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مـــــة  مقد

على  الأقل  على  الأذهان،  يف  ماألوفا  الناعمة  احلرب  م�شطلح  يكن  مل 

وا�شع  نطاق  على  تداوله  جرى  اأن  اإىل  منطقتنا  يف  اجلماهريي  امل�شتوى 

بعد النتخابات الرئا�شية الإيرانية )عام 2009( وخا�شة من قبل الإمام 

اخلامنئي )دام ظله( ، وقد راجت �شابقا م�شطلحات كثرية للدللة على 

اآخر معاٍد لها  اأو �شعب  توؤثر فيه دولة على فكر وراأي دولة  ال�شلوب الذي 

 ، الإرادات  حرب   ، الباردة  احلرب   ، الأع�شاب  )حرب  منها:  نذكر   ،

حرب املعنويات ، احلرب ال�شيا�شية، الدعاية ، حرب الكلمات واملعتقدات 

الغزو   ، قتال  بال  احلرب  والدماغ،  املخ  غ�شيل   ، الإيديولوجيات  حرب   ،

الثقايف والفكري( ولكن يبقى ان م�شطلح احلرب الناعمة هو الذي ا�شبح 

يحمل دللة واقعية وحقيقية على ال�شرتاتيجيات التي حتملها بع�ص الدول 

واملجموعات لت�شويه الفكر ال�شالمي وللق�شاء عليه .

  ول بد يف مقدمة هذا الكتاب من التنويه بف�شل �شماحة الإمام اخلامنئي 

اأكرث  من  يعـد  حيث  املقولة،  هذه  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  ظله(  )دام 

الناعمة”  “احلرب  مل�شطلح  ا�شتخدامًا  والعاملية  الإ�شالمية  ال�شخ�شيات 

وقوعها  اأ�شل  موؤكدًا   )2014  -  2009( الأخرية  الأعوام اخلم�شة  خالل 

وا�شتمراريتها، ومبينًا �شماتها وخ�شائ�شها واأدواتها، وحمذرًا من الوقوع 

مواجهتها  �شبل  على  وهاديًا  وداًل  اأفخاخها،  من  ومنبهًا  �شراكها،  يف 
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ومقاومتها، مبا ل يقل عن ع�شرين خطابًا على الأقل يف ع�شرين منا�شبة، 

2009 مرورًا  12 حزيران عام  التي جرت يف  الرئا�شية  منذ النتخابات 

اىل  و�شوًل    ،2011 عام  الإيرانية  ال�شتخبارات  وزارة  مقر  يف  بخطابه 

  2012 عام  نهاية  ال�شاحلني  م�شروع  يف  والعاملني  التعبئة  �شباب  لقائه 

وموؤخرًا خالل القائه خطابًا يف ملتقى اجلهاد الأكرب الذي انعقد يف مدينة 

2014، ما دل على حمورية  لعام  الثاين ع�شر من �شهر �شباط  م�شهد يف 

املو�شوع يف خطابات الإمام القائد دام ظله. و�شبق ل�شماحة ال�شيد القائد 

املرحلة  خالل  الثقايف  الغزو  م�شطلح  ا�شتخدموا  من  اأكرث  من  كان  اأن 

املا�شية تبعًا ملعطيات تلك الآونة )1991 - 2009(. 

  ويف �شياق خطاباته حدد و�شّخ�ص �شماحته “احلرب الناعمة” كم�شدر 

وحمور  الإ�شالمية  ولل�شحوة  اإيران،  يف  الإ�شالمي  للنظام  رئي�شي  تهديد 

املقاومة يف املنطقة، معتربًا اأن هذه احلرب اأ�شبحت الأمل الأخري لالأعداء 

الإ�شالمية  وال�شحوة  اإيران  يف  الإ�شالمي  النظام  وتقدم  منو  ملواجهة 

�شت�شتمر  احلرب  هذه  “ اأن  ذهبية  بعبارة  وموؤكدًا  املنطقة،  يف  واملقاومة 

اإىل درجة قريبة  بالفوز  اأمله  وي�شل م�شتوى  الياأ�ص  العدو اىل  حتى ي�شل 

.
ال�شفر”1 من 

 واليوم اأ�شبحت احلرب الناعمة اخليار املف�شل للوليات املتحدة واحللف 

احلروب  �شن  باملقدور  يعد  مل  لأنه  ال�شهيونية،  النخبة  وبع�ص  الأطل�شي 

1- خطاب لسماحة القائد أمام حشود من الشباب والطالب بتاريخ 2010/10/26
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الع�شكرية بعد  �شل�شلة من الهزائم والرتاجعات اجليو�شيا�شية والع�شكرية 

اإىل لبنان، ومما جنم  اأفغان�شتان و�شوًل  على امتداد ال�شرق الأو�شط من 

ورو�شيا  ال�شني  �شعود  مقابل  اإقت�شادي،  وتاأزم  مايل  اإفال�ص  من  عنها 

يف  الناعمة  احلرب  خيار  اأن  �شيما  اإيران،  راأ�شه  وعلى  املقاومة  وحمور 

ميزان احل�شابات اأقل كلفة واأكرث فعالية من احلروب الع�شكرية. 
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منهج الإمام اخلامنئي دام ظله 

ملواجهة احلرب الناعمة
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متهيد
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احلرب  حول  اخلامنئي  الإمام  خلطابات  اأر�شيفية  لئحة   : اأولً 

الناعمة

حتدث اإلمام اخلامنيئ عن احلرب الناعمة يف عرشين خطابًا عىل األقل : 

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

2ـ بتاريخ 2009/8/26 أثناء لقائه حشدًا من طلبة اجلامعات.

3ـ بتاريخ 2009/8/30 خالل لقائه أساتذة اجلامعات وأعضاء اهليئات 

التعليمية ورؤساء مراكز األبحاث.

4ـ بتاريخ 2009/9/5 أثناء لقائه جمعًا من األدباء والفنانني والشعراء.

خرباء  جملس  وأعضاء  رئيس  استقباله  أثناء   2009  /9/24 بتاريخ  5ـ 

القيادة. 

6ـ بتاريخ 2010/7/3 أثناء لقاء مسؤويل اإلذاعة والتلفزيون. 

مكاتب  ومساعدي  مسؤويل  استقباله  لدى   2010/7/11 بتاريخ  8ـ 

ممثليات اإلمام اخلامنيئ يف اجلامعات.
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9ـ بتاريخ 2010/10/24 لدى استقباله حشودًا من قوات التعبئة. 

10ـ بتاريخ 2010/10/26 لدى استقباله حشودًا من الشباب اإليراين. 

11ـ بتاريخ 2010/12/29 لدى استقباله أهايل حمافظة كيالن. 

الدفاع  سالح  ومنتسيب  قادة  استقباله  لدى   2011/2/8 بتاريخ  12ـ 
اجلوي. 

واألمن  االستخبارات  لوزارة  زيارته  لدى   2011/3/3 بتاريخ  13ـ 
اإليرانية. 

14ـ بتاريخ 2011/6/22 لدى توجيهه كلمة يف مراكز األبحاث العلمية. 

15ـ بتاريخ 2011/10/12 أثناء لقاء اهايل كرمنشاه. 

بمرشوع  العاملني  التعبئة  شباب  لقاء   2011/12/21 بتاريخ  16ـ 
الصاحلني. 

17ـ بتاريخ 2012/8/4 خالل لقاء طلبة اجلامعات والتنظيمات الطالبية.

18ـ بتاريخ 2012/8/12 خالل لقاء مدريس وأساتذة اجلامعات اإليرانية. 

يف  املدارس  وطلبة  الشباب  حشود  لقائه   2012/11/14 بتاريخ  19ـ 
خراسان. 
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الذي  األكرب  اجلهاد  ملتقى  ممثيل  لقاء  خالل   2014/2/12 بتاريخ  20ـ 

عقده احتاد اجلمعيات اإلسالمية يف مشهد.

