
) ".  

 ي هذا المضمار"ثابتة وتاريخية فتوصيات عزه المولى أولسماحة السيد القائد   

 و المحطة التلفزيونية معياراً أو وكالة األنباء أ قول تلك الصحيفةال تجعلوا 

لهجوم الذي تشنه الصحف ووسائل لمواقفكم، فمتى لمستم أشتداداً في ضراوة ا

خص النظام  أو الحكومة أو جواء وما شابه ضد أي أمر ياإلعالم وإثارة األ

 اً منيع اً من قوة وحصنن هناك مكة الفالنية فينبغي التأكد حينها أو الشخصيالشعب أ

أجبرهم على تشديد حمالتهم )
98
) " . 

يجب األخذ بما يؤكد عليه سماحة السيد القائد الخامنئي دائماً وهو  خيراً أو    

ن غاية أوهو " مام الخميني )رض( رسمه اإلأصل ثابت خط وبمثابة شعار و

عالم ار وتحليالت وسائل اإلالنضوج الفكري والسياسي يقوم على مخالفة أخب

" ) جنبية المعاديةاأل
99

 ) .  

 

    التقدم والحسم المحور الخامس: الحضور في الساحة ومواصلة        

لناعمة يهاجمون معتقدات ن مناهضي النظام في هذه الحرب اإقال سماحته "     

صالية بحيث عالمية واالتالبلد والنظام باستخدام أنواع األدوات اإلسس وعزائم وأ

ذلك تستدعي الحضور الواعي والحذر في الساحة والمصحوب ن مواجهة إ

) ن مثل هذا الحضور بالطبع سيجلب العون اإللهي إذ إبالتدبير والحنكة 
100
) ".  

والمشاركة في الفعاليات السياسية  اتفي الساح تفعيل الحضورحيث يجب    

الصورة تقديم ى لالعمل عمواصلة و" العلمية والدينية والعسكرية والتدريبية و

تلبية اإلحتياجات المادية والمعنوية المتوازنة التي سالمي وللنظام اإلمشرقة ال
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وفق المناهج والخطط والبرامج  ةتطوير جاذبيتحقق كرامة الشعب، ومواصلة 

) سالميةاإلالموازين والمعايير تلتزم رؤية إبداعية إجتهادية منفتحة 
101

 ) "

جاالت العلمية واالقتصادية والثقافية في الموالعمل بجدية وثبات ألجل التقدم 

  .  التي يشيعها العدوحباط واإل ضرب بوادر اليأسو

ن العدو أل عليها القائد كثيراً من القضايا التي يركز والحضور في الساحة     

داف هألتوتر تعطيل واالنفعال والالتشاؤم والشك بث من خالل حمالت يستهدف 

وراقه عزل التيار المخلص وإشغاله بترتيب أسالمية والبرامج والمؤسسات اإلو

هذا التيار  ستبعادالعدو يسعى إل"ألن قيادة الساحة والدفاع عن نفسه بدل التفرغ ل

لى الساحة في إمضللة خائنة والدخال عناصره المدربة والإوالمخلص للثورة 

) ظل هذه االجواء "
102
) . 

حاسمة، الوأخذ المواقف الحاسم أكد سماحة القائد على ضرورة التحرك قد و   

قد يساعد العدو في  همسكوتو نهل الخبرة والمسؤولينسحاب العلماء وأألن إ

ن اً ألن ينتبهوا كثيرعلى النخب والخواص أمخططاته، قال سماحة القائد "

) صمتهم وانسحابهم في بعض االحيان يساعد الفتنة
103
)  . " 

عدم "ت والشروط منهااتباع بعض التوجيهابوجوب صى سماحة القائد وأو   

نوع غافل التدقيق والفرز بين فيجب  ."والغافلالمعادي بين المتورط  الخلط

ء يجب كسبهم وتوعيتهم، عن المخططات، وهؤالالتبست عليه الحقائق، وغفل 

توجه لغير هللا ن قلبه وخائن تعمد حرف الحقائق عن قصد ألمر وبين معاد  ومتآ

ى علم ودراية بسوء عمله )وهو عللى العزيمة يفتقر إصبح وأ
104
كما يجب  .(

عدم التورط بأي أعمال خاطئة وغير مفيدة )
105

وعلى ضوء حسم المواقف ( 

وبيان الحقائق للناس تفرز الساحة نوعين من الفئات " فئة المخلصين وفئة 

القانونية إلجراءات عندها تنفذ ابصورة واضحة ال لبس فيها و المناهضين"

 .   المناسبةوالعقابية 
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 هداف الحرب الناعمة وإحباطها   معرفة أالمحور السادس :    

لعوامل المهمة اوكشفها من هداف الحرب الناعمة وتحديدها إن معرفة أ   

ألن معرفة أصل وسبب المشكلة والتعرف على جذورها الحقيقية حباطها، إل

ان مجرد  للعالج والشفاء، بل اً أساسيتعد مدخالً والحديث عنها بأمانة ومصداقية 

، وهذا شبيه المعرفة لوحدها تنتج مفاعيلها حتى قبل تناول الدواء وأخذ اإلجراء

ماحة وقد حدد سالى حد كبير بطريقة العالج المعتمدة في علم النفس العيادي، 

عشرات المناسبات، وهي وفق ما أجمله في وكشف عنها هداف القائد هذه األ

 : دة عضاء مجلس خبراء القياأمع قائه خالل ل

 ثارة وتحريك الخالفات والسياسية والطائفية.  أ ـ بث الفرقة وخرق االنسجام وإ

 ين. لوؤحباط واليأس في نفوس الشعب والمسب ـ بث الشك والتشاؤم واإل

لى أزمات ونقاط بالد وتحويلها من إنجازات ونقاط قوة إت ـ قلب حقائق ال

 ضعف.  

