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 الحرب الناعمة أدوات

 حجت اهلل مرادي الدكتور   

الناعمة  ربجذرية يف النمط الفكري. ومن مجلة هذه املفاهيم مفهوم احل تغيريات أحيانا  بعض املفاهيم والكلمات  حيمل
 أمنيةحتوالت سياسية و  ظهورفقط اىل ظهور أساليب جديدة يف النضال أو  يشريال  هوماملف اوالتهديد الناعم. فهذ

والنزاعات  اتعلى ظهور مدرسٍة جديدٍة يف جمال الصراع يدلذلك، ففي الواقع  مناىل ما هو أبعد  يشريجديدة، بل 
يف كّل مدٍة من الزمن مفهوما  جديدا  يف األدبيات  االجتماعيةو  سيةالتحوالت السيا يرّوجإذ  ،على املستوى الدويل

 واملثقفة.  لنخبويةا حملافلا حثاتحمور نقاشات ومبا املفهومهذا وُيصبح  للمجتمعاتالسياسية واإلسرتاتيجية 

يف نقاشات وأدبيات احلرب الناعمة عدم وجود إمجاٍع مفهومي ووضوح يف املعىن حول هذا  التأملمن خالل  ونفهم
 هذه األدبيات: جمموعةبني  ىناملفهوم. ولكن رغم ذلك، ميكن تشخيص أربعة اجتاهات كحٍد أد

يعترب  جتاهمن هذا اال انطالقا  .  احمللي: التهديد الناعم هو مبثابة العمليات النفسية للعدو ضد الرأي العام األول االجتاه
 الدعائية لدولٍة ضد دولٍة أخرى. -التهديد الناعم مساويا  جملموع احلمالت النفسية

ضد اجملتمع ؛ وهكذا فإّن  عاديةزة األمنية امللألجه تآمرية:يعادل التهديد الناعم اإلجراءات املخفية والالثاين االجتاه
 .ستخباراتيةاملنّفذة من ِقبل األجهزة اال فيةعن جمموعة العمليات املخ رةالتهديد الناعم عبا

لنظام سياسي من  عتقاديةاىل التهديد الناعم على أنّه استهداف األسس الذهنية واال جتاهالثالث: ينظر هذا اال االجتاه
 واملؤسسات الثقافية. ريةأو سائر املراجع الفك ةملثقفاحملافل ا بلقِ 

 امٍ الواسعة واليت هتدف اىل اإلطاحة بنظ االجتماعية ضطراباتالتهديد الناعم على أنّه تلك اال يالرابع: يتّم تلق االجتاه
 سياسيٍّ .

مجيعها عاجزة عن تناول   إنّ ميكن القول  ربعة،األ جتاهاتاال هلذه فهوميامل التقييم هذاوجود اختالف النظر يف  ومع
 لةمؤشراٍت كمية قاب أيّ أساٍس نظري و  أي على بناء  كافة جوانب املوضوع، وهذا ما يُبقي السؤال التايل على قوته: 

 تها؟والعناوين املندرجة حت ةبناء اإلطار املفهومي للحرب الناعم نللقياس العلمي ميك

أهم األركان  إنّ الناعم، ميكن تصور منوذج من أربعة أركان؛ حيث  ديدلتهخالل نظرٍة إمجالية وأولية اىل ظاهرة ا ومن
هذا  أنّ خيفى  والالعنصر اخلارجي، اهلدف واألدوات.  التخطيط،السياسي،  التغيرياملقّومة ملاهية احلرب الناعمة هي: 

 هم العوامل.لكن يبدو أّن االركان األربعة املذكورة من أ ى،النموذج ال يُلغي العوامل املؤثرة األخر 
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الناعم واحلرب الناعمة هو  لتهديديف تشخيص ظواهر مثل ا ما  أصال  مه ونيبدو أّن أهم ركن ميكن أن يك وكذلك
للظاهرة. وميكن تلخيص هذا اهلدف يف عبارة "التغيري السياسي". لكن ليس بالضرورة أن يكون املقصود  لنهائياهلدف ا

السياسي، بل إّن املقصود أكرب من ذلك.  جتماعقة أصحاب الرأي يف علم االبالد يهالسياسي" ما يرمي إل ريمن "التغي
االول تغيري  الطرفسلسلة حيث يشّكل  طريفالتقاء  العيب احلرب الناعمة يف نقطةِ  هدف جعلببياٍن آخر، ميكن 

على هكذا ظواهر غري السياسي. وهلذا السبب إّن إطالق عنوان الثورة امللّونة  النظام اهنيار ثاينال والطرفالسلوك 
السياسي  جتماعمبعناه اخلاص يف أدبيات علم اال ياىل مفهوم التغيري السياس لتفاتإدعائنا، علينا اال ولتوضيحصحيح. 

 إعمال النفوذ وتغيري السلوك يف أدبيات العالقات الدولية. مومفهو 

للتغيري يف ترتيبات القدرة احلاكمة  عادل  السياسي أّن التغيري السياسي م جتماعأصحاب الرأي يف علم اال بعض يعترب
مثل نوع وميزان مشاركة  أساس هذا التقسيم من عناصر   ويتشّكلعلى اجملتمع. ويقّسموهنا اىل أربع جمموعات كلية. 