21ـ بتاريخ 2014/7/7 خطاب اإلمام اخلامنيئ لدى استقالله مسؤويل 

الدولة بمناسبة شهر رمضان املبارك.
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ثانيًا: الحرب الناعمة في خطابات اإلمام الخامنئي دام ظله 

ومناسبات  وسياقات  بصيغ  اخلامنيئ  اإلمام  وكلمات  نصوص  جاءت 
تأكيد  خمتلفة، لكنها تصب بمجموعها يف خدمة منهج واحد يقوم عىل 
أساليبها  وفضح  وكشف  مواجهتها  سبل  وبيان  الناعمة  احلرب  وجود 
ودعم  وتعزيز  تقوية  وباملقابل  وضعفها،  قوتها  نقاط  وبيان  وتكتيكاتها 
جاذبية نظام اجلمهورية اإلسالمية وبيان نقاط قوته ومنعته ودعم براجمه 

وقدراته ملواجهة هذا التحدي املعقد.

التسلسل  وفق  أجزائها  وترمـــــيم  اخلطابات  هذه  ترتيب  حاولنا  وقد 
العام  واملشهد  الكربى  الصورة  برسم  تتصل  منهجية  لدوعٍ  املوضوعي، 
احلريف  النص  عند  التوقف  من  أكرث  اخلامنيئ،  اإلمام  إليه  يرمي  الذي 
قال  الضوء،  هذا  ويف  خطاب.  لكل  اخلاصة  واملناسبة  الزمنية  والربجمة 

اإلمام اخلامنيئ دام ظله1: 

1( أهيا اجلامعيون سأذكر لكم جملة فيما يتعلق بقضية احلرب الناعمة، 
الناعمة،  الشباب هم ضباط احلرب  أن   - لقد ذكرنا - يف خطبة سابقة 
وعقيديت هي - دون أية جماملة - انكم أهيا اجلامعيون يف هذا امليدان من 
الضباط، ولستم جنودًا من الصفر. أنتم من الشباب، وميدان جهادكم 
هو ميدان احلرب الناعمة، إننا اليوم لسنا حلسن احلظ يف حرب عسكرية، 

االنترنت  على  ظله  دام  الخامنئي  اإلمام  سماحة  مكتب  موقع  عن  منقولة  الخطابات   -1
www.Leader.ir.
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ولو جاء وقتها فأن من يكون يف اخلطوط األمامية متقدمًا عىل غريه هم 
فقط،  اليوم  وليس  الناعمة،  احلرب  هو  اآلن  مطروح  هو  وما  الشباب، 
اليه هو  ينبغي االلتفات  الناعمة ما  ولكن منذ ثالثني سنة، ففي احلرب 
ان هدف العدو يف احلرب الناعمة ويف احلرب النفسية، حيث إن احلرب 

النفسية من فروع احلرب الناعمة، هو أن ّيّبدل حسابات اخلصم.

العسكرية  احلرب  ففي  العسكرية،  كاحلرب  الناعمة  احلرب  ليست   
يكون هدف العدو أن يأيت إلبادة وتدمري مواقع الطرف املقابل، أو البلد 
اهلدف  يكون  اإلقتصادية  احلرب  ويف  أرضه.  حيتل  أن  أو  هياجمه  الذي 
هو القضاء عىل البىن االقتصادية التحتية، ويف احلرب الناعمة ال يكون 

اهلدف مثل هذه األمور.

تكون هذه االشياء أحيانًا وسيلة من أجل حتقيق هدف احلرب الناعمة. 
ويف  قلوبكم  يف  املوجود  اليشء  هو  اهلدف  يكون  الناعمة  احلرب  يف 
أذهانكم ويف عقولكم أي إرادتكم، أي أن العدو يريد تبديل إرادتكم. 

تغيري احلسابات هو ما يريده العدو1. 

2( ويف مقابل هدف العدو تغري وتبديل حساباتنا، فإن عىل ضباط احلرب 
الناعمة أن يقاوموا، فكيف يكون ذلك ؟ :

1- كلمة اإلمام الخامنئي دام ظله في لقائه الجامعيين بتاريخ 2012/8/6 مجلة مشكاة النور 
عدد 56 شهري آب – ايلول 2012 ص 37 - 38
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3( أوالً : ارفعوا من مستوى معارفكم، اعزايئ ال جتعلوا سقف معارفكم 
وأوراق  االنرتنت،  شبكات  عىل  واالستطالعات  السياسية  املواقع 
اجلرائد. فليس هذا هو سقف معارفتكم. املقصود رفع مستوى املعارف 

والدراسات الفكرية والدينية اإلسالمية. 

ثانيًا : رعاية اإلنصاف يف النقد. النقد املبين عىل األمور الواقعية والنظرة 
الفاحصة، وأيضًا النقد الذي ال يؤدي اىل فقدان األمل. ألنه ال تقدم من 

دون األمل. 

ابن يارس واستقامة  الناعمة تتطلب بصرية عمار  ان مواجهة احلرب   )4
وثبات مالك األشرت. 

النظام اإلسالمي يف  مع  الصعبة  املواجهة  اإلستكبار يف  نظرًا هلزيمة   )5
املرحلة األوىل من عمر الثورة، فإن العدو وضع اآلن احلرب الناعمة عىل 

جدول أعماله. واألولوية الرئيسة اليوم هي مواجهة احلرب الناعمة. 

6( إن الشعب اإليراين الذي أبدى حضوره وشجاعته وبسالته وتضحياته 
العراقي  النظام  قبل  من  املفروضة  احلرب  يف  الثمانية  السنوات  خالل 
وداعميه قد أبدى خالل األشهر الثمانية اليت تلت االنتخابات الرئاسية 
يف  املثل  هبا  يرضب  عالية  وبصرية  ومهة  مهارة  اهلل  بعناية  2009ـ  لعام 

مواجهته للحرب الناعمة. 

7( إن العدو يف مواجهته للنظام االسالمي يشن حربًا نفسية باسم احلرب 
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الناعمة واهلدف الرئيس منها حتويل نقاط القوة والفرص إىل نقاط ضعف 
وتهديدات. 

8( احلرب الناعمة عبارة عن تضليل الشعب - الرأي العام - بشعارات 
ظاهرها حق، لكن حمتواها باطل وفاسد. 

9(ان العدو يشن غارات ثقافية عىل جبهتنا إلستبدال ثقافة وقيم الشعب. 

من  األعداء  رسور  مدى  يتجاهلوا  ال  أن  واخلواص  النخب  عىل   )10
بعض القضايا واألحداث. 

مؤامرات  فان  إنجازاته  وزيادة  النظام  حققه  الذي  للتقدم  ونظرًا   )11
وخمططات املعارضني أيضًا اصبحت أكرث تعقيدًا وتستدعي معرفة خمتلفة 

االبعاد واجلوانب من أجل حتقيق الغلبة. 

إحباط  حاالت  إىل  وحتويلها  األمل  ببوادر  املـس  حياول  العدو  إن   )12
ويأس واإلحياء بأن الطريق مسدود وتضخيم األمور هبدف سلب حيوية 

املجتمع اإلسالمي. 

13( إن من نقاط القوة وبوادر األمل للنظام اإلسالمي - وهي كثرية - 
“وجود بنية حتتية قوية وطاقات وموارد لتحقيق قفزة علمية وجتربة 30 
عامًا للنظام ووجود جيل شاب وناشط ومثقف وخطط التطوير والتنمية 

املستقبلية املوضوعة لعرشين عامًا قادمة. 
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االبتعاد  واملسؤولني  والسياسيني  والنشطاء  اإلعالم  لوسائل  ينبغي   )14
هي  اليوم  البالد  يف  األولوية  ألن  املبدئية،  غري  اهلامشية  اخلالفات  عن 
الفرقة  بث  تستهدف  اليت  العدو  يشنها  اليت  الناعمة  احلرب  ملواجهة 
والتشاؤم بني أبناء الشعب، ومن أهم سبل مواجهة هذا اهلجوم هو حفظ 
وتقوية البصرية والروح التعبوية واملعنوية واألمل يف املستقبل، وهذا ال 

يعين إنكار وجود املشاكل واألزمات، وال يلغي واجب اإلصالح. 

15( من الواجبات ملواجهة احلرب الناعمة الشجاعة يف الفهم إىل جانب 
الشجاعة يف العمل، ألن اإلنفعال أو اخلوف يؤديان إىل اخللل يف الفهم 

الصحيح للمواضيع واألحداث. 