 واقتصاديا وعسكريا وسياسيا .  ـ وقف عجلة تقدم البالد علميا وتقنيا  ث

 لى الساحة الفتعال المشاكل والتخريب.  إدخال العناصر المخربة والخائنة إـ  ج

 . عدو شروط الاته بما يناسب وشعاراته وسياسـ  استبدال قادة النظام  ح

هداف الحرب النفسية والدعائية ضد وقد سبق لسماحة السيد القائد أن حدد أ   

) 2007يران في خطبة له تعود للعام ي في إاإلسالمالنظام 
106

( وهي تنسجم 

 هداف الحرب الناعمة مع فروقات سنذكرها الحقاً :  باإلجمال مع نفس أ

 كما حددها القائد :   الحرب النفسية والدعايةهداف أ

 تعاب المسؤولين والنخبة.  أ ـ إرعاب واستنزاف وإ

 لق والشك حول المستقبل.  ثارة مشاعر القب ـ إضعاف اإلرادة الوطنية وإ

 دراكهم للوقائع. اً غير واقعية من أجل تغيير إأمورت ـ تلقين الناس المتواصل 
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 ضعاف الثقة بالنفس لدى الجمهور .  إث ـ 

 ضعاف التالحم بين الشعب والمسؤولين .  إـ  ج

 ثارة الخالفات القومية والطائفية والسياسية والحزبية.  ح ـ إ

 بالد . خ ـ قلب حقائق ال

 :  هذا المحو بثالثة قضاياسماحة السيد القائد الوظيفة الشرعية في حدد قد و   

ألن الحرب أمامهم : كشف هذه األهداف الناس وتوعية وتثقيف ـ ينبغي 1

الشباب والطالب والنساء والفئات من الناس سواد الناعمة أكثر ما تستهدف 

، الرأي العامالجمهور واإلعالم ب القليلة التجربة والحنكة، المعبر عنهم بلغة

مقدار الوعي والثقافة  رتفعإبهدف حرف أذهانهم وبلبلة نفوسهم، وكلما 

، مخططات االعداء كلما فشلتالناس هؤالء واإليمان والمناعة األخالقية لدى 

 "المصافي الثقافيةوقوف "رف بتوهذا منظر الحرب الناعمة جوزيف ناي يع

دارة اإل ويوصي"القوة الناعمة األمريكية تمدد أمام عائقا لدى الجمهور اآلخر 

سبوعية عن ردود سيس جهاز يتكفل بتقديم التقارير اإلأتبوجوب ميركية األ

يصال ميركية لتفادي االخطاء وتجنب افعل العالم االسالمي على الرسائل األ

والى الفهم العميق للطريقة التي تبدوا  ماكن غير المجدية،الرسائل الى األ

يها السياسات االمريكية من الجانب اآلخر ودراسة الكيفية المناسية لتجنب ف

)اآلخرالثقافية التي يمتلكها الجمهور والموانع المرور بالمصافي 
107

 ) . " 

ولكنها تصبح أصعب ال يعني ان الحرب الناعمة ال تستهدف النخب وهذا    

ولكن األحداث ...محصناً مثقفاً وكان الجمهور واعياً وكلما بكثير وأعقد 

كشفت أن الناس البسطاء نتيجة صفاء ذهنهم وبعدهم عن المصالح الذاتية هم 

أكثر التفاتاً والتقاطاً لمؤشرات ومخططات العدو من بعض النخب والخواص، 

 وهذا ما أشار اليه سماحة القائد أعزه المولى في أكثر من مناسبة . 

أي أخذ البرامج واإلجراءات  :  هداف العدوبصورة عكسية ألالعمل جب يـ 2

فإذا كان هدف العدو بث التشاؤم فينبغي بث األمل معاكسة. والتدابير بصورة 

اللحمة الوطنية فيجب أخذ هدف العدو تمزيق والتفاؤل بالمستقبل، وإذا كان 

وإذا كان العدو يستهدف إثبات فشل ، اإلجراءات الكفيلة بتعزيز هذه الوحدة

                                                           
107
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مواصلة التقدم مع دياً وتقنياً وعلمياً وسياسياً فينبغي قتصاإالنظام اإلسالمي 

   وسائل اإلعالم .عرض وتأكيد هذه اإلنجازات ونقاط القوة وترويجها عبر 

والتدابير: على  اتوالتحركقف اأخذ المومراعاة المصالح العليا في ـ يجب 3

قد ، فالعلياالح المصدراسة المقتضي بعد التدبير التحرك وأخذ المسؤولين 

، وقد تقتضي المصلحة إجراء لفترة كتم بعض األمورتقتضي المصلحة 

العامة،  هفوة تلك الشخصيةمع هذا الطرف أو غض النظر عن  المصالحة

وكل هذا ليس لحسابات داخل منظومة الموازين الشرعية، بل ألن العدو 

  يتربض الدوائر وينتظر تفجر الصراعالت ويرسم خططه على ضوئها . 

بين أهداف الحرب النفسية  كبيراً  ننا الحظنا تقارباً أن نشير إلى أ يبقى   

حتى انه قرن الحرب عزه المولى، أ اغها السيد القائدصوالحرب الناعمة كما 

نفسية بإسم الحرب  اً النفسية بالحرب الناعمة عندما قال " إن العدو يشن حرب

الذي سلوب والشكل واألللباس الفارق في اشخص هذا الناعمة " أي أنه 

  . كما بينا ومخادع جداً ناعم وأسلوب هو لباس والحرب الناعمة تكتسيه 

 

 في جبهتنا مواطن الضعفوسد  العدوحركة المبكر لرصد الالمحور السابع:  

جل ضروري ألالعدو وتحركاته شارات وإمواقف المبكر لرصد الن إ   

ح وأي عمل تقع أي خطوة وأي تصريال كي توجهاتنا وتحركاتنا تشخيص 

 ألن العدو يحدد خطواته . من حيث ال نحتسب العدوهداف نقوم به في خدمة أ

نا ومواقفنا، وعلى ضوء رصده لنقاط الضعف تتحركا ءعلى ضووتحركاته 

وفي هذا المجال قال سماحة وهذا ما يستدعي اإلنتباه، والثغرات في جبهتنا، 

تكون تصريحاتهم  نتباه كي الاإلالقائد "على الجميع وخاصة الخواص 

عداء النظام )اتهم تكملة لخطط وأهداف أءجراوإ
108
) " . 

 المتبصر،المبكر والرصد حول ن خطابات سماحة القائد م اً ولنأخذ نموذج   

نتخابات حداث اإلأي قبل سنة ونصف من أ 2008في سنة سماحته فقد تحدث 

في لتمعن والتفحص ضرورة اعن  2009ئاسية التي وقعت في حزيران الر

عن تأييده لفئة  2008ة ميركي في شهر كانون الثاني من سنكالم الرئيس األ

وقد طالب حينها سماحة القائد زعماء هذا التيار بضرورة  وتيار في إيران.
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)بداء هذا التأييد"شارة والتفكير في سبب إفي هذه اإل جيداً التأمل "
109
)  .