ث
ُ
 السياسية العليا. لاملشاركني يف األيديولوجيا وامل

ويُقصد بذلك  ،اسم املؤامرات املنظمة اتالعسكري: ميكن أن نُطلق على اجملموعة األوىل من التغيري  االنقالب -1
وغالبا  ما  ،النخب نم عدديقوم من خالهلا  ثالعسكرية حي االنقالباتالتغيريات املخطط هلا بدقة مثل 

 احلاكمة دون اللجوء اىل القوى الشعبية. السلطةميتلكون أيضا  القدرة السياسية، بتغيري 

وتتمتع بأقل نسبة  االجتماعية، عرتاضاتواال ضطراباتد به اال. ويُقصضطراباجملموعة الثانية باال وُتسمى -2
 واأليديولوجيا. والقيادة تنظيم،من ال

القائم  سياسيبالثورة، وهي تعين احلركات السياسية اليت تقوم بتغيري النظام ال الثالثةتسمية اجملموعة  وميكن -3
 متمحورة وتكون ،أو أي أهداف سياسية عليا، وكذلك على شرائح اجملتمع  أيديولوجياعلى  عتماداال عرب

 حول قائٍد أو عدة قادة. 

 نقالبوهي تركيب  من خصائص اال نتفاضات،اال وانجمموعٍة مطوية حتت عن اىل شارةميكن اإل وأخريا   -4
 ستفادةتعتمد على شرائح اجملتمع واال ذلكوك نقالباتالعسكري والثورة؛ أّي أهّنا جتمع بني تنظيم وختطيط اال

 . االجتماعيةمن القوى 

 

. لكن وجود خصائص مثل التخطيط التآمري  االجتماعيةعلى التعبئة  تأكيدهالثورات نتيجة  منالتهديد الناعم  ويقرب
التهديد  جيعلها تتمايز عن الثورات. لذلك نرى أنّ  االجتماعيةالعمدي يف تغيري اجلماعات  دخلالت جلوالسعي أل

التغيريات املفاجئة، رغم أّن  ءاملؤامرة وكذلك تبعيته يف إجرا بعنصر اتصافهالعسكرية بسبب  نقالباتالناعم يقرب اىل اال
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الغاضبة وكذلك  االجتماعيةمن اجلماعات  ستفادةلسعيها اال نقالباتتظّل متمايزة أيضا  عن هذه اال رةهكذا ظاه
 ام والعقل اجلمعي.التدخل العمدي والظاهر للرأي الع

فإّن التهديد الناعم يسعى اىل حتقيق هدٍف يوازي التغيري  ة،نظرا  اىل ما ذكرناه حول أنواع التغيريات السياسي لذلك
 ،احلاكمة على اجملتمع. لكن كل ما ذُكر يشّكل طرفا  من التغيري السياسي  السلطةالسياسي مبعىن تغيري ترتيبات 

 نافذةهذه اخلصيصة مهم  جدا ، ألهّنا تفتح  ىاآلخر هو القيام بالتعديل السلوكي للدولة. ويبدو أّن التأكيد عل والطرف
ما جيعلها متمايزة عن التغيريات السياسية مبعىن التحوالت الداخلية  يضا  أ وهذاجديدة ملعرفة ظاهرة التهديد الناعم. 

اىل  عمظاهرة التهديد النا خلصيصةالتهديد الناعم. وتُبّدل هذه ا ىلد خلارجي. وهذا يشري اىل ذلك العنصر اةالصرف
موضوٍع على مستوى السياسة الدولية والعالقات اخلارجية. بناء  على ما تقّدم، بدال  من أن يتّم بذل اجلهد لتعريف 

 هذالثورة، ينبغي إعادة تعريف العسكري أو ا نقالبوجعله يف عداد حتوالٍت مثل اال داخليا   ا  تغيري  فتهالتهديد الناعم بص
أو  املنافسةوسعي دولٍة ما يف التدخل وإعمال نفوذها يف سلوك الدولة  االستعماريةاملصطلح يف سياق السياسات 

 (11-7،ص1388دراسات احلرب الناعمة، سماألمور الداخلية هلا. )ق

 

 الحرب الناعمة ماهية

النفسية والدعائية  جراءاتاإل أنواع كلمن الداخل. ويف احلقيقة تشمل   ارهنياحلرب الناعمة يف الثقافة السياسية اال تعين
 قتتالاىل اال احلاجةاهلزمية دون  أو نفعالمنافسها اىل حالة اال راإلعالمية اليت تستهدف جمتمعا  ما أو مجاعة  ما، وجت

وفتح النريان. إذ تلعب احلرب الناعمة دورا  يف إضعاف احللقات الفكرية والثقافية للمجتمعات من خالل  ريالعسك
أهم أداة  يالكتّاب ه أقالمالشعوب. انطالقا  من ذلك، يعتقد بعض اخلرباء أّن وسائل اإلعالم و  وثقافة راستهداف فك

وعامة الناس. وتشّكل النخب  والنخبالناعمة هي القادة،  يف احلرب هدفةيف هذه املواجهة اخلفية. فاجملموعات املست
 تستطيع إذأّن يُطرحوا بصفتهم متخذي القرار أو صّناع القرار يف أّي دولٍة كانت.  ميكنو  ،احلرب هلذهالوسطى  القوى
يوجدوا جوا   الناس، وأن أذهانالذهين أن ينقلوا خوفهم اىل  ترددهماملدين مثل قادة األحزاب من خالل  اجملتمعخنبة 

على معنوياهتم. انطالقا  من ذلك، يستهدف العدو دائما  هذه الفئة ألّن إجياد  القضاءوبالتايل  هم،من الرعب بين
. وهكذا يوفّر الناسالفكري لدى الكثري من  االحنرافاىل  يوالنفوذ الفكري لدى النخب يؤدي بشكٍل تلقائ التحول