16( إن مثريي الفتنة ارتكبوا األخطاء ألهنم أعطو وبثوا األمل يف نفوس 
األعداء. 

حقائق  قلب  عىل  تقوم  لألعداء  الرئيسة  املخططات  أهم  أحد  إن   )17
البالد وتغيري حسابات املسؤولني والشعب. 

18( إن مؤرش تشخيص احلق ال يعتمد عىل األشخاص بل عىل البصرية 
لتميزي احلق من الباطل ألن الكثري من الشخصيات املعروفة ختطىء. 

الثوري  احلماس  عىل  املحافظة  من  الناعمة  احلرب  ملواجهة  بد  ال   )19
بالوعي  التحيل  واخلواص  النخب  عىل  وجيب  الساحة.  يف  واحلضور 

والبصرية والشجاعة والعمل والوحدة. 
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واخلارج-  الداخل  يف   - اإلسالمية  اجلمهورية  نظام  معاريض  إن   )20
خمتلف  باستخدام  إيران  وأسس  وأركان  وعزائم  معتقدات  هياجمون 

وسائل اإلعالم واالتصال. 

أهم  إحدى  وهي  البالد  قادة  بني  الفرقة  بث  يستهدف  العدو  إن   )21
أهداف احلرب الناعمة. 

أذهان  حرف  هى  العدو  يضعها  اليت  الكبرية  االستثمارات  أحدى   )22
يف  الواسع  اجلماهريي  بحضوره  الشعب  أفشله  ما  وهذا  الشعب 

املناسبات. 

وخطبهم  كلماتهم  تكون  ال  كي  اإللتفات  اجلميع  عىل  وينبغي   )23
حيث  النظام،  معاريض  وأهداف  األعداء  خلطط  تكملة  وترصحياتهم 
لدى  البصرية  يعزز  أن  ينبغي  واملشاكل  األزمات  عىل  العدو  تركزي  أن 
القيادات ملنع العدو من حتقيق أهدافه، وال ينبغي التغافل عنها وإنكارها. 

24( إن الفهم الصحيح لنظام اجلمهورية اإلسالمية هو أحد الرضوريات 
حلفظ النظام.

فالرشيعة  جتزئتها،  وعدم  كلها  الوالية  منظومة  عىل  احلفاظ  ينبغي   )25
واحدة،  منظومة  هي  واحلزم  والتضامن  والعدالة  والتعقل  واملعنويات 
هذه  عن  انحراف  وكل  املتالحمة،  العنارص  هذه  عىل  حيتوي  فاإلسالم 
املنظومة يندرج يف إطار اإلسالم غري األصيل أو اإلسالم األمريكي كما 

سماه اإلمام اخلميين +. 
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أطلقت  اليت  العدو  الناعمة فشلت وإن رصاصات  مؤامرة احلرب  إن   )26
عىل النظام اإلسالمي عادت واستدارت وارتّدت إىل صدره بفضل اهلل تعاىل. 

27( ان حماوالت مثريي الفتنة بث اإلنفعال والقلق واخلوف يف أوساط 
الناس وخاصة النخب واخلواص تستهدف عزهلم عن الساحة، يف حني 
وانسحاهبم  النخب  صمت  ألن  وتنبيههم،  الناس  تنوير  هلؤالء  ينبغي 

يساعد أهداف العدو يف بعض األحيان. 

28( العدو يستفيد يف حربه الناعمة من خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال 
بعض  من  واالستفادة  واألكاذيب  الشائعات  لبث  الثقافية  واملواقع 

الذرائع. 

املغرضة واخلائنة واملدربة يف هذه  إدخال عنارصه  العدو حياول  إن   )29
األجواء املشحونة والعكرة للقيام باألعمال التخريبية، لكنهم مل يصلوا 

إىل أهدافهم بفضل بصرية الشعب. 

30( إن مواجهة هذه اهلجمة تستلزم احلضور الواعي يف الساحات واحلذر 
املقرتن باحلنكة والتدبري، وإن هذا احلضور يستجلب العون اإلهلي. 

31( إن التبليغ الصحيح لإلسالم بكل أبعاده وجتلياته يعترب عنرصًا هامًا 
جدًا للتوعية يف زمن الفنت يف ظل احلرب الناعمة. 

جمريات  لفهم  األجنبية  اإلعالم  وسائل  إىل  الركون  ينبغي  ال   )32
األحداث، بل الصحيح هو خمالفة ما تأيت به هذه اإلذاعات وفقا ملقولة 
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خمالفة  يف  هي  الفكري  والنضوج  الرشد  “قمة  إّن   + اخلميين  اإلمام 

اإلذاعات األجنبية املعادية”. 

33( يعلم العدو إن اجلمهورية اإلسالمية إذا أرادت حتقيق هذف حققته، 

لذلك حياول عن طريق خلق اختالالت يف نظام احلسابات لدى املسؤولني 

اإليرانيني ان يعمل عىل أن ال جيعل املسؤولني اإليرانيني ضمن أهدافهم 

أهدافًا متعارضة مع املصالح االمريكية، وهذه هي احلرب الناعمة اليت 

جرى احلديث عنها منذ سنني.
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إمتداد  الناعمة  الحرب  في  الخامنئي  اإلمام  خطابات  ثالثًا: 
لمنهجه ورؤيته الشاملة

الوالية  مقاليد  توليه  بعد  خاصة  اخلامنيئ  اإلمام  خطابات  مراجعة  إن 
والقيادة عىل أثر وفاة اإلمام اخلميين + وبعد سقوط اإلحتاد السوفيايت 
سنة 1991ولغاية سنة 2009 تاريخ حصول اإلنتخابات الرئاسية اإليرانية 
اليت جرت يف الثاين عرش من شهر حزيران تكشف لنا عن جمموعة من 
الناعمة  احلرب  ملصطلح  سماحته  إطالق  دوافع  لنا  وحتدد  املالحظات 

عىل الرصاع الدائر.

كما أن الغشاوة وسوء البصرية اليت غطت وطمست أعني البعض هو ما 
حمل سماحته عىل الرتكزي املكثف عىل أمهية معرفة أبعاد هذه احلرب، 
البعض،  بالصورة اليت قد يرصدها  وربما ألهنا مل تكن واضحة ومرئية 
وقد عرب سماحته عن األمر بقوله “حىت لو أن البعض مل يرها فاحلرب 
لنا من خالل  وقد ظهر  الناعمة حرب حقيقية قائمة يف عاملنا املعارص” 

حتليل هذه اخلطابات وما تالها املعطيات اآلتية : 

1ـ لدى التدقيق يف خطابات سماحته عىل مدى 18 عامًا 1991 – 2009 
مل نعرث عىل أية كلمة أو عبارة فيها حديث او استعمال ملصطلح احلرب 
خطاب  يف  مرة  ألول  ظهر  املصطلح  هذا  أن  الحظنا  وقد  الناعمة، 
تقريبًا  بشهر  اإليرانية  اإلنتخابات  قبل   2009/5/14 بتاريخ  لسماحته 
خالل إستقباله عوائل شهداء كردستان، وهذا ما دل عىل حصول تطور 
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أدى إىل هذا اإلنتقال يف توصيف عمليات احلرب النفسية والدعاية اليت 
يشنها اإلستكبار ضد النظام اإلسالمي وتسميتها باحلرب الناعمة.

بعد  وانتشاره   2005 سنة   Soft Power الناعمة  القوة  كتاب  رواج  2ـ 
ترجمته لعدة لغات عاملية، ومنها اللغتان الفارسية والعربية، هذا الكتاب 
ناي Joseph Nye أحد أركان اإلدارة  الذي ذاع صيته، صنفه جوزيف 
 ،) األول  الباب  يف  النظرية  بصاحب  اخلاصة  السرية  )تراجع  األمريكية 
ومن املؤكد أن سماحته املعروف بسعة اطالعه عىل أهم وآخـر األفكار 
الصادرة يف العامل، وخاصة ما يصدر عن رأس اإلستكبار العاملي، اطلع 
عىل الكتاب، كونه وثيقة تكشف أنماط تفكري وختطيط اإلدارة األمريكية 

اجتاه العامل وخاصة إيران.