واتخذوا الموقف الصلب نتبهوا وتيقظوا وتبصروا اولو أن زعماء هذا التيار 

حة القائد، سماقال سم كما والقوي لما كان تجرأ العدو وأصبح يذكرهم باإل

تطيح بالنظام ن أكادت ، التي 2009 حداث فتنة العامأكانت وقعت  اوربما لم

  . ة القائدسماحعبر بمرارة كما  " النظام ماء وجه" قة اإربسببت وتسالمي اإل

ضرورة وأبلغهم أيضاً الء قبل وقوع االحداث أن سماحته طالب هؤكما     

" لقد وجهت رسائل خصوصية لهؤالء خالل الساعات باليقظة والحذرتحلي ال

األولى مفادها أنكم على عتبة القيام ببعض األمور ولكن اآلخرين سيستغلونها 

ينبغي على الذين يدخلون حين ولن تتمكنوا من إحتوائها وحدث ما توقعنا، في 

لسياسي أن يدققوا في حركاتهم وأن يتكهنوا بالتغييرات المستقبلية المعترك ا

التي ستطرأ على الساحة كالعبي الشطرنج المحترفين )
110

  ." ) 

 شامالً الرصد ن يكون أاألمر األول :  أمرينيقتضي المتبصر الرصد  إذاً    

واإلستشراف لكل الساحة ولكل المؤشرات والمتغييرات، وأن يتم التكهن 

 توظيف أيقيام العدو والالعبين الدوليين بوسيناريوهات واحتماالت فرص ل

مبكر في وقت ذلك أن يتم ألمر الثاني ي تحركاتنا ومواقفنا، افثغرة  خطوة أو

  ...وليس بعد فوات األوان. ويقطع عليه طريق اإلستفادة العدويسبق تحرك بما 

يعطي مريكية اإلدارة األأركان وتصريحات تصرفات المتبصر لرصد الف   

والصحافة عالم جهزة اإلن رصد الخطاب السياسي أل، كما أشاراتاإلبعض 

عن النويا  كشف مبكراً الدائرة في فلكها يعطي مؤشرات تتلك وكية يمراأل

التي شنت مواجهة الحرب الناعمة في كما فعل حزب هللا تماماً ، مخططاتوال

لسماحة السيد والمتبصرة  عليه عندما أفشل بفضل القيادة الواعية والحكيمة

من التقاط وتمكن المحكمة الدولية  اتمخططحسن نصر هللا أعزه المولى 

خطابات من ال، وبفضل مجموعة بصورة مبكرةالمؤشرات واإلشارات 

حزب هللا ستطاع إ (حفظه هللانصر هللا )صحفية لسماحة السيد المؤتمرات الو

   بهته. سد الثغرات في جأن يفشل هذه المخططات ويحكم 
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 اإلعالم اإلسالمي وصناعة النموذج البديل  تطوير كفاءة   الثامن:المحور  

اإلعالم أهمية أكد سماحة السيد القائد في عشرات الخطب والمناسبات على   

اإلسالمي في تبليغ اإلسالم، معتبراً أن التبليغ هو أحد وظائف النظام  

ء والمثقفين والمؤسسات اإلعالمية ومسؤولية ملقاة على عاتق العلمااإلسالمي 

وصناعة النموذج  بتكارتقديم وإضرورة واإلتصالية اإلسالمية، داعياً الى 

اإلسالمي للحياة الطيبة والعيش الكريم المتوازن بين الماديات والمعنويات 

ستهالك واإلباحية العقائدية والعملية الذي تروجه نموذج التحلل واإلكبديل عن 

والتكتيكي  الخطاب التنظيريالبقاء في موقع ومحذراً من ، أميركا والغرب

  . والدفاعي

 تبدأ من إدراكه لألهميةمزدوجة األبعاد، أطروحة اإلمام القائد في اإلعالم و   

من جهة على شدد يته لهذا نجد سماحوكتهديد، الخطورة معرفته بو كفرصة،

عالم وسائل اإل إن "القول تصال واإلعالم لدرجة على خطورة دور وسائل اإل

الكالم وهذا  " يةالذرية من حيث قدرتها التدميرنبلة عن القال تقل خطورة 

% ألن اإلنسان في هذا العصر الرقمي أصبح مستهلكاً 100صحيح دقيق و

كفي ، يتداعياتها تخيل نيمكال سيئة بصورة للمنتجات اإلعالمية واإلتصالية 

نترنت رد للتلفزيون واإلذاعة واإلأن نشير الى أن متوسط مشاهدة وسماع الف

ساعات يومياً، في حين أن  5 بمعدل هووسائر أجهزة اإلتصال والمعلومات 

 3ال يتجاوز والقراءة متوسط ومعدل ما يتلقاه من التعليم والتوجيه والتثقيف 

ب العتبار طل، هذا مع األخذ بعين اإلساعة سنوياً  800أو  ساعات يومياً 

للفرد  ساعةنصف إال فإن النسبة تتراجع إلى أقل من المدارس والجامعات، و

) حذفنا نسبة الطالب والمتعلمين في حاليومياً 
111

والخطورة تكمن أن هذه ( 

وثقافية معرفية ودورات  اً نساقألفرد تقدم لاإلعالمية واإلتصالية األجهزة 

/ التشوش / التشتت  "هي خصائص وسمات  3ـتتسم بوتربوية وإخبارية 

للداللة على خطورة تصال والمعلومات اإلخبراء أهم حد أ" كما عبر  الاليقين

) هذه الثقافة
112
تفاخر أحد الباحثين الليبراليين بهذه الثقافة وصل في حين  (

المتمرد  "الثوري الفرد الرقمي"نسب اليها الفضل في بناء  بأناإلتصالية 
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ط اأسقمن مكن الذي توعلى كل األيديولوجيات الثقافية والدينية والسياسية 

)الديكتاتوريات العربية طغمة 
113
مع أن هذه الطغمة كانت محمية من  (

وبصرف النظر عن ، التي يتفاخر بها الثقافة الليبراليةزعيمة أميركا نفسها 

تتحكم نها بال شك أصبحت إلهذه األجهزة والوسائل فوالفكري التقييم األخالقي 

عقول وميول هزة يستطيع أن يوجه هذه األجبصورة فائقة، ومن يتحكم بالفرد ب

نما ل اإلعالم الخبرية إئن وسا" االناس، ولهذا قال سماحته وإتجاهات وأفكار 

تعبر عن الميول والسياسات والنوايا العدائية لزعماء السياسة في العالم 

دية والعملية وسلب باحية العقائتركز على ترويج ثقافة التحلل واإلوهي 

رتكاز التي تخلق العزيمة واإلصرار لدى مواطن اإلعراف والمعتقدات واأل

) تركه ضاالً معوجاً تتجاه هدفه المرسوم، وإالمرء في حركته ب
114

") . 

ليه جوزيف مع ما أشار إ تماماً التفصيل الذي ذكره السيد القائد يتطابق و   

ناي كبير منظري القوة الناعمة عندما قال في كلمة خطيرة تعكس هذه 

سادها وعدم نظافتها ن مصانع هوليود وبغض النظر عن فإستراتيجية "اإل

امعة ميركية الناعمة من جللرموز البصرية للقوة األ اً جيفهي أكثر ترو

الجنس  -ميركية عريقة كجامعة هارفرد،  ذلك أن اإلمتاع الشعبي لألفالم األ

شعورية عن على صور ورسائل ال ما يحتوي  كثيراً  -والعنف واالبتذال 

رى لها رسائل سياسية مهمة خوحرية الخيار للمستهلك وقيم أدية الفر

لى هي ما يأتي بالناس إ -العنف والجنس واالبتذال - وهذه السلبيات ومؤثرة.