تتمتع به  ملاهم من اجملموعات املستهدفة دائما  من ِقبل العدو  واجلامعيونيف. من التكال ريالكث فعالعدو على نفسه د
انتشار  واتساعكالمهم   وأثرحيث تتمتع خبصائص خاصة كالشباب واملستوى العلمي   ،هذه اجملموعة من محاس وحركة

 دفع التكاليف عليه.  ضا  جهازا  دعائيا  مناسبا  للعدو، مضافا  اىل أهّنا توفر أي فتشّكلحضورهم اجلغرايف، 

الواقع، إّن احلرب الناعمة يف مقابل احلرب الصلبة تشمل أّي نوع من اإلجراءات النفسية والدعاية اإلعالمية يف  ويف
 حنو رمنافسها من خالل هذا النوع من احلرب اىل أن ينج تضطر. وهي هلااستهدافها اجملتمع أو اجلماعة املعادية 
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شبكات إذاعية وتلفزيونية من  وتشغيلالناعمة،  واإلبادة واإلنرتنتية، الكمبيوترية،احلرب  وتعترب. هنزامأو اال االنفعال
عراه الفكرية  وتضعف ستهدفوفكر اجملتمع امل ةأشكال احلرب الناعمة. فاحلرب الناعمة تسعى اىل حتطيم عقيد

احلاكم من خالل القصف اخلربي  االجتماعي -يف النظام السياسي ستقرارالتزلزل وعدم اال تدرجييا   تشيعوالثقافية و 
 والدعائي.

اهلجوم العسكري  فكرة بصراحة خيالفاجلديدة"  الوجهة أمريكا، -إيرانتقريره " يف 1باملر ماركهذا اجملال، نرى  ويف
أراٍض  اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ويعلن أّن ايران قد حتّولت اىل قدرة ال نظري هلا من خالل ما متتلكه من ىعل

طبيعية وموقع جغرايفٍّ ممتاز يف  وثروات رية،عسك وإمكانات لبشرية،ا قوىيف ال ونوعيةسكاٍن مرتفع،  وعددشاسعة، 
العسكري؛  حتاللنظامها عرب اال قلبمل يعد باإلمكان  إنّهاملستوى الدويل، حبيث  علىالشرق األوسط ووزن  ةمنطق

من  ستفادةاتباع آليات احلرب الناعمة واال واإليرانية ه إلسالميةيف اجلمهورية ا ظامالن لبالوحيد لق الطريقبل إّن 
" القائمة على ثالث دلتاتقنيات العمليات النفسية الدعائية. وقد قام باملر بتعريف هذه اإلسرتاتيجية اليت ُُسيت بـ"

 قوم األمريكيون بنفيذها. احلرب اإلعالمية وتنظيم ودعم العصيان املدين، واآلن ي الكبح، أصلتقنيات: 

 

 ناعمةالحرب ال تصنيفات

احلروب من حيث قوهتا،  بتصنيفلنشأة وتطور أنواع احلروب  ةالتارخيي احلركةدراسة  ربجمموعة من الباحثني ع قامت
الناعمة  رباحل إىلالتعرف  وأدواهتا املستخدمة يف الوصول اىل أهدافها وإعمال القدرة. وهم يعتقدون أنّ  وأشكاهلا
أنظمة  لتطور ةالتارخيي احلركةأخرى، دراسة  بعبارة ،احلروب أو لنشأة ةالتارخيي احلركةومصاديقها يقتضي دراسة  وجماالهتا

السلطوية بفرض إرادهتا على  نظمةفيها األ قامتثالثة مقاطع تارخيية  اىل رةالسلطة. فمن وجهة نظرهم، ميكن اإلشا
 احليوية، وهي كالتايل: هادافالعامل لتأمني مصاحلها وأه

 (؛صلبة)مرحلة التهديدات ال دميالق االستعمار -1

 احلديث )مرحلة التهديدات النصف صلبة(؛ االستعمار مرحلة -2

 )مرحلة التهديدات الناعمة(احلديث بعد ما االستعمار مرحلة -3

                                                           
1
 وزارة في بالمر عمل. األمريكية الخارجية السياسة مبدعي أحد بصفته إليه ُيشار إذ امريكا، في المشهورين االستراتيجيين أحد - 

 الحادي هجمات أثر على تأسست التي الحالي الخطر هيئة عضو اآلن وهو. وبوش ريغان كارتر، نيكسون، حكم عهد في الخارجية

 . بروكينز مؤسسة في سابان الخارجية السياسة لمركز األبحاث قسم في عمله الى مضافا   ،2001 سنة سبتامبر من عشر
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على هذه املراحل، يشري هؤالء الباحثون اىل أّن ماهية واسرتاتيجية السلطة كانت متفاوتة عرب التاريخ، وأنّه يف كل  بناء  
مبا يتناسب مع األهداف  ملصاحلفرض اإلرادة وتأمني ا يفوطرق خمتلفة  وأدواتمصاديق،  دممرحلة كانت ُتستخ
 واملصاحل والظروف. 