الصحفية  واملقاالت  والدراسات  األبحاث  من  العديد  صدور  3ـ 
القوة  عن  تتحدث  رسميني  أمريكيني  ملسؤولني  السياسية  والترصحيات 

الناعمة، والبعض استخدم احلرب الناعمة. 

عىل  العسكرية  احلرب  مؤرشات  بأن  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  اقتناع  4ـ 
إيران وصلت إىل الطريق املسدود، ما يعين حتمية جلوء العدو إىل شكل 

جديد من احلروب. 

5ـ تؤكد بعض الدراسات ان سماحة اإلمام اخلامنيئ أمىض خالل عقد 
الباردة وأسباب سقوط  احلرب  دراسة جتربة  فرتة طويلة يف  التسعينات 
حول  خالصات  إىل  وتوصل  الرشقية،  الكتلة  ودول  السوفيايت  اإلحتاد 
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يف  اخلامنيئ  اإلمام  حديث  ولعل  إيران1،  مع  بتجربتها  الغرب  فرص 
أكرث من مناسبة، ومنذ أكرث من عقد من الزمن، حتديدًا منذ العام 2000 
اإلحتاد  سقوط  جتربة  عن   - خامتي  حممد  السابق  الرئيس  انتخاب  بعد 
اإلحتاد  اسقاط  سيناريو  تقليد  سيحاول  الغرب  بأن  وقوله  السوفيايت، 
السوفيايت يف حالة إيران عام 1999، وحديثه يف خطبة مفصلة عن الفوارق 
السوفيايت  اإلحتاد  وبني  اإلسالمي  الديين  النظام  بلد  إيران  بني  اهلائلة 
والشعب  اإليراين  الشعب  بني  والفرق  اإلحلادي،  الشيوعي  النظام  بلد 
السوفيايت والفرق بني القيادة اإليرانية والقيادة السوفياتية2 ما يؤكد هذا 
املنحى، وهذا ما دل عىل قدرته القيادية املبكرة عىل إسترشاف األحداث 
ما  الناعمة، وهو  والتنبأ بسيناريوهاتها، ودل عىل عدم مفجأته باحلرب 
أكده رصاحة يف خطاب له قائالً “مل تفاجئنا الفتنة، ولكن تفاجئنا بتحرك 

بعض األشخاص”.

 والدليل األخص هو خطاب سماحة اإلمام اخلامنيئ يف عام 2008 أي 
الرئاسية اليت جرت يف حزيران 2009  قبل سنة عىل موعد اإلنتخابات 

حمذرًا من “فتنة حيرض هلا األعداء اثناء اإلنتخابات الرئاسية”. 

الثورة االسالمية االيرانية«  1- دراسة تحت عنوان »في فهم اإلمام الخامنئي - رؤية قائد 
معهد  موقع  عام 2008 ص21  نشر  بور.  كريم سجاد  إيراني  األميركي من أصل  للباحث 

www.carnegieendowment.org كارنيغي
2- خطاب التحديات واإلصالحات بتاريخ 10 تموز 2000 
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الدبلومايس  السلك  أمام  خطابه  يف  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  خلّص   -6

اإليراين جتربة سقوط اإلحتاد السوفيايت وفّصل سيناريو اإلنقالب، وكأنه 

كان يريد وضع القادة اإليرانيني أمام مشهد مرجح ان حيدث يف املستقبل، 

يف  السيناريو  حصول  لكيفية  املسبق  وتصوره  ادراكه  عىل  دل  ما  وهو 

إيران، فقال سماحته حرفيًا.

اإلصالح  رجل  انه  أساس  عىل  لسنوات  لغورباتشوف  “صفقوا 

العام، ونحن مل  املدائح وشجعوه واعتربوه رجل  له  والشفافية، وكالوا 

يثبت لدينا انه كان عميالً للغرب كما يزعم البعض، بل نعتقد انه شخص 

انطلت عليه اخلديعة، وهذا ما اعرتف به الحقًا يف كتابه - البرييسرتويكا 

الثورة الثانية - ومن ثم اخرتعوا اىل جانبه شخصية موالية هلم هي بوريس 

مواقف  مع  السياسية  ومواقفه  حركته  يف  يتناغم  كان  الذي  يالتسني 

أمريكا والغرب مستغالً ضعف شخصية وحنكة غورباتشوف، وأصبح 

طبعًا  هذا  االصالحي،  املرشوع  وصاحب  الفعيل  الزعيم  كأنه  يترصف 

اىل جانب ضخ األموال ودعايات وسائل وأجهزة اإلعالم اليت شاركت 

يف هذا االنقالب، حيث كان هذا هو مرشوع أمريكا الناجح يف اإلحتاد 

السوفيايت، أي اهنم استطاعوا عن طريق خطة ذكية متامًا، وبإنفاق بعض 

األموال، وجتنيد بعض العنارص، وباستخدام وسائل اإلعالم أن يسقطوا 
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قوة كربى ويقضوا عليها هنائيًا يف خالل جهود استمرت ثالث او أربع 
سنوات، وتكللت بالثمار املرجوة خالل ستة أو سبعة أشهر”1.

النفسية  7ـ حديث سماحة اإلمام اخلامنيئ منذ سنة 2000 عن احلرب 
والدعاية قد تكرر يف عرشات اخلطب، وقد أحصينا ورود هذا املصطلح 
اإلمام  سماحة  كان  وأحيانًا  خطاباته،  يف  مرة   100 عن  يقل  ال  بما 
و“  اإلعالمية”  “احلرب  مثل  مشاهبة  مصطلحات  يستعمل  اخلامنيئ 
احلرب الثقافية” و“احلرب املخملية” و“حرب األفكار” حيث أن هذه 

املصطلحات واملسميات كانت رائجة يف األوساط العاملية أنذاك. 

8ـ حديث سماحة اإلمام اخلامنيئ عن احلرب الناعمة يقع يف إطار رؤيته 
اإلستكباري،  الغرب  مع  واإلسرتاتيجي  احلضاري  للرصاع  الشاملة 
اإلسرتاتيجية  والرؤية  فالنظرة  الراهنة،  اللحظة  وليد  ليس  وهو 
يف  نتأمل  أن  يكفي  لديه،  وثابتة  واضحة  االمريكي  الغريب  للمرشوع 

خطاب لسماحته ألقاه سنة 2000 يقول فيه حرفيًا.

“إن املرشوع األمريكي والغريب أيا كان اإلسم مل يكن مرشوعًا عسكريًا، 

بل كان إعالميا بالدرجة األوىل، وتم تنفيذه أساسًا عن طريق الالفتات 

من  منقول  الدبلوماسي  السلك  اعضاء  حضور  في  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
كتاب دور وسائل االعالم في الصراع السياسي والثقافي. للشيخ علي ضاهر. دار الهادي 

للطباعة والنشر، ص 46 - 50. 
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املوضوع  واليافطات والصحف واألفالم وسواها، ومن يدقق يف هذا 
سيالحظ أن خمسني أو ستني يف املائة من املرشوع قد نفذ عرب وسائل 

اإلعالم واألساليب الثقافية1”.

وبالتايل ال يعد أمرًا جوهريًا بنظر اإلمام اخلامنيئ املسميات واملصطلحات 
باردة/  حرب  ثقايف/  /غزو  ناعمة  )حرب  اجلديدة  املنتجات  وتسويق 

حرب نفسية...الخ(، املهم جوهر املرشوع ال اإلسماء واملصطلحات. 

حول  اخلامنيئ  اإلمام  خطابات  دراسة  خالل  من  وجدنا  الشكل  يف  9ـ 
الناعمة أهنا تتمزي من حيث األسلوب والنمط اخلطايب واملنهج  احلرب 
وموحدة،  ومتماسكة  ومتينة  عميقة  وبالغية  فكرية  برتكيبة  األديب 
بحيث اتسمت بمستوى رفيع من التسلسل والرتابط املنهجي والفكري 
والعلمي، مع قدرة فائقة عىل تفكيك ونقد هذه االطروحة وهذا املرشوع 
بصورة مضادة يف ظل االلزتام بعنارص األصالة والدقة العلمية والشمولية 
يف عمل منظومي واحد، بحيث أن كل خطبة تدعم ما يليها، وتكمل ما 
سبقها، مع أن اخلطابات تنتمي زمنيًا لفرتات متباعدة، وهذا ما ساهم يف 
القيادية لسماحته  باهر ألنماط اخلطابات  حتقيق نجاح فكري واسلويب 
جعلت منها خطابات ذات طابع رؤيوي تارخيي يكون هلا ما بعدها، مع 
متزيها بقدرة خطابية واضحة سهلة الفهم واالستيعاب من قبل النخب 

واجلماهري عىل السواء.