 ر ودور السينما لحضور ومشاهدة األفالم األميركية وهي ماشباك التذاك

"  مريكيةوالبرامج التلفزيونية األ يسرق انتباه المشاهدين نحو القنوات

(
115
وهذا ما كشفته تسريبات موقع ويكيليكس لجهة إنشاء جهات أميركية  (

يراني مواقع إنترنت إباحية مدبلجة إلى اللغة الفارسية بهدف إفساد الشباب اإل

(
116

. ) 
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 كثيرة فرصيوفر يعتبر سماحة اإلمام القائد أن اإلعالم ومن جهة ثانية     

، سالمية والقيم اإلسالميةلتبليغ الرسالة اإل غتنامهااستثمارها وإيمكن 

أمواج الحرب الناعمة )ولمواجهة الغزو الثقافي و
117

.. ) 

وسائل اإلعالم اإلسالمية واإلعالميين ته على واجب سماحأكد قد و   

الفن واإلعالم اإلسالمي والفنانين اإلسالميين العمل على رفع كفاءة وجاذبية 

، وموجهاً كية والغربيةوسائل اإلعالم اإلمريما تقدمه ضاهي يكي األصيل 

مواجهة بمعنوياً ومادياً  المتوازنةالطيبة للحياة إسالمي تقديم نموذج نحو 

الذي يروج عبر المسلسالت واإلباحية الذي تقدمه أميركا ونموذج اإلستهالك 

وتصميم نماذج العمل على تأسيس أوجب كما ، رنتــاإلنتالتلفزيونية و

قى العمل بعقلية رد الفعل والتكتيك، أي ستراتيجيات إعالمية، وأن ال يبوإ

)كما عبر سماحتهعقلية الدفاع ورفع الظلم فحسب 
118

من هذه ( و

ضرب أهداف وخطط العدو وتثبيت أسس عالمية " اإلستراتيجيات اإل

رتكاز المعنوي والنفسي لدى الناس والحفاظ على الكيان الفكري والهوية اإل

املة حول دور الفن الثوري والفن " ولسماحته أطروحة مفصلة وك اإلسالمية

 ..الديني واإلعالم الثوري واإلعالم الديني في التصدي لمخططات العدو

وجيهات دقيقة لمديري التلفزيونات واإلذاعات اإلسالمية ولسماحته ت   

أن تتحول إلى جامعات "  يشخص بها دور اإلذاعة والتلفزيون بأنها يجب

 ،ضائل والوعي وأسلوب العيش األفضللنشر الدين والعلم واألخالق والف

الجديد في مجال العلم والسياسة واألفكار بلغة بليغة ومفهومة، حتى تقديم و

يستطيع الجميع سواء من عامة الناس، أم من أصحاب العقول المفكرة، 

 " .  اإلرتواء من هذا المعين الفياض كل حسب استعدادته وقابلياته

يكون المسار العام لبرامج اإلذاعة أن بد السيد القائسماحة أوصى كما    

، والحرب الثقافية مواجهة الحرب الناعمةمصمماً بمجموعه لوالتلفزيون 

حدد بشكل قد حسب، وفوالبرامج السياسية ليس في مجال نشرات األخبار و

البرامج اليومية وباألخص البرامج الثقافية وبرامج التسلية، ألن العدو عام 
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 لجذب الناس نحو قيمه وأفكاره وشعاراتهوالتسلية ترفيه البرامج يركز على 

(
119

." ) 

وموضوع التسلية في وسائل االعالم من النقاط الفائقة األهمية، ألن العدو     

يستهدف من خالل أسلوب عرض المسلسالت وبرامج التسلية صناعة جيل 

حليل يفكر ويعيش وفق نمط الثقافة األمريكية، وهذا االمر ليس من قبيل الت

ونظريات المؤامرة، فقد كشفت وثيقة لموقع ويكيليكس عن عشرات اللقاءات 

واإلجتماعات التنسيقية السرية التي عقدت لهذه الغاية بين مسؤولين أمريكيين 

 ومسلسل  Friendsوسعوديين لإلتفاق على بث المسلسل االميركي المعروف

 MBCناة قالذي تعرضه  Desprate housewives ربات بيوت يائسات

التابعة الحد األمراء السعوديين، وتحدثت عن لقاءات مع مدراء قناة ميلودي 

Melody  وأوربيتORBIT  وروتاناRotana  وغيرها من القنوات

الخليجية للغاية نفسها، وقد أدت هذه المسلسالت الى جذب العائالت واألسر 

س التوجيه المحافظة نظراً لغناها بعناصر التشويق والتسلية، وهي تمار

واإلحالل والغرس الخفي للرسائل والقيم عبر تقنيات التغذية التدريجية 

للمحفزات الالشعورية )
120

( وعبر تكسيرها للحواجز الثقافية والقيمية خطوة 

بعد خطوة عبر تسلسل تراكمي طويل ) كل مسلسل يعرض مئات الحلقات 

وواسع على مدى سنوات(، وقد أدى كل ذلك الى صناعة جمهور عريض 

في السعودية ودول الخليج ومناطق عديدة من العالمين العربي واالسالمي 

متأثر جداً بهذا النمط من الثقافة االمريكية المناهضة لكل القيم الثقافية 

) االسالمية
121

. ) 

ذي تمكن لا ياإلعالمالغزو لتفات إلى خطورة يجب اإلفي مجال مرتبط و   

، وقد جاء في نترنتاإل اتشبكعبر مي العربي واإلسالمجتمعنا من إختراق 

( من % 90دراسة لمجلة اإلكسبرس الفرنسية أن النسبة الكبرى المقدرة )

مليون مستخدم لشبكة  75المتصفحين والمستهلكين البالغ عددهم حوالي 

اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط والمنطقة العربية هم من الشباب واالطفال 
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عاما ) 34و 14عمارهم بين أاوح والمراهقين من الذين تتر
122
عبر وحتى  (

لترويج أصبحت تصمم  playstationألعاب فيدو األطفال والمراهقين 

 على األطفال واألجيال القادمة موجهات تربوية وأخالقية وفكرية خطرة

(
123

. )    