مرحلة احلرب الناعمة أو  ابصفته احلديث بعد ما االستعمارسبيل املثال،  اىل مرحلة  على( 1386منصوري ) يشري
اىل  ةالتارخيي وحركتها( احلروب من حيث ماهيتها 1385وعباسي) ديانالثقافية. ويقّسم أمح -سيةمرحلة احلروب السيا

اسي احلرب الصلبة بأهنا عبارة عن ثالثة أنواع: احلروب الصلبة، احلروب النصف صلبة واحلروب الناعمة. ويعّرف عب
األراضي. إذ  احتاللاملصاحل. ويكون اهلدف يف هذا النوع من احلروب  نيالعسكرية لفرض اإلرادة وتأم درةإعمال الق

 فية،تعتمد احلرب الصلبة على الطرق واألساليب املادية، امللموسية "الصلبة" وتكون مرتافقة مع أفعاٍل وسلوكياٍت ُعن
القدمي  االستعمارلألراضي. ويرتبط ظهور هذا النوع من احلروب مبرحلة  وضمٍّ  احتاللٍ دفعي و  وإلغاءرة، ظاه وإبادة

والسيطرة على  والقتلالعسكري،  حتاللحيث يقوم النظام السلطوي بفرض إرادته وتأمني مصاحله من خالل اال
 (.اتومستملك عمراتاألراضي وضّمها )إجياد مست

األمين من خالل السيطرة على الدولة والسياسة  -عن إعمال قدرة النظام السياسي عبارة فهياحلرب النصف صلبة  أما
الدولة واجملال السياسي.  احتالليف بلٍد ما هبدف فرض اإلرادة وتأمني املصاحل. اهلدف يف هذا النوع من احلروب هو 

تركيبية  ساليبهارتاق الدول حبيث تكون أاألمين واخ -ستخباراياال نظامال ستخدامصلبة على ا فالنص احلربتعتمد 
 مليا  حيث يقوم النظام السلطوي ع حلديثا االستعمار(. ويرتبط ظهور هذا النوع من احلروب مبرحلة ناعمة –)صلبة 
العسكرة  ومن دون اللجوء اىل ألمنيةمن القدرة ا ستفادةبلد ما عرب اال يفعلى نظام الدولة والسياسة  ةبالسيطر 

 لألراضي. وهكذا يفرض هذا النظام السلطوي إرادته ويؤّمن مصاحله. ائيالفيزي حتاللواال

إرادة ومصاحل النظام السلطوي من دون اللجوء اىل الصراع بل من خالل  لالناعمة وهي عبارة عن إعما احلرب وأخريا ،
على  عتمدالناعمة ت ب. فاحلر عيةاالجتمابلٍد ما يف خمتلف اجملاالت  جوانبوالنماذج السلوكية لكافة  كاراألف احتالل

 ا  ويعترب نوع ائيةدون صدور أّي ردة فعٍل فيزي وبغري احملسوسة والتدرجيية. ويتّم هذا النوع من احلر  ،األساليب الناعمة
خمتلفٍة  اجتماعيةٍ لساحاٍت  ملكا  احتاللاملتعدد اجلوانب، غري املرئي والثابت. ففي هذه احلرب يتّم  حتاللمن اال
إّن هدف احلرب الناعمة  الواقع،. يف السلطويوسلوكيات النظام  وفكرواقتصادية وسياسية( عرب فرض ثقافة،  )ثقافية

" وهدف احلرب النصف صلبة "الدولة". بناء  عليه، تتعلق يكان هدف احلرب الصلبة "األراض  نييف ح ،"الشعب" وه
 (1388النائيين،الثقافة.)انظر،  املابعد حديث أو مرحلة عوملة االستعمارالناعمة مبرحلة  حلربا

اجملاالت  بكافةللحرب الناعمة. والعوملة من املفاهيم اليت أثّرت  مرادفةجمموعة ثانية من الباحثني أّن العوملة  وتعترب
الكثري من اآلراء  ظهرهذا املفهوم و  ليف الثمانينيات تقريبا . وقد ُقّدمت تعاريف وتعابري خمتلفة حو  االجتماعية

جمموعٍة من هؤالء على  كلالدولية. حيث رّكزت   والعالقاتوالثقافة والسياسة  الجتماعوالنظريات من ِقبل علماء ا



6 
 

. على هذا الصعيد، يعّرف غيدنز عملية نتائجهاو  وآثارها وأبعادها،جانٍب من جوانب عملية العوملة وتناولت خلفياهتا، 
تاريخ  إدراك أن اىلواجنلز  كسيشري مار  كذلكالليربالية.   –شر احلداثة والثقافة الدميقراطية العوملة بأهّنا ليست سوى ن

توحيد  لىدائما  ع ةومعرفة تاريخ الرأُسالية. ألنّه من وجهة نظرمها تعمل الرأُسالي إدراكالعملية يستلزم  هذهالعوملة وبداية 
جيب اعتبار العوملة وليدة "الرأُسالية"،  جتاه،اىل هذا اال لتفاتاال( إذن، ب1381.)تاميلسون،عامليةوالثقافة ال قتصاداال
" ويف النهاية "أسلوب احلياة املشرتك". ويعتقد هؤالء الباحثون عتقادات" و"توحيد املعلومات واالحتاد"التغرب" و"االو

الدولية. فهذه العملية نوع من  ساحةعلى ال نياملنفعل نيالضعيفة والالعب لبالنسبة للدو  أّن ظاهرة العوملة تُعترب هتديدا  
ناعمة عالية، على أهّنا "هتديد" للدول املنافسة هلا. كما أنّه  بقدرةيتّم تلقي الدول اليت تتمتع  االسلطة اجلديدة. وهكذ