1- المصدر السابق، ص 39.
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وحتليل  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  خطابات  قراءة  خالل  من  يالحظ  10ـ 
وفق  ومنهجي  تارخيي  وترابط  تواصل  عملية  وجود  ومضموهنا  بنيتها 
خط زمين مستقيم ومتطابق مع خط الرؤية، بحيث أننا لو درسنا خطابًا 
لسماحته مؤرخا بعد انتصار الثورة سنة 1979 وخطابا مؤرخًا بعد سنة 
 2001 العام  بعد  مؤرخًا  وخطابًا  السوفيايت،  اإلحتاد  سقوط  بعد   1991
أي بعد أحداث 11 أيلول، وخطابًا مؤرخًا بعد سنة 2003 أي بعد غزو 
وخطابًا   ،2006 متوز  حرب  بعد  مؤرخًا  وخطابًا  وافغانستان،  العراق 
مؤرخًا بعد العدوان عىل غزة عام 2009، وخطابًا مؤرخًا يف العام احلايل 
2011 أي بعد انطالق ما يسمى بالثورات العربية، سنجد عىل طول هذا 
الرشيط الوثائقي ثباتًا ومتاسكًا نوعيًا الفتًا يف الرؤية واملوقف والتحليل 
والنظرة وإسترشاف املستقبل لدى سماحته، مل تهزه ومل تنث من عزيمته 
وعنفوانه غبار احلروب واألحداث واملفاصل التارخيية، وهذا يدل عىل 
وجود خط رؤية واحد يتمزي بالثبات والتماسك الكامل، وهو ما يكشف 
عن منهج ورؤية ويكشف بالرضورة عن قائد ثوري وتارخيي إستثنايئ 
السياسية  أنماط اخلطابة  يتحدث وفق  أو زعيم مرحيل  قائد  وليس عن 

املألوفة يف عامل القادة والزعماء.

لقد دفع هذا الواقع أحد الباحثني يف معهد كارنيغي لألبحاث والدراسات 
لإلعرتاف بأن اإلمام اخلامنيئ أعزه املوىل “قائد حازم له نظرة اىل العامل 
تغيري  من  باليأس  االمريكية  االدارة  ونصح  والتماسك،  بالثبات  تتسم 
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وتبديل سياسات وشعارات النظام اإلسالمي يف ايران يف ظل وجود هذا 
القائد النه ليس من النوع الذي يقبل بأي تنازل او مساومة عىل األصول 

والثوابت “1.

هذا الثبات، وهذه اإلستقامة، هي القضية اليت رشحها وفصلها سماحة 
اجلامعيني  والطالب  األساتذة  من  حشد  أمام  خطبة  يف  اخلامنيئ  اإلمام 

حتت عنوان “الثورات بني الثبات والتحول”2.

حيث حتدث عن تارخيية انحراف الثورات العاملية عن شعاراتها ومواقفها 
بني  الرصاعات  ضغط  حتت  والروسية  واالمريكية  الفرنسية  كالثورات 
قادة هذه  السلطة وبني  املتنازعة عىل  واملجموعات  األجيال واألطراف 
الثورات أنفسهم، ومبارشة بعد سنوات قليلة عىل إهنائها وإنجازها ملهمة 
اسقاط النظم السابقة، يف حني أن الثورة االسالمية يف إيران مل تنحرف 
توايل األحداث وصعوبة  بالرغم من  انملة عن شعاراتها ومواقفها  قيد 
احلزبية  املصالح  ضغط  حتت  الثورة  هذه  تسقط  ومل  الطريق،  ومشقة 

والشخصية.

1- دراسة للباحث االميركي اإليراني األصل كريم سجاد بور تحت عنوان »في فهم االمام 
الخامنئي- رؤية قائد الثورة اإلسالمية اإليرانية »ص. 5 وص 31 منشورة في موقع معهد 

www.carnegieendowment.org كارنيغي
طهران  جامعة  في  الجامعيين  الطلبة  من  حشد  أمام  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -2

بتاريخ 2011/8/10 
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ومع أن القايص والداين يعلم أن لسماحته اإلمام اخلامنيئ دام ظله الدور 

أخالقه  وسمو  تواضع  لكن  اإلستقامة،  وهذه  الثبات  هذا  يف  املركزي 

جعلته ينسب الثبات واإلستقامة إىل الثورة، ال إىل نفسه الرشيفة. 
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الحرب  لمواجهة  الخامنئي  اإلمام  سماحة  إستراتيجية  رابعًا: 
الناعمة

اليت  اخلامنيئ  اإلمام  خطابات  وتصنيف  وفرز  حتليل  ضوء  عىل  يمكن 
حتدث فيها عن احلرب الناعمة، واخلطابات ذات الصلة باحلرب النفسية 
بمجموعها  تشكل  وحمورًا  عنوانًا   13 إستخالص  واإلعالمية  والثقافية 
الناعمة. كما  الرؤية اإلسرتاتيجية اليت شيدها سماحته ملواجهة احلرب 
احلرب  مواجهة  يف  سماحته  ومنهج  لرؤية  عام  كعنوان  أيضًا  تصلح 
هذه  بني  الوثيق  للرتابط  نظرًا  واإلعالمية،  والفكرية  والثقافية  النفسية 
الذي  املنهجي  والعناوين يف خطابات سماحته وفق األساس  املفردات 

بيناه سابقًا.

ترصحيات  من  تيرس  بما  خطاب  كل  دعم  الدراسة  هذه  يف  سنحاول 
ومستندات ووثائق أمريكية وغربية، وهي تثبت تطابق خطابات اإلمام 

اخلامنيئ مع مسار األحداث وفق هذه املعطيات والوثائق. 

 ويمكن إجمال حماور ومواضيع خطابات اإلمام اخلامنيئ وفق العناوين 
اآلتية :

1ـ أصل اإلقتناع واإليمان احلقيقي بوقوع احلرب الناعمة وديمومتها. 

2ـ الفهم الصحيح لطبيعة احلرب الناعمة وآليات عملها.

3ـ الوحدة واالنسجام بني القيادة نفسها، وبني القيادة والشعب. 

4ـ البصرية يف تشخيص القضايا واألحداث.
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5ـ احلضور يف الساحة ومواصلة تطوير الربامج واحلسم يف املواقف.

6ـ معرفة أهداف احلرب الناعمة وإحباطها. 

7ـ رصد مواقف وحركة العدو وسد مواطن الضعف يف جبهتنا.

للنموذج  البديل  النموذج  وصناعة  اإلسالمي  اإلعالم  تطوير  8ـ 
األمريكي. 

9ـ دور أساتذة وطالب اجلامعات كقادة وضباط يف مواجهة احلرب 
الناعمة. 

10ـ هندسة وتأصيل وعرصنة مناهج العلوم اجلامعية واحلوزوية. 

وترشيد  والعدالة  التنمية  الثالثة  بأبعاده  االقتصادي  اجلهاد  11ـ 
اإلستهالك. 

12ـ اإليمان أن الشيطان أول من استعمل أسلوب احلرب الناعمة. 

13ـ نمط احلياة وأسلوب العيش اإلسالمي ملواجهة احلرب الناعمة. 
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معامل ر�ؤية

الإمام اخلامنئي دام ظله 



احلرب الناعمة 36



37 معامل ر�ؤية الإمام اخلامنئي دام ظله

الناعمة  الحرب  بأصل وجود  واإليمان  االقتناع  األول:  المحور 
وديمومتها

ال بد يف البداية من االقتناع احلقيقي والصحيح بأصل وجود وقيام احلرب 
الناعمة ضد النظام اإلسالمي يف إيران، وبمواجهة الصحوة اإلسالمية 

يف املنطقة، وال بد من اإلقتناع بديمومتها يف املدى املنظور أيضًا.