كشفت دراسة رصينة لمؤسسة الفكر العربي حول التصفح العربي على قد و   

االنترنت )
124

موقع وصفحة الكترونية عربية على شبكة  42000هناك ن أ( 

تحاد الدولي لالتصاالت أغلبيتها مواقع ترفيهية اإلنترنت حسب إحصاءات اإل

وسياحية وشعرية ونسائية وغنائية وسينمائية ومدونات شخصية، وأن من بين 

مليون عملية بحث تجري شهرياً ويقوم بها المتصفحون العرب على  320

   Googleنت وخاصة على محركات البحث العالمــــيةشبكة اإلنتر

% منها نحو عناوين وموضوعات 60وغيرها يذهب أكثر من  Yahooو

سطحية وترفيهية وفنية وغنائية وسينمائية..؟..هذا بالنسبة الى المواقع التي 

خالقية أما بالنسبة الى المواقع االجنبية والمواقع الغير أيمكن حصرها، 

فيتعذر إحصائها حتى من قبل القائمين على شبكة  ،جنسيةالاإلباحية وو

االنترنت أنفسهم ؟ مع اننا لم نأخذ بالحسبان آالف غرف الدردشة المليئة 

شبكات الفضالً عن خطورة ، بتعاد عن سبيل هللاباللغو وهدر الوقت واإل

 اً وثقافي اً تربويمؤثرة بعاد الذات األ(  twitterو) facebook)) جتماعيةاإل

وقيود تحفظ الشباب من شرورها،  ذا ما تركت بدون ضوابطإ اً نفسيو

ما وسنحصد جيالً أمريكياً بعيداً كل البعد عن قيم اإلسالم والعلم واألخالق إذا 

 . توجيهالورعاية البدون وسحرها تحت سلطانها تركت أجالينا  

يم ترويج القنترنت في دور اإل ذا دققنا في كالم جوزيف ناي حول "إو    

" ودعوته  والشبكات الشبابية بناء الروابطوالثقافة الشعبية األميركية و

مريكية لصرف الميزانيات على هذا العنوان نعرف خطورة الحكومة األ

نترنت في مخططات الحرب الناعمة )اإل
125

 . ) 
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عده جارد كوهين أشروع ما عرضناه في وثيقة سابقة لموهذا يتطابق مع    

بحكم منصبه السابق في ولسياسي في الخارجية األميركية التخطيط ا مدير قسم

تمكن عبر   Google ideaفي موقع محرك البحث العالمي ألفكاراقسم إدارة 

تحليل المعطيات الواردة عبر شكبة اإلنترنت العالمية من قراءة ومشاهدة 

الجيل العربي حجم التحول الهائل الذي طرأ على نوعية وأنماط تفكير أبناء 

نتشار أدوات اإلتصال إبفضل وذلك األوسط في بلدان الشرق سالمي واإل

بات ن هذا الجيل توصل إلى أبين أيديهم، وواإلعالم السهلة والرخصية 

نفتح على العالم  ويريد التحرر السياسي أألنه " يختلف عن الجيل السابق 

والسالم والعيش المشترك )
126

أطفال  وقد عبر عن مشروعه في كتابه "( 

رصد الميزانيات وحث اإلدارة األميركية على  Children of jihad جهادال

 والية ألميركا. الم شبابيةالمنظمات الوتأسيس اإلنترنت جيل التواصل مع دعم ل

 

 مواجهة الحرب الناعمة وضباط هم قادة طالب الوساتذة األ المحور التاسع:

امعات والطلبة بأنها ذة الجساتماحة القائد مسؤولية ودور كل من أحدد س    

قادة جبهات الحرب الناعمة، في  ساتذة الجامعات هموجسيمة، وقال إن أ يةأساس

 ين يشكل الطلبة  ضباط الميدان في هذه المواجهة .. ح

ساتذة الجامعات من خالل " اشرافهم الكامل على القضايا العامة وقال إن أ   

ووضع خطط شاملة  هدافه ومخططاتهكشف أيتعين عليهم ومعرفة العدو 

تأدية هذا الدور جدير بالنظام يتمكن من  لها، وإن األستاذ الذي والتحرك وفقاً 

حليلية للطالب وإيجاد ساتذة زيادة القدرة الت" وأضاف " يجب على األسالمياإل

وتابع " سيس كراسي الفكر والبحث الحرأجواء مفعمة باألمل والنشاط العلمي وتأ

ليأس اجواء كس خطط العدو الذي يحاول إثارة ألتحرك ع" ينبغي ا .يقول

)حباط والخمول والالمباالة واإل
127
) " .  

الجامعيين ن الطلبة إ" قال دور ومسؤولية الطالب والشباب في مجال تحديد و    

سالمية في جبهة المواجهة مع يران والجمهورية اإلعزاء هم الضباط الشباب إلاأل
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ن المؤامرات تنتهي عندما تصل إ" " وأضاف الحرب الناعمة والتيار الشيطاني

النواحي العلمية واالقتصادية واألمنية إلى النقطة شبابها الطالب من  ةيران بهمإ

للجامعات إنتاج العلم ينبغي و ا قريبا من الصفر.ذى بهالتي يكون فيها إلحاق األ

المدى من على التفوق العلمي أحد أركان األن أعتبر والنهضة البرمجية، ألني أ

امعيين من مخططات العدو الرامية حذر سماحته الطلبة الجكما  ." الطويل للبالد

الخلل في العمل العلمي والبحثي والدراسي للجامعات عن طريق زج احداث لى إ

يجب تعزيز معتبرا انه صغيرة، لقضايا السياسية والهامشية والاالطالب في 

االبتعاد عن ول والحكمة في التصرف النظرة التفاؤلية المفعمة باألمل بالمستقب

لى تعزيز مناعة مور من شأنه ان يؤدي إفراط والتفريط في التعامل مع األاإل

يراني أمام الحرب الناعمة )الشعب اإل
128
 ) " . 