"الثقافة"  دمن اجلاذبية على صعي نواعالدولة الواجدة لثالثة أ فإنّ للحرب الناعمة،  رمن وجهة نظر "جوزيف ناي" املنظّ 
 االجتماعيةومناذجها  وسياساهتاو"الفكر السياسي" و"السياسة اخلارجية"، تستطيع التأثري يف ثقافة الدول االخرى 

بشكٍل غري مباشر عليها. بناء  على ما تقّدم، العوملة عبارة عن عملية خمطط  هلا  اوالسياسية ، وأن تفرض إرادهت
الدويل؛ وهي نظام  يهدف اىل تبليغ وفرض اإليديولوجيا  املستوىتمعات على بناء اجمل دة)مربجمة(، مفروضة ألجل إعا

 األمريكية(.  الخصمنوذج احلياة الغربية )وبا إشاعةاجلديدة( الرأُسالية الغربية ويف صدد  لليرباليةالنيوليربالية )ا

منوذج سلوكي  فرضهبدف  السلطةمراكز  بلمشروع  حمطط  له من قِ  ةعلى ما ذُكر، يعتقد هؤالء الباحثون أن العومل بناء  
. كما وأّن للعوملة لٍ الغربية وجعل اآلخرين يف حالة انفعا مويؤدي اىل سيطرة الثقافة والقي ،اجتاٍه واحد يمعنّي، مشويل ذ

ت باهلويا واملخاطرةالنموذج احلكومي والسلوك السياسي،  وحتولالشعب،  -الدولة اهنيارونتائج عدة من مجلتها  ا  آثار 
 ( 1387النائيين،وانتشار ثقافة عاملية واحدة.)انظر،  وظهور قراطي،الدمي -النظام الليربايل وتسلطالدينية،  -القومية

مبا أنّه أسلوب  ،مع ماهية احلرب الناعمة  يتطابقعملية ومفهوم العوملة  إنميكن القول  الجتاه،من هذا ا انطالقا  
كافة األبعاد السياسية   على تمللليربالية الدميقراطية، ويش السلوكيفة والنموذج للسيطرة ومرتافق  مع ماهية عوملة الثقا

 .الوطنيةومشروعية واعتبار الدول  يةوميزان فعال وقدرةويُقلل من سعة  قتصاديةوالثقافية واال

أدىن شك، إّن "الثورات  دونمع وظيفة احلرب الناعمة.  رتادفةم لّونةمن يعتقد من الباحثني أّن وظيفة الثورات امل وهناك
 انتقالحتول و  مناحلرب الناعمة وهي تشمل نوعا   تتبعهاأساليب اإللغاء اليت  أحداملخملية" أو الثورات امللّونة هي 

تبديل  حنومع عصيان مدين ومقاومة سلبية. واملسألة املهمة اليت جيب أن نلتفت إليها ترتبط بالسعي  افقالقدرة بالرت 
يف نوع  راهللغرب وخصوصا  أمريكا. وهذا ما ن املخالفةاىل منوذٍج لتغيري البىن السياسية يف الدول  الثورات املخملية
. فجميعها )ما عدا قرقيزستان( لتحوليف األسباب وأشكال ا تشرتكما يدعى بالثورات امللونة  إنّ إذ  ،التحول والتغيري

والليربالية،  قراطيةلعنف، وشعاراهتا كانت املطالبة بالدميانتصرت من خالل تظاهرات الشارع دون اللجوء اىل استخدام ا
 افتزويٍر فيها وضرورة إبطاهلا وإعادهتا حتت إشر  جودحيث كان ُيشاع و  نتخاباتكان أثناء إجراء اال  احتركاهت ثقلو 

كنظرية عوملة   اعمةنوعا  من احلرب الن بصفتهادوليني. لذلك نعترب أنّه من الصحيح النظر اىل الثورات امللّونة  مراقبني
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واعتبار احلكومة وتأزمي النموذج السياسي  ومشروعيةالفعالية،  وميزان ،السلطة  اتساعالثقافة اليت تسعى اىل التقليل من 
تقتصر احلرب الناعمة على احلرب السياسية الناعمة عرب تنظيم  ذه،. لكن من وجهة النظر هتقراملوجود والنظام املس

 بعادكافة األ  ملجيعل احلرب الناعمة تش ال. وهذا األمر. نتخاباتاملدين مثل اال سياقالاحلركات املعارضة يف 
 (1388النائيين،يرتافق مع حتوالت تدرجيية.) ذيوال اوباخلصوص البعد الثقايف هل

 :يلوهي كالتا السلطةيف العقود األخرية ظهور عدة خصائص مشرتكة يف بنية نظام  وُيالحظ

 والدراسات البحثية األمنية . لدولةجتديد النظر يف األسس التقليدية للعالقات ا ضرورة .1

والدولية. وقد أصبحت البيئة السياسية للنظام الدويل  اسيةاألساسية للتحوالت السي ةالثقافة الركيز  تُعترب .2
 من جهة، والتنوع من جهٍة أخرى.  دةنوع من الوح اثقافية، يرافقه

ختتلف  حيثوهم يؤثرون على النظام الدويل  ثقافيةهوية  والعبون جدد ذو  اضريف عصرنا احل هرظ لقد .3
 .ةاملبادئ السابق عنإدارهتم 

الربجمة الناعمة وبعبارة أخرى الثقافوية مؤشرا  لألفكار اجلديدة وتلعب دورا  أساسيا  يف التحوالت  تعترب .4
 . االجتماعية

 تشّكل العامل احلاضر واملستقبل. يفاجلديدة دورا  مصرييا   الجتاهاتالناعمة يف ا قوةال تلعب .5