كما ينبغي الفهم العميق لطبيعة احلرب الناعمة وآليات واسرتاتيجيات 
وتكتيكات عملها. ويتبني من خالل حتليل مضمون خطابات سماحته 

تركزيه عىل هذه النقطة املفصلية واملحورية.

القرار  صانع  ويلتفت  يقتنع  مل  وما  متكاملة،  منظومة  الناعمة  فاحلرب 
اإلسالمي وكل متصدٍ للمسؤولية إىل أصل وجود هذه احلرب الناعمة 
يستطيع  لن  وبراجمها،  عملها  وآليات  واستمراريتها،  ديموتها  وإىل 
اكتشاف وتلمس خمططات العدو، ولن يستطيع معرفة وحتديد األدوار 
ووسائل  واملنظمات  والدول  واملؤسسات  األشخاص  من  املطلوبة 
اإلعالم املعادية يف الداخل اإليراين ويف اخلارج، وبالتايل لن يستطيع متيزي 
العدو، وسيبقى أعمى  ومعرفة مدى خدمة حتركاته وخطواته ألهداف 

البصرية عاجزًا عن الرؤية يتخبط بدون سبيل واضح.
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ألن هدف العدو إجياد اخللل يف حسابات مسؤويل النظام وأن يعمل العدو 
عىل أن ال جيعل املسؤولني اإليرانيني ضمن أهدافهم أهدافًا متعارضة مع 

املصالح االمريكية1.

املضمار  هذا  يف  مرتابطتني  وسمتني  نقطتني  عن  اخلامنيئ  اإلمام  حتدث 
“احلرب الناعمة حرب معقدة ” و“احلرب الناعمة حرب رّسية تعتمد 

عىل اخلداع” فهاتان الصفتان من أهم صفات ومزيات احلرب الناعمة.

مؤامرات  “إن  احلرب  هذه  يف  التعقيد  سمة  اىل  مشريًا  سماحته  قال 
خمتلفة  معرفة  وتستدعي  تعقيدًا  أكرث  أصبحت  املعارضني  وخمططات 

األبعاد واجلوانب ”2.

والربيطانيني  األمريكيني  بامكان  كان  “لو  متطابق  جمال  يف  وأضاف 
والصهاينة إنزال عنارصهم اىل الشوارع بغية حتقيق مآرهبم لفعلوا ذلك 
حتمًا ولكنهم يعرفون أن ذلك يلحق الرضر هبم ولذلك خاضوا احلرب 
عىل  العام  الرأي  أذهان  حرف  من  يتمكنوا  لكي  واإلعالمية  السياسية 

الصعيدين الداخيل واخلارجي”3.

ويف خطبة ثانية قال سماحته مؤكدًا عىل اجلانب املعقد هلذه احلرب “العدو 
يستهدف  كان  حمليني  خرباء  بمساعدة  أعده  معقد  خمطط  خالل  ومن 

1- خطاب للقائد خالل لقائه مسإرلي الدولة بتاريخ 2014/7/7. 
2- خطبة لسماحته اثناء استقبال اعضاء مجلس خبراء القيادة بتاريخ 2009/9/24 

3- خطاب لإلمام الخامنئي بتاريخ 2010/3/22 
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دينية  رمزية  من  هلا  بما   - املقدسة  قم  مدينة  يف  واضطرابات  بلبلة  إجياد 
وسياسية- هبدف حتويلها من مركز وقاعدة للثورة والنظام اإلسالمي إىل 

بؤرة مناهضة للثورة والنظام”1.

وقال مشريًا إىل خاصية الرسية واملكر “احلرب الناعمة حرب حقيقية يف 
عاملنا املعارص، رغم أن بعض األشخاص ربما ال يروهنا”2 ألن العدو تارة 
الثعالب وتارة بمظهر عدايئ عدواين  بلباس  الذئاب وتارة  بلباس  يظهر 
عىل  مثال  الناعمة  “احلرب   : ثالثة  خطبة  يف  وقال  خمادع3.  بمظهر  وتارة 

احلرب اخلفية”4.

ويف خطبة أخرى قال سماحته “يتعني تشخيص احلقيقة يف هذه األجواء 
امللبدة أوالً وإضفاء حالة من البصرية عىل البيئة املحيطة ثانيًا 5”.

ضباط  هم  اجلامعيني  “الشباب  أن  إىل  مغزى  ذات  إشارة  يف  وأضاف 
احلرب الناعمة امام مؤامرات الغرب املعقدة ”6.

جوزيف  فهذا  الناعمة،  القوة  نظرية  نصوص  مع  الكالم  هذا  ويتطابق 
الناعمة  القوة  “إن  يقول  فرناه  والرسية  التعقيد  يتحدث عن  بنفسه  ناي 

1- خطبة لسماحته أمام الطلبة بتاريخ 2010/10/26. 
2- خطبة لسماحته أثناء احتفال والدة اإلمام الحسن ع بتاريخ 2009/9/5 

3- خطاب لإلمام الخامنئي بتاريخ 2010/3/22 
4- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي لدى استقباله قوات التعبئة بتاريخ 2010/10/24 

5- خطاب لسماحة ااإلمام الخامنئي أمام حشود الطلبة بتاريخ 2010/10/26 
6- خطاب لسماحته أمام الطلبة بتاريخ 2010/10/26
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اجلذب  عىل  القدرة  هي  االستمالة.  أو  اإلقناع  عىل  القدرة  من  أكرث  هي 
بدون أن تظهر هذه اجلاذبية للعيان بصورة ملموسة. وينبغي عىل احلكومة 
غري  اخلاصة  اإلمكانات  فيها  بما  الوسائل  كل  تستعمل  أن  األمريكية 

احلكومية كي ال تظهر يف خلفية الصورة”1. 

احلرب  بإسناد  األمريكية  اإلدارة  أركان  أحد  غلسمان  جيمس  ونصح 
الناعمة عىل إيران إىل أطراف ثالثة ألجل التمويه واخلداع.

يراها  كي  البدهيية  املشخصة  املقوالت  من  ليست  الناعمة  احلرب  إذًا، 
ويؤمن هبا املراقب برسعة ملجرد تصورها أو احلديث عنها، بل هي من 
النوع الذي حيتاج إىل الرصد واملتابعة الدقيقة واحلثيثة حلركة العدو كي 
من  احلرب  هذه  كانت  لو  وإال  املخططات،  أمامه  وتتشخص  تتضح 
وصلبة  حسية  عسكرية  حربًا  ألصبحت  التقليدي  الكالسيكي  النوع 
يراها ويشعر هبا اجلميع بسهولة ووضوح تام. ومن هنا خطورة احلرب 
الناعمة، حيث ال يتفق اجلميع يف خضم املعركة عىل تشخيص خمططات 
الناس  غفلة  ينتظر  “فالعدو  املعركة  بوصلة  وحتديد  العدو  وأهداف 

واملسؤولني لينفذ خمططاته”2.

من هنا أمهية اإليمان بأصل وجود هذه احلرب وأهنا بدأت فعالً، وأهنا 
ستستمر إىل أمد بعيد حىت حيسم أحد الطرفني فوزه ونرصه عىل الطرف 

1- القوة الناعمة. مصدر سابق ص 27 وص 169. 
2- خطاب لسماحتة اإلمام الخامنئي بتاريخ 2011/5/29 
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إىل  العدو  يصل  “حىت  ظله  دام  اخلامنيئ  اإلمام  تعبري  وحسب  اآلخر. 

يعادل  بمستوى  بإيران  الرضر  وإحلاق  بالفوز  أحالمه  وتصبح  اليأس 

الصفر”1.

وقد دأب قادة احلرس الثوري اإلسالمي وقادة القوات املسلحة اإليرانية 

عىل التحذير من احلرب الناعمة وتأكيد مبدأ ديمومتها يف املرحلة املنظورة، 

فقال العميد مسعود جزائري مساعد الشؤون الثقافية واإلعالم الدفاعي 

يف قيادة األركان العامة للقوات املسلحة.