بضرورة ترويج سماحته الطالب واألحداث والشباب واألساتذة كما أوصى    

وحسن عرض رة المكتبات العامة، ، وإنتاج الكتب، وثقافة زياثقافة مطالعة الكتب

نظراً لدورها في ترسيخ وبناء الوعي الكتب المفيدة خاصة ألبناء الجيل الجديد 

 ومن يتصور أنه بظهورألنه كلما تقدمنا أزدادت الحاجة الى الكتاب "  األصيل،

) نه مخطئإوسائل اإلتصال سيعزل الكتاب ويلغى ف
129

     . " ) 

ساتذة أشد اإليصاء بضرورة ئد الشباب والطالب واإلالقااإلمام ويوصي سماحة    

حياة األمم والشعوب اإلهتمام بالكتاب األقدس وهو القرآن وبالثقافة القرآنية ألن " 

إنما تكون في ظل التعرف على المعارف القرآنية والعمل بمقتضى هذه المعارف، 

في القضايا  تنااضعفنا نحن األمة اإلسالمية وتخلفنا وضالالتنا واضطرابوان 

األخالقية والحياتية ناجم عن البعد عن القرآن )
130

  ." ) 

 

             وزويــالتعليم الجامعي والحوعصرنة  أسلمةهندسة و : عاشرمحور الال   

ن أيندر و في هذا المجال، رؤية كاملةالقائد في هذا المحور مام اإلسماحة ل   

لجامعات والتقدم العلمي والتقني في همية اال يكرر فيه أته سماحنستمع لخطاب ل

وصل األمر بأن أعتبر التقدم بل ، ة الحرب الناعمة لجبهة االستكبارمواجه
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بعض التوجيهات العلمي والتقني أحد أركان األمن على المدى البعيد، وقد اقتطفنا 

سماحته  ساتذة الجامعات، قاله خالل استقباله لحشد من مدراء وألقامن خطاب أ

عداد الخارطة التنفيذية للهندسة الثقافية في جلس األعلى للثورة الثقافية إلمعلى ا"

عادة تعريف الصلة القائمة بين إوعلى الحكومة  ،البالد وينبغي التسريع فيها

رصد اعتمادات لمراكز على الجامعات ويجب  اكز الصناعية.الجامعات والمر

يجاد التوازن في . ويجب إياً ومعنو البحث واالهتمام بالباحثين والمبدعين مادياً 

. وينبغي على الدوام البالد الدقيقةقطاعات االختصاصات حسب حاجات توزيع 

درجات التقدم والنهوض العلمي  ىعادة النظر في المناهج الجامعية بما يحقق أعلإ

")والتقني 
131

 ).  

ن إن الكثير م"  جتماعية قال سماحتهنسانية واإلوفي مجال أسلمة العلوم اإل   

 نابعة من النزعات الماديةومباني فكرية سس فلسفية العلوم اإلنسانية مبني على أ

التي تنبذ التعاليم اإللهية واإلسالمية ولذلك فان تعليمها سيؤدي إلى إنكار التعاليم 

سالمية والتشكيك في المبادئ الدينية والعقائدية، وينبغي لمراكز صنع اإلليهة واإل

للثورة  مة ومجلس الشورى اإلسالمي والمجلس األعلىما فيها الحكوالقرار ب

) "لةأالتركيز على هذه المس الثقافية
132

 ).  

ن العدو من خالل ترويج ركزية في موضوع الحرب الناعمة، ألوهذه القضية م   

جتماعية وإعطائها الصفة يفها بطابع العلوم اإلنسانية واإلنظرياته وطروحاته وتغل

 لى عقول الشباب والطالب ويجتذبهم بعيداً ينفذ إ حايدة فكرياً العلمية المنسانية واإل

ومناهج ومصادر التفكير التفكير ومباني فعندما تكون قواعد  عن الفكر اإلسالمي.

جيل كامل ال يعرف من لدينا يتخرج تكون النتيجية المنطقية أن سالمية إغير 

على مصادر المعرفة نغالق ا اإلن يعني هذمن دون أسم، ال الرسم واإلاإلسالم إ

 ال يقولها أي عاقل في هذا العصر، ولكن المطلوب هو ىجنبية، فهذه دعواأل

) عدم التقليداإلجتهاد في العلوم اإلنسانية و
133

( كما عبر سماحة القائد، والمطلوب 

معارف الوافدة هذه العلوم والأسس ومباني التدقيق والتنقيح والتأصيل في هو 

الفلسفية والفكرية اإلسالمية، وهذا ما أشار ر والموازين المعاييونقدها على ضوء 
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سيس كراسي الفكر والبحث أعندما دعا إلى ت ليه سماحة السيد القائد الخامنئيإ

غل الثغرات في مناهج التعليم ستألن العدو يطر سليمة، الحر في أجواء ناضجة وأ

والطالب الشباب ب اجتذا يضاً وبنيغي أ تمرير المناهج واألفكار الغربية.جل من أ

الطالب لى تفات إلينبغي اإلو .سالميةواإل نحو الجامعات الوطنية والمحلية

 .إسالمياً  توجيههمالغربية بما يضمن إعادة والمتخرجين من الجامعات العائدين 

لى تفعيل عمل الحوزات ووسائل جذبها وفي مقلب آخر دعا سماحة القائد إ   

صالح مناهج خط إ :وفق خطينها صالحع إللشباب والطلبة واستكمال مشاري

تطوير المحتوى من خالل تعديل المواد وخط  ،وأساليب التدريس والتعليم وطرق

)ضافة علوم جديدةإوصالة والمعاصرة الجمع بين األوالمقررات الدراسية و
134
) . 

ميركا والغرب على كسب جيل الشباب أوال داعي للتأكيد على مقدار تعويل    

عات في ايران، فجوزيف ناي منظر الحرب الناعمة كرر كلمة وطالب الجام

" عدة مرات في كتابه " القوة الناعمة " وخصص  يرانوالفتيان في إ"الشباب 

عدة للحديث عن تأثير أسلوب التبادل الجامعي والعلمي والثقافي على تفكيك  اً ابواب

اسة، فهؤالء لهم للدرميركا أالوافدين الى وخص فئة الطالب والشباب  قيم الخصم

حداث التغيير المنشود في بنى التفكير السياسية والتأسيس إفي دور كبير 

سيعودون الى بالدهم ومعهم الودائع والنوايا الحسنة عن  ألن هؤالء " ،للمستقبل

نهم عندما يصلون الى المراكز الحساسة أهم كية، واأليمرالقيم والسلوكيات األ

ميركا )بقوة وسيصبحون بمثابة سفراء ألمريكية سيخدمون السياسات األ
135
) "   . 

 

   مواجهة الحرب الناعمة  ركن مهم لالجهاد االقتصادي   حادي عشر:المحور ال   

تحت  2011هذا العام شعار سماحة السيد القائد ن يرفع ليس من قبيل الصدفة أ   

ر ترمي بب بقوله " جبهة االستكبافقد أوضح الس ."الجهاد االقتصاديعنوان " 

ويجب  .سالمي عبر االقتصادإلى إركاع الشعب اإليراني المقاوم والنظام اإل

                                                           
 .نجف علي ميرزائيإعداد لعلمية. خطاب االمام الخامنئي نموذجاً . مشاريع التجديد واالصالح في الحوزة ا 134

 . 9ص.  اصدار مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي 

135
 15  - 11جوزيف ناي . مصدر سابق . ص   
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دوات وسالح العدو وضرورة التصدي عبر الجهاد التعرف إلى األهداف واأل

)االقتصادي 
136
) ".  