رغم اختالفها يف تفاصيل وخصوصيات  ديدة،كافة اآلراء والنظريات على دخول العامل اىل مرحلة ج  تتفق .6
ما بعد  االستعمارالعالقات وعوملة املعلومات حتت ما يُسمى بعوملة الثقافة أو  شبكةهذه املرحلة. لكّن تعترب 

 وأبعادها املختلفة. ناعمةاحلداثة )احلديث(، هو األكثر تطابقا  مع مفهوم احلرب ال

املتمركزة حول اإلجراءات العسكرية يف النظام الدويل، قد حّلت  عنفاليوم أّن اسرتاتيجية املواجهة وحمورية ال ونرى
 والقوة الناعمة.  مةمكاهنا اسرتاتيجية احلرب الناع

 يخية للحرب الناعمةالتار  السابقة

 ،األمريكيني سيناثوراتالسبعينيات ويف أوج احلرب الباردة، وكانت تضم جمموعة من  يف" احلايل اخلطرهيئة " أُنشئت
" للدراسات ز"امريكن اينرتبراي ومؤسسةالبارزين،  ةالعلوم السياسي وأساتذة خلارجية،املناصب العليا يف وزارة ا ومسؤويل

 ذهاألمريكية املركزية والبنتاغون السابقني ومن ذوي اخلربة. وكان اهلدف من تأسيس ه ستخباراتاال دراءوجمموعة من م
السوفياي السابق.  حتادالتوازن النووي بني الواليات املتحدة األمريكية واال هاملسدود الذي أوجد يقمن الطر  وجاهليئة اخلر 

وقد قام أعضاء هذه اهليئة بعد اعرتافهم بأّن السبيل الوحيد هلزمية العدو ليس يف احلرب الصلبة، بالتخطيط وإجراء 
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اإلعالمية، وتنظيم العصيان املدين"  واحلرب ،احملو نظرية" اعتمادأشاروا اىل أّن  وقداحلرب الناعمة واإللغاء من الداخل. 
السوفياي، ُعّلقت أعمال هذه اهليئة لعقٍد من  االحتاد اهنياريف تلك املرحلة. بعد اعمةيات احلرب الناسرتاتيج هممن أ

من أعضاء هذه اهليئة ومّت تفعيلها بعد حتليل الفرص  اجتمع عدد   أيلول، نم شرحادثة احلادي ع عدالزمن. ولكن ب
د اإلجراءات اليت قامت هبا هذه اهليئة من جديد تدوين املتحدة األمريكية. وإح لوالياتوالتهديدات القائمة يف وجه ا

 بوش. دولةسنوات  أربعملدة  إيرانالقومي ألمريكا يف العالقة مع  نإسرتاتيجية األم

السوفياي، هتديد  ناعم وهتديدات  معيارية  االحتاد اهنيارماهية التهديد الذي برز بعد  إنّ عام، ميكن القول  بشكلٍ 
نظر املنظّرين الغربيني اجلدد، يشّكل العامل اإلسالمي ومنو اإلسالم السياسي فيه، بصفته اخلطاب وثقافية. فمن وجهة 

اجلاري"  اخلطرهيئة " راإلطار، وطبقا  لتقري هذاالغالب يف الشرق األوسط، التحّدي األساس لليربالية الدميقراطية. يف 
العمق  الم،اإلس حنوالوقوف بوجه منو امليل  إنكن القول اإليرانية، مي إلسالميةفيما خيص كيفية مواجهة اجلمهورية ا

القسم األهم من مضمون وثيقة  يشّكلالناعمة يف مقابل قوة العامل الغريب الناعمة،  الميالعامل اإلس قوةاإلسرتاتيجي ل
يعترب  جتاه،من هذا االالسوفياي. انطالقا   ذالنفو  جهاسرتاتيجية األمن القومي األمريكي البديلة إلسرتاتيجية الوقوف بو 

هتديد األمن القومي ألمريكا هتديدا  ناعما ، غري متوازن ومرّكب حيث مّتت اإلشارة اىل أّن مصدره الدول واألنظمة الضد 
 وغري الليربالية يف الشرق األوسط. أمريكية

 

 الحرب الناعمة خصائص

على القدرة الناعمة، وأهم هذه الصفات  ادهاواعتم يدهابسبب تعقّ  نوعةاحلرب الناعمة بالكثري من اخلصائص املت تتمتع
 واخلصائص ما يلي:

. يف هذه احلرب، سياسياحلرب الناعمة اىل تغيري القوالب واألمناط املاهوية للمجتمع والبناء ال هتدف -1
 داتعتقااال غيريوالقيم األساسية جملتمٍع ما وذلك ألجل تغيريها. ومع ت واملسلمات، عتقادات،ُتستهدف اال

هذه  وتقوممناذج سلوكية جديدة بدال  من القدمية.  حتلّ ُيصبح باإلمكان تغيري قوالب التفكري و  ،األساسية
 من محايتها. دال  النماذج السلوكية اجلديدة بكسر البىن السياسية املوجودة ب

وكثرية التحرك يف مرحلٍة حمددة. بل  ومتسرعةوغري ظاهرة. فهي ليست دفعية،  وهادئةالناعمة تدرجيية،  احلرب -2
فهي  لذلكأحدا  ال ينتبه إليها وال يستطيع تشخيصها. وهي غري ظاهرة،  إنّ هبدوء وتتقدم تدرجييا  حبيث  بدأت