احلرب  هذه  معرفة  وعلينا  مستمرة  الناعمة  احلرب  بأن  القبول  “علينا 

اجلمهورية  نظام  بني  وجذريًا  ماهويًاً  موجود  التناقض  ألن  جيدًا، 

ستتواصل  احلرب  وهذه  الدولية  اهليمنة  نظم  وبني  االيرانية  االسالمية 

حلني يؤسس النظام االسالمي معايري قوته يف ذاته وتصل انظمة اهليمنة 

وهي  احلرب  هذه  بمعرفة  اإلهتمام  وينبغي  واألفول،  األضمحالل  اىل 

مسألة رضورية ومن األولويات للنخب والشباب، ومعرفة هذه احلرب 

تتحقق عرب ثالثة أساليب هي الرصد واملطالعة والتحرك واملطالبة2”.

1- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي امام حشود من الشباب والطالب بتاريخ 2010/10/26 
 2011 االول  كانون   3 في  االيرانية،  تابناك  وكالة  جزائري.  مسعود  للعميد  تصريح   -2

 .www.tabnak.ir
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وقد كشفت األحداث اليت أعقبت االنتخابات الرئاسية يف إيران وجود 

احلرب الناعمة وأن التخريب الذي حصل كان معدًا وخمططًا له وجرى 

ترتيبه منذ سنوات للوصول به إىل هذه الغاية.

 وهذا ما دفع سماحة اإلمام اخلامنيئ ألن يطلق عليها “اخلطة العرشية 

“أي إن اخلطة حرض وأعد هلا منذ عرش سنوات عىل األقل 1 وهي ليست 

وليدة اللحظة والساعة كما يقال.

وهذا ما أكدته وكشفته املعطيات اليت أقر هبا بعض املشاركني يف صناعة 

عن  ممثلني  مع  لقاءات  بعقد  بعضهم  أعرتاف  وقد  الفتنة،  أحداث 

اليهودي “جورج سوروس”  األعمال  لرجل  تابعة  أمريكية  مؤسسات 

الفارسية   BBC قناة  خاصة  بريطانية  إعالمية  مؤسسات  مع  ولقاءات 

للتنسيق مسبقًا حول فربكة أخبار كاذبة عن “عمليات تزوير واسعة يف 

حال خرس املرشح اإلصالحي” وهذه اخلطوات تم تدبريها قبل حلول 

موعد اإلنتخابات2. 

1- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي في ذكرى وفاة االمام الخميني + بتاريخ 2011/6/4 
صادق  محمد  ومقالة  االيرانية،  القنوات  مواقع  نشرته  ما  النقطة  هذه  حول  يراجع   -2
الحسيني تحت عنوان »انهيار خطة سوروس لفتح طهران« بتاريخ 2009/8/27 المنشورة 

 www.kasion.org على موقع
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المحور الثاني: الفهم الصحيح والتفصيلي آلليات عمل الحرب 
الناعمة

فإن  إنجازاته  وزيادة  النظام  حققه  الذي  للتقدم  “نظرًا  سماحته  قال 
وتستدعي  تعقيدًا  أكرث  أصبحت  أيضًا  املعارضني  وخمططات  مؤامرات 

معرفة متعددة األبعاد واجلوانب من أجل حتقيق الغلبة1”. 

احلرب  حتتاج  بالتطبيقات،  اخلاص  الثاين  الباب  يف  سابقا  رشحنا  وكما 
وتوجيه،  ومتويل  دعم  واىل  وتدريبات،  وحتضريات  ختطيط  إىل  الناعمة 

وهي ليست جمرد دعايات أو حتركات ثقافية عفوية. 

وهلذا نالحظ أن سماحة اإلمام اخلامنيئ قد ركز كثريًا عىل أمهية املعرفة 
الدقيقة بآليات عمل هذه احلرب واسرتاتيجياتها وتكتيكاتها ألن املعرفة 
النرص  حتقيق  يف  أمالً  املوقف  مع  للتعامل  املناسب  الرد  اجراءات  حتدد 

وهزيمة العدو وإدخال اليأس إىل قلبه.....قال سماحته.

“إن معرفة خمططات األعداء والكشف عنها واختاذ القرارات الصحيحة 
يف الزمان املقتيض يف مواجهة حتركات وخمططات األعداء هو ما نعين به 

اليقظة والتدبري2”.

1- خطبة لسماحته اثناء استقبال اعضاء مجلس خبراء القيادة بتاريخ 2009/9/24
2- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي بتاريخ 2010/3/22 
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الثورة  قائد  مستشار  صفوي  رحيم  حيىي  اجلرنال  أيضًا  أكده  ما  وهذا 
اإلسالمية والقائد السابق للحرس الثوري “احلرب الناعمة حرب أعمق 
إىل  وتهدف  الفكر  مستوى  عىل  جتري  ألهنا  الكالسيكية  احلروب  من 
تنّصل الرأي العام من هويته وذاته بطريقة تدرجيية وهي تعتمد عىل تلقني 
بعض الناس يوميًا داخل الدولة املعادية - املستهدف نظامها - شعارات 

ودعايات وتصاميم جاهزة1”.

وهنا أمهية التعمق بدراسة اآلليات التفصيلية اجلزئية هلذه احلرب وعدم 
تنتج  حرب  الناعمة  احلرب  ألن  الكلية،  واملفاهيم  بالعناوين  اإلكتفاء 
أثارها عىل املدى الزمين البعيد وهي حرب نخبوية بطيبعتها، أي حتتاج 
اىل التخصص والدراسة والبحث وهي ليست أمر بسيطًا أو سهالً، ومن 

هنا إطالق اإلمام اخلامنيئ صفة التعقيد عليها.

التلقني  آلية  فمثالً  احلرب،  هلذه  كثرية  آليات  عن  سماحته  حتدث  وقد 
عادي  شخص  اىل  جئنا  “فلو  بالنظام  الناس  ثقة  إسقاط  هبدف  اليومي 
وصحيح اجلسم وقلنا له يوميًا أنك مريض وصحتك متدهورة وما شابه 
الواقع بحالة  أنه مل يكن يف  فانه بعد 100 مرة سيمرض فعالً حىت ولو 

مرضية”...

www. لألنباء.  الطاهرة  وكالة  في  منشور  صفوي،  رحيم  يحيى  للجنرال  تصريح   -1
altahera.net
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آلية مستحدثة جديدة  اإلمام اخلامنيئ يف عدة خطابات عن  كما حتدث 
يعتمدها العدو فقال” إن اهلدف املركزي للحرب الناعمة هو حتويل نقاط 
وقلب حقائق البالد”1 من  القوة والفرص إىل نقاط ضعف وتهديدات، 
خالل تضخيم املشاكل اإلقتصادية والتقنية والسياسية يف إيران واإلحياء 
بأن النظام اإلسالمي عىل وشك السقوط وأن املشاكل واألزمات تعصف 
به من كل جانب وأن الشعب اإليراين حمبط ومقموع وجائع وغريها من 
واإلبداعات  اإلنجازات  الكامل عىل  التعتيم  وباملقابل جيري  األكاذيب 

واإلنتاجات اليت تقوم هبا اجلمهورية اإلسالمية.

الصحيحة  املوازين  وفق  وقاربناها  احلقائق  هذه  درسنا  لو  الواقع  ويف 
واملحايدة لوجدنا أن هناك عملية حتويل وقلب للحقائق %100 والعدو 
املهمة بصورة  أداء هذه  لديه كل اإلمكانات واألساليب وهو قادر عىل 

فائقة من خالل أمرين: 

اليت  املبتكرة  واإلعالمية  الدعائية  واألساليب  العمليات  يف  خربة  1ـ 
الشعارات  الشفافية واملصداقية واملهنية وعرشات  تتخفى خلف معايري 
عىل  ترتكز  اليت  والزائفة  واملزدوجة  األخالقي  املحتوى  من  الفارغة 
تأطري   - التجزئة   - والفورية  )اإلكتساح  وهي  الغريب  اإلعالم  ثالوث 
وهي  اخلاصة(،  املصطلحات  وترويج  واألحداث  القضايا  وتغليف 
اجلمهور  عىل  تنطيل  ولكنها  واإلختصاص  املهنة  أهل  يعرفها  أساليب 

1- خطبة لسماحة اإلمام الخامنئي خالل لقائه اعضاء مجلس خبراء القيادة 2009/9/25 
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عنها  حتدثوا  منصفني  باحثني  هناك  أن  احلظ  حسن  ومن  العام،  والرأي 
بالعقول1  املتالعبون  كتاب  صاحب  شيللر  هريبرت  كاملفكر  بإسهاب 
قاعدة  عىل  ذلك  “وكل  العقول2  قصف  كتاب  صاحب  تيلور  وفيليب 
تنهض  أن  قبل  العامل  نصف  تقطع  الكذبة  “ان  الرائج”  األمريكي  املثل 
احلقيقة من سباتها وتتحرض وتستعد للظهور3” وهو يف الواقع مثل جيسد 

عصارة الفكر واملنهج اإلعالمي السائد يف الغرب. 