كل بفالعدو يجهد كالم سماحة القائد ليس من قبيل الكالم الخطابي السياسي، و   

فشل المشروع االقتصادي للنظام اإلسالمي بهدف إبعاد ت ثباالوسائل اإلعالمية إل

حت عنوان " حل القوة ت سابقاً في الوثيقة التي عرضناها فقد جاء  الشعب عنه.

كل وكتبها  " وول ستريت جورنال"يران " التي نشرتها صحيفة الناعمة ضد إ

نصائح مريكية كان اإلدارة األرأمن جيمس غالمسان ومايكل دوران وهما من 

ن المشاكل االقتصادية بأ" الشعب االيراني قناع بهدف إحملة دعائية تصميم ل

رهاب والبرنامج في دعم اإلوالمعيشية مرتبطة بسياسات النظام الخاطئة 

لة مركزة لربط " علل كما أوصى مايكل أيزنشتات بضرورة شن حم ..."النووي

قمة يعتبر في الواقع  ن هذامع أيراني بشعارات الثورة والنظام ".. االقتصاد اإل

العقوبات يشدد كا نفسها هي من يضرب الحصار ويمرالخداع والظلم، ذلك أن أ

 ةتحت وطأبهذه الحقيقة شكك يقد سف فهناك من . ولألمنذ ثالثين سنة على إيران

   .الزائفة الحمالتقد يصدق هذه والضغوطات والضائقة المعيشية 

بنتاغون تحت عنوان ث الدفاعية التابعة للبحاوفي وثيقة دراسة مؤسسة راند لأل   

عمال الشباب ورجال األطبقة كسب ود بنصائح سالمية معتدلة " " بناء شبكات إ

ة نظمبعادهم عن األوهذا ما يضمن إ ،عمل لهمالالمسلمين عن طريق توفير فرص 

 سالمية وتحويلهم عنها . والحركات اإل

كقوة  قتصادعلى قضية اإل ز كثيراً ن جوزيف ناي منظر القوة الناعمة رككما أ   

ن أففي فصل الموارد ومصادر القوة الناعمة األمريكية اعتبر  .جذب ناعمة

ات التجارية والمهاجرين ورجال األعمال األجانب العاملين المؤسسات والشرك

عمال والشركات االقتصادية العابرة للقارات في السوق األميركي وقطاع األ

على تأتي تجارية مثل كوكا كوال وماكدونالدز وغيرها والرموز والعالمات ال

 . مريكيةالتي تعزز القوة الناعمة األرأس الموارد والمصادر 

وبناء عليه فتركيز القائد على هذه القضية حيوي ويقع ضمن رؤيته الثاقبة     

في الحرب النفسية التي  حدى الحيلإن إ لمواجهة الحرب الناعمة، قال سماحته "

مل من الناس وخاصة ظروف الراهنة تتمثل في سلب األعداء في ظل الاأليشنها 

                                                           
خطاب لسماحة السيد القائد لدى استقباله وفد الفعاليات االقتصادية والمصرفية والصناعية بتاريخ   136
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استغالل الطاقات الهائلة ونجازات اإلالمزيد من ذا يجب تحقيق هول .الشباب"

هذا المجال  يالتفوق فلى إالوصول اضرورة . ووجه سماحته إلى وكشفها للناس"

في  نموذج أكثر نجاحاً  فاق وثيقة التنمية العشرينية وعلينا تقديم" يجب تحقيق آ

)يران مراتب متقدمة في هذه المجاالت القتصاد للعالم ونيل إا
137
) ".    

هتمام بصورة غير عرضية، فقد رفع سماحته منذ سنوات ويأتي هذا اإل   

الجهاد االقتصادي كشعار "التنمية والعدالة" وشعـــــــار بشعارات مرتبطة 

: يجب العمل وفق قاعدتين جوهريتيننه أشيد االستهالك" وشدد دائماً على "تر

ن تتمثل بزيادة الثروة الوطنية ألن البلدان اإلسالمية يجب أن حدى هاتين القاعدتيإ

افها السامية على هدتكون غنية ال فقيرة وعليها أن تستغل ثرواتها في سبيل أ

خل ومكافحة الحرمان داما القاعدة الثانية فهي عدالة التوزيع أ ،الصعيد الدولي

تصاديين المسلمين قالمفكرين اإللى ه نداء إ، كما وجسالميالمجتمع اإل

)هتمام يالء هاتين القاعدتين ما تستحقان من اإلوالملتزمين باإلسالم إل
138
) ". 

 

 الشيطانساليب أمع الحرب الناعمة تشابه أساليب التأمل في  الثاني عشر:  

ستفادة اإلسماحة السيد القائد هو نظار في خطابات لأل همية ولفتاً كثر أولعل األ  

فكار والمعتقدات القرآنية في تصوير الحرب الناعمة من منظومة النصوص واأل

ن كيد الشيطان كان انية مستعمالً اآلية القرآنية " إوتشبيهها بالظاهرة الشيط

" ) ضعيفاً 
139

التيار الذي يوظف الحرب الناعمة بالتيار الشيطاني  ( ومشبهاً 

عالم )وسائل اإللقوة والتزوير والمال والمعتمد على ا
140

وهنا  يحضرنا ( 

اإلمام الخميني )رض(  التاريخي والعميق الدالالت الذي أطلقه تشبيهالوصف وال

 كبر..أمريكا بالشيطان األعلى 

                                                           
137
   .. مصدر سابقخطاب سماحة القائد في لقاء الفعاليات االقتصادية   

138
   19/2/2007المتعلقة بملكية الشعب للمؤسسات بتاريخ  44حول تعديل المادة خطاب لسماحة السيد القائد   

      2010هج  الموافق  1430نداء سماحة السيد القائد الى حجاج بيت هللا الحرام  139

 26/8/2009د القائد خالل لقاء حشد من الطلبة الجامعيين بتاريخ خطاب لسماحة السي 140
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مكائد تشابه الحرب الناعمة مع ية هللا الشيخ مصباح اليزدي آوقد شرح    

تقان وتفصيل )إسلوب فيه أبالشيطان 
141
)  ًً فكرة الحرب الناعمة بأنها  واصفاً

ها وأشكالها تطورت وتبدلت وتجددت. ساليبرة قديمة قدم الوجود البشري لكن أفك

عمة مستفيداً من أسلوب سس فكرة الحرب النافالشيطان هو أول من ابتكر وأ

مخالفة فخ ودفعهما نحو الدم وحواء في النصح واإلحسان إلى أن أوقع نبي هللا آ

ن هدف الحرب الناعمة هو التسلط الفكري إللهية، وقال الشيخ اليزدي إامر اواأل

ن أساس هذه مار والهيمنة على الشعوب، وأضاف إستععلى الناس وليس فقط اإل

لحرب الناعمة ن روح استعالء، وقال إنتقام والكبر واإلالحرب هو الحسد واإل

رضية عبر كسب ألبتمهيد ا" وتبدأ  ذهانتحريف األفكار وكسب األ تقوم على "

 ثقة الناس ومن ثم طرح وتلقين الناس القضايا المناسبة لمشاريعهم وأفكارهم .   