 غري ملموسة.
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احلرب الناعمة من الرموز التارخيية لتقدمي صورٍة مطلوبة حول  تستفيد. الرمزية علىاحلرب الناعمة  تقوم -3
ومكسور. يف املقابل يُظهر  وآيسعلى أنّه مهزوم،  املنافساحلرب، يُبذل اجلهد يف تصوير  ذههنفسها. ففي 

 . يتّم استخدام العمليات النفسية حبدها األقصى يف هذه اخلصيصة. ا  وموفق ا  عرب الرمزية منتصر  فسهاملهاجم ن

تمرارية . كما ذكرنا إّن اهلدف حال كانت احلرب الناعمة موفقة وناجحة، فإّن نتائجها أكثر ثباتا  واس يف -4
احلالة األوىل لن يكون  ىلوإذا حصل ذلك فإّن العودة ا قيم؛وال عتقاداتهو تغيري اال لناعمةللحرب ا األصلي

أرٍض، ميكن حتريرها يف ظرف عدة ساعات. لكن إذا  احتاللسهال  ميسرا . مقايسة  باحلرب العسكرية، عند 
بل حيتاج ذلك اىل مرور  جاعهااجملتمع فال ميكن بسهولة إسرت  وبوقل رعلى أفكا طرةجنح األعداء يف السي

 وقٍت طويل.

من  تزيدالناعمة أكثر حتركا  وجاذبية. فاحلرب الناعمة اليت تبدأ بشكٍل تدرجيي وهادئ، ولكي  احلرب -5
اهتا. يف جاذبيتها الكاذبة، تستهدف يف مرحلٍة ما نفس اجملتمع لتحقيق أهدافها وهكذا تزيد من نطاق حترك

ملديري احلرب الناعمة، سواء  شاؤوا ذلك أم مل  هدفٍ يتحول الكثري من األفراد مع مرور الوقت اىل  ،الواقع
 يشاؤوا.

اجملتمع املستهدف بأقصى  ساتمن عواطف وإحسا ستفادة. إذ يتّم االستثارةاال ىاحلرب الناعمة عل تعتمد -6
 ربجديدة. وهكذا تُعّد إدارة العواطف ركنا  يف هندسة احل يمٍ وخلق ق واألسطوريةوذلك عرب الرمزية،  دوداحل

إلجياد التغيري  ارعواطف الناس بصفتها جسرا  للنفوذ اىل األفك ستخدامالناعمة. حيث تُبذل اجلهود ال
لظهور  املناسبةمثرية وحمرّكة لإلنسان األرضية  إهّنامن حيث  ف. وهكذا توّفر العواطعتقاداتوالتحول يف اال

 ت.األزما

 قتصاديةوالثقافية واال االجتماعيةواآلفات. إذ ُتشّكل اآلفات  حنرافاتاحلرب الناعمة حول اال تتمركز -7
مناورة للحرب الناعمة. فينظم العدو أنشطته وفعالياته عرب تشخيصه لبؤر آفات اجملتمع  ةوالسياسية ساح

ستهدف يف اجملاالت املذكورة، ويوسّ 
ُ
 وآفات جديدة. احنرافاتمن نطاق حتركه من خالل إجياد  عامل

املعروفة  ساليبالعلوم والفنون والطرق واأل ةكاف  منتستفيد  فهي يادين،الناعمة متعددة الوجود وامل احلرب -8
 والقيم املوجودة.

تهدف، وتؤدي واخلالفات. تبدأ احلرب الناعمة من البؤر املنحرفة يف اجملتمع املس تضاداحلرب الناعمة ال توجد -9
وعرب  تمعمن خالل إجياد التصدعات يف أجزاٍء خمتلفة يف اجمل ا  اىل أن يواجه أعضاء اجملتمع بعضهم بعض

 نسجامتقوم احلرب الناعمة بضرب اال هكذاوالقّيم وتشكيل سلوكيات جديدة. و  عتقاداتاال اختالف
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زمات والتصارع الداخلي. بناء  على ما تقّدم، املناسبة لربوز األ رضيةوتوفر بذلك األ نيةالوط لوحدةوا واالحتاد
 من آثار وخصائص احلرب الناعمة ضرب وختريب الوحدة الوطنية.

الناعمة هي إجياد الشّك والتشاؤم يف  احلربيف  ساساأل فالقاعدةاحلرب الناعمة الشّك.  تنتج -11
احلرب، يتّم  ذهالكثري من القضايا. إذ تبدأ احلركة يف هذه احلرب بإشاعة الشّك واليأس. وهكذا للنجاح يف ه

على الرتاث ولكن بعد جتديده بشكٍل دقيٍق وهادىء.  عتمادمن خالل اال يموالق عتقاداتإجياد الشّك يف اال
األساسية يف تلك القيم  يرياتور الوقت اىل أن تؤدي اىل حصول التغوتزداد هذه الشكوك مع مر 

 .عتقاداتواال

التقنيات تطورا   رمن أكث ستفادةحيث تتّم اال عصرية،احلرب الناعمة من أدوات ووسائل  تستفيد -11
مكانية إذ يوفّر هذا الفضاء إ ،للحرب الناعمة صليةالذي يُعترب البيئة األ والسايربي فرتاضيمثل الفضاء اال

 عرب عرض الكثري من األمور اجلاذبة وخلق السياقات الالزمة إلبراز العواطف واإلحساسات. اءاإلغو 

 وطرق الحرب الناعمة أدوات

وّسعت األبعاد املختلفة وامليادين املتنوعة للحرب الناعمة من أدواهتا وطرقها. مضافا  اىل ذلك، أّدت التكنولوجيا  لقد
والشبكية  والسلوكيةاحلديثة اىل ظهور تنوٍع وتعقيٍد يف طرق وأساليب احلرب الناعمة. وتعترب األساليب الكالمية، 

صلية للحرب الناعمة وأكثرها تأثريا . وميكن ذكر العمليات النفسية، طرق أ ث( أهم ثاللكرتونية)الدجييتالية واال
 . لكالميةالعامة واخلداع التكتيكي ضمن مقولة األساليب األساسية ا والديبلوماسيةاإلدراكية،  والعمليات

مجلة أهم املعارضني من  وجذبوالتدخل غري الُعنفي  عتصاماملدين وعدم التعاون واال والعصياناملعارضة،  وتعترب
 األساليب السلوكية.