2ـ السيطرة عىل األغلبية الساحقة من مصادر ووسائل اإلعالم بما يفوق 
%90 من اإلعالم الدويل والعاملي واإلقليمي وكاالت األنباء والقنوات 
النرش  ودور  اإلنرتنت  ومواقع  واألفالم  العاملية  والصحف  التلفزيونية 

الكربى

إيران  يف  حدث  ولكنه  وعظيمًا  ضخمًا  كان  مهما  خرب  أي  أن  بحيث 
بطريقة  حتويله  يتم  جديد  سالح  أي  صناعة  أو  اليورانيوم  كتخصيب 
إعالمية إىل تهديد لألمن والسلم العاملي واألقليمي بدل أن يكون نقطة 
ومصدر  إليران  والتقنية  العلمية  القدرات  تطور  إلثبات  وفرصة  قوة 

إرتياح للجريان.

1- المتالعبون بالعقول. هربرت شيللر. مجلة عالم المعرفة. 
2- كتاب قصف العقول من العصور القديمة الى العصر النووي. فيليب تيلور. مجلة عالم 

المعرفة. 
 2008 ناشرون،  للعلوم  العربية  الدار  هيث.  ودان  هيث  شيب  لتبقى.  وجدت  افكار   -3

ترجمة شادي يونس، المثل على صفحة التعريف بالكتاب. 
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أي  عن  يصدر  خطأ  أي  أو  الرأي  يف  خالف  أي  حتويل  يتم  وباملقابل 

إعالميا عىل مدى  تناوهلا  يتم  اىل قضية ضخمة  إيرانية  أو جهة  مسؤول 

شهر كامل.

القديم  منها  الناعمة  احلرب  يف  والربامج  اآلليات  عرشات  وهناك 

اإلشاعات  بث  كآليات  النفسية  احلروب  يف  سابقًا  مستعمالً  الذي 

كتأسيس  املستحدث  ومنها  والقومية  الطائفية  والفرقة  اخلالفات  وبث 

وحتريك الشبكات اإلفرتاضية ومتويلها وتدريبها عىل أساليب التواصل 

أعني  عن  بعيدًا  اإلنرتنت  شبكات  عىل  اآلمن  واإلعالمي  اإللكرتوين 

بالقوة يف  للمعارضة لإلحياء  املوحد  اللون  إختيار  وآلية  األمنية،  الرقابة 

مواجهة النظام وإلبراز التمايز، هذه اآللية اليت اعتمدت من قبل جمموعة 

من املعارضات عىل الطريقة األمريكية كتجربة املعارضة األوكرانية اليت 

اعتمدت اللون الربتقايل، كما اعتمدتها قوى 14 آذار يف لبنان، واعتمدتها 

تعرف  فأصبحت  األخرض،  اللون  اختارت  عندما  اإليرانية  املعارضة 

بـ“الثورة اخلرضاء”.

ويف الواقع كان هذا فخًا وقعت به املعارضة اإليرانية والتيار اإلصالحي، 

املشاعر وتعميق حدة اإلستقطاب ألجل شق  إستفزاز  ألن اهلدف كان 

الصف وإحداث اإلضطرابات والصدامات يف الشوارع متهيدًا إلسقاط 
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هيبة النظام وإسالة الدماء “إلنتاج رموز وشهداء للحرية يف جمتمع ديين 

يقدس الدماء والشهداء”1 كما عرب مايكل آيزنشتات حرفيًا. 

وقد أكد عىل خطورة معرفة الطرف املستهدف بمخططات وآليات هذه 

احلرب صاحب نظرية القوة الناعمة جوزيف ناي نفسه عندما حذر من 

والسياسات  اخلطاب  يف  والفجوات  واإلزدواجية  النفاق  “مالحظة  أن 

والترصفات األمريكية يسبب التآكل والفشل يف كل إجراءات وسياسات 

القوة الناعمة2”.

كما دعت دراسة راند لألبحاث الدفاعية إىل توخي احلذر وعدم كشف 

القوى  مع  املعتمدة  والربامج  اآلليات  وحقيقة  اإلتصاالت  حقيقة 

والشخصيات واجلهات اليت تتلقى الدعم والتدريب والتوجيه األمريكي 

هذه  بمصالح  وسيرض  للخطر  األمريكية  اخلطة  سيعرض  ذلك  ألن 

املخططات  ويفشل  والغريب  األمريكي  املرشوع  مع  املتعاونة  األطراف 

املقررة3”. 

1- مقالة حول »دور القوة الناعمة في الحرب النفسية ضد إيران »لمايكل آيزنشتات. مصدر 
سابق. 

2- القوة الناعمة. جوزيف ناي. مصدر سابق. ص 92. 
منها  إنشاء شبكات إسالمية معتدلة منشورة على عدة مواقع  راند حول  3- دراسة معهد 

www.islamonline.net صفحات موقع
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خمططات  لف�شال  �رضوة  والإن�شجام  الوحدة  الثالث:  املحور 

احلرب الناعمة

القيادة  وبني  القيادة  أركان  بني  واالنسجام  الوحدة  بأن  اإليمان  جيب 

القوة  عوامل  أهم  من  االسالمية  والتيارات  املذاهب  وبني  والشعب 

ملواجهة احلرب الناعمة. وينبغي عدم إعطاء أي ذريعة قد يستغلها العدو 

سواء عرب اخلالفات اهلامشية أو عرب سوء األداء أو سوء الترصحيات من 

قبل نخبة النظام أو القادة واملسؤولني يف اجلهة املستهدفة.

فأحد أهم أهداف وخمططات احلرب الناعمة تفكيك قوة اخلصم ورضب 

موارده الناعمة. ويأيت هدف تفكيك القيادة وتغيري أولويات وسياسات 

النظام اإلسالمي يف إيران عىل رأس أهداف احلرب الناعمة.

والويل  الثورة  قائد  ورشعية  وصورة  وزعامة  موقع  رضب  أن  كما 

والغربية  األمريكية  األولويات  أهم  من  ظله  دام  اخلامنيئ  اإلمام  الفقيه 

والصهيونية عىل اإلطالق1 بالنظر إىل معرفتهم الدقيقة بأمهية قائد الثورة 

ومواصفاته القيادية الرفيعة ودوره يف حفظ كامل منظومة القيادة يف إيران 

اإليرانية  بالشؤون  المتخصص  آيزنشتات  مايكل  للباحث  دراسة  للتوسع  يراجع:   -1
 .www.annabaa.org والخليجية، منشورة في عدة مواقع منها



احلرب الناعمة 50

وتأثريه يف الرأي العام عىل امتداد العامل اإلسالمي1. ومن ثم فإن تفكيك 
اللحمة والثقة بني القيادة والشعب، ورضب التيارات الدينية والسياسية 

اليت تشكل روافد للنظام يأيت يف هذا اإلطار...

كما تقع خمططات إشعال وتسعري احلرب الطائفية واملذهبية يف إيران ويف 
املنطقة عىل نفس خارطة األهداف.

من  املوىل  أعزه  اخلامنيئ  اإلمام  لسماحة  خطبة  نسمع  أن  يندر  وهلذا 
وقد دعم  والشيعة،  السنة  بني  أي خالف  وأد  أمهية  يشدد عىل  أن  دون 
سماحته مبادرات كثرية منها اللقاء السنوي الذي جيمعه مع الشخصيات 
القرآنية  املسابقات  وتعزيز  التقريب،  مؤمترات  يف  املشاركة  اإلسالمية 
يعتربها  واليت  كافة  