ية هللا الشيخ اليزدي أن الرد على هذه الحرب يقوم بحملة تعتمد وقد اعتبر آ   

 .  فكارأي كسب ثقة الناس بهدف تصويب األ بصورة مضادة،ولكن نفس الطرق 

ادة قراءة جملة من النصوص القرآنية التي تتحدث عن ومن المفيد التدقيق واع   

غواء الشيطاني وبحث مدى تشابهها الالفت في المحتوى مع التزيين والمس واإل

دمغة المسميات والتعابير والتكتيكات الجديدة من قبيل برمجة الوعي وغسل األ

ة سترتيجي حسب التقنيات الجديدة التي تستخدمها األجهزوحمالت التواصل اإل

 مريكية والغربية والصهيونية. ستخباراتية األعالمية واإلالفكرية واإل

وكذلك ينبغي التأمل واجراء المقارنة بين فعل الترصد الشيطاني "القعدن لهم    

صراطك المستقيم" والنزغ والوسوسة والربط على القلوب وما يخوف به اولياءه 

وغيرها من المكائد بيل ضالل والصد عن السعمال اإلأتباعه وغيرها من أو

ساليب وتكتيكات الحرب أمع كامل منظومة الحرب النفسية والدعاية والشيطانية 

 ستكبار .الناعمة والحمالت التي تشنها وسائل اتصال واعالم دول اإل

وهل يبقى هناك فرق بين أسلوب الشيطان في تفريق الناس " أن يوقع بينكم    

نسان " وشاركهم في األموال واألوالد يطان لإلالعداوة والبغضاء " ومشاركة الش

وكذلك  ن "نساوالتناغم بين الشيطان واإل " عدهم وما يعدهم الشيطان إال غروراً و

 يوحي بعضهم الى بعض زخرف القولشياطين اإلنس والجن جعلنا لكل نبي 

في التناغم والتقاطع والمشاركة ومد جسور يركا مأ" وبين أساليب غروراً 

                                                           
ول من استعمل الحرب باح اليزدي حفظ المولى قال فيها إن الشيطان هو أية هللا الشيخ مصخطبة لسماحة آ 141

 يرانية لالنباء . . . منشورة على موقع وكالة رسا اإلالناعمة
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صالح نفتاح واإلمع المضللين والمخدوعين بمشروعها تحت دعاوى اإلالتواصل 

 قتصاد الحر.  والديمقراطية والحداثة واإل

لبنتاغون عن التابعة لومن يقرأ توصيات مؤسسة راند البحثية االمريكية     

ضرورة كسب ود التيارات االسالمية المنسجمة مع بعض الشروط االميركية 

وإضعاف بعضها اآلخر وضرب بعضها ببعض  والدعوة الى جذب بعضها

ومساندة هذا الفريق ومحاربة ذاك وي جري المقارنة بين بنودها وبين هذه اآليات 

القرآنية ال يرى فرقاً في المضمون، الفرق فقط في المصطلحات والتقنيات 

أن هناك شبهاً حقيقياً غريباً بين أساليب الشيطان وبين يـتيقن وسوالوسائل، 

الفرق هو فقط في نمط الكلمات ونوعية الوسائل  ،مريكية والصهيونيةب األسالياأل

 .التكنولوجية المستخدمة

ًً  وبعداً  ن فيها عمقاً فإ جيداً اآليات هذه في مل أن نتعلينا أ   الصراع يرتبط ب هائالً

ألن ، سالماالستكبار وجبهة اإليمان واإلالكفر واً بين جبهة الحقيقي الدائر حالي

 . تفاصيلكله خالقية والباقي نية عقائدية أيماي العمق هي معركة إالمعركة ف

 

 

 

 

 

 خاتمة : * 

الحرب الناعمة شكل جديد من أشكال الحروب يخاض ضد أمتنا. وهي حرب    

فالمشاريع والخطط  قد تطول حتى يحسم أحد طرفي الصراع معركته ضد اآلخر.

لى أمتنا لن تنتهي حتى ي تريد فرض وجودها وسيطرتها عالكبرى التالدولية 

مشروع لل ناال بفهم. ولن يكون هذا األمر إ م وتصبح يده هي العلياساليسود اإل

 هأدوات التعرف على استراتيجياته وتكتيكاته وفهمو عميقاً  فهماً الغربي واألمريكي 

، يقظة وبصيرةكفاءة وهمة وبومجابهتها عالمية اإلالفكرية والسياسية  هوتقنيات

قات وقدرات العدو، وتقديم نموذج إسالمي رائد ستنزاف طاإ والبراعة في

علمية واالقتصادية ال سالمي شامل في شتى الفروع والميادينومشروع إ

، تمثله وتقوده اليوم بحق إيران اإلسالم بقيادة سماحة اإلمام عالميةوالتربوية واإل
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استراتيجي لى رؤية بعيدة وجهود جبارة وصبر الخامنئي المفدى. وهذا يحتاج إ

متنا الغارقة في سبات ل المدى، ال يلين وال يكل، وإلى إصالح الذات في أطوي

يونية، ويحتاج مريكية والغربية والصهميق جراء موجات الحرب الناعمة األع

اإلسالمية على امتداد والشخصيات لى تظافر جهود كل المذاهب والتيارات أيضاً إ

   .عالمي يسالمالعالم في إطار مشروع إ

اع وزيف الحرب القائد أعزه المولى خدمام كتشفنا مع خطابات سماحة اإلالقد    

 فنية رفيعةودبية أهدنا لوحات بالغية واوش .الناعمة بمنتهى اإلبداع واالقتدار

فق مشرف على وأ  شاملة وعميقة ثاقبة ونظرة ومعرفة ودراية لى دلت ع، للغاية

الطالب على هذا يفرض و. ة والمحليةقليمياألحداث العالمية واإلولمجريات ا

اً مة قالها سماحة القائد ففيها شفاءن يدرسوا كل كلالسائرين على خط الوالية أ

عقول لل ةويقظق الحالكة، يبصائراً تنير الطرو لقلوب المشوشة،حياة لللصدور و

ن أالمسؤولين أو المؤمنين في حد من ي أبراءة ألعذر وال وال  .الغفلةوالنفوس 

قام به تشرف ولبرهان الذي ابعد هذا البيان وواضح والضالل في الخطأ يقع 

 مد هللا بعمره الشريف ونفعنا بصالح واليته.سماحته..
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