 واإلعالمالثقافية،  املنتوجات:  مقوالتفيمكن اإلشارة اىل ثالث  ،أّما من أهم األساليب الشبكية وأكثرها تأثريا   
 وااللعابالسينما واإلنيميشني واألقمار الصناعية  تدخلاحلديثة(. و  تصاالت)تكنولوجيا اال فرتاضيوالفضاء اال

إللكرتونية واملوسيقى ضمن املنتوجات الثقافية. وتشمل وسائل اإلعالم: املنشورات واإلذاعة والتلفزيون وغري ا اإللكرتونية
ما يلي: اإلنرتنت  فرتاضياحلرب الناعمة يف الفضاء اال دواتعنوان أ ت. ويف العصر احلاضر، ينضوي حتنباءووكاالت األ

ونظام  ، ثالبلوتو  ، العاجلاخلليوي )خدمة اخلرب  والتلفون..(، اإلمييل و االجتماعي،التواصل  ت)املواقع اخلربية، شبكا
 الرسائل(.

بني الدولة واجلماعات غري احلكومية، عندئٍذ فإّن  االجتماعيةالتعبئة  علىعملية تنافسية  بأهّناعرّفنا احلرب الناعمة  إذا
الساعية يف تغيري النظام السياسي، ميكن اعتباره أداة   اجلماعات لصاحليستطيع تقليل ميزان قدرة تعبئة الدولة  صرٍ أّي عن
من املتغريات اآلنفة الذكر يف  الناعمة هي دور وموقعية كلّ  احلرباألساس فيما خيص أدوات  النقطةالناعم.  لإللغاء
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احلكومية  إذ تعترب املؤسسات غري ،بأمهية أكرب يف هذا اجملال شعبيةال ملؤسساتالناعمة، حيث تتمتع ا حلربمشروع ا
والتغيري والتحول، ألهّنا تنشط يف النظام السياسي احلاكم  وتوّسع من  االجتماعيةأفضل عنصٍر يف اكتساب قدرة التعبئة 

 نطاق أنشطتها دون أن تثري أيّة حساسية ضدها. 

 تقّدم ميكن اإلشارة اىل األدوات التالية: ملا كخالصة إذن،

 غري احلكومية املنسجمة؛  املؤسسات -1

 اإلعالم )اإلنرتنت، الشبكات الفضائية، دور النشر(؛ ائلوس -2

 والعلمية؛  االجتماعيةالسياسية و  النخب -3

 املختلفة(؛ االجتماعيةواألقليات  واماملوجودة يف اجملتمع )مثل األق املتضادة القابليات -4

 املساواة مع املرأة، هنضة اجلامعيني،...(؛ ضة)مثل هن االجتماعية النهضات -5

 خارج احلكم. من املعارضة -6

 

 الخاتمة

وأدوات وخصائص احلرب الناعمة. وقد مّتت اإلشارة اىل أّن  وأبعاد، وأهداف،املقال على دراسة ماهية،  ايف هذ  عملنا
من ِقبل النظام  قبولةالسلوكية امل النماذجو  لثقافيةاحلرب الناعمة عبارة عن جمموعة التحوالت اليت تسعى اىل قلب اهلوية ا

 واالقتصاد احلكومة،يف أبعاٍد ثالثة : -"السيطرة الكاملة  وعلى كافة الصعد"–السياسي. وتتحقق احلرب الناعمة 
 واستبداهلا بنماذٍج سلوكية مضادة.  توالثقافة عن طريق استحالة النماذج السلوكية يف هذه اجملاال

وصفاهتا، ومن أمهها ميكن اإلشارة اىل أهّنا تدرجيية، غري تناول بعض خصائصها  احلرب الناعمة، متّ  ولتشخيص
 فيها البعد الثقايف على سائر األبعاد األخرى.  ويغلبحمسوسية وهادئة، مبهمة ومعّقدة، مشولية 

اإلسرتاتيجيات واألساليب اليت نستطيع اعتمادها يف مواجهة احلرب الناعمة، مثل  ضالنهاية ميكن اإلشارة اىل بع ويف
اجلامعيني من خالل رفع مستوى قدرة التحليل  بستوى البصرية واملعرفة يف اجملتمع، وخصوصا  لدى شرحية الطالرفع م

 واالقتصاديةمستوى البلد من الناحية العلمية،  ورفعمن األمل،  جوٍ بالنفس وإجياد  والثقةفرص العمل،  وتوفريلديهم، 
يف  والدقةوالنهي عن املنكر يف اجملتمع،  فاألمر باملعرو  وإحياء ر،لصفواألمنية حبيث تصبح إمكانية الضرر به تُقارب ا

 اختيار السلع الواردة وباخلصوص الثقافية منها والتأكيد على دور ومكانة النخب.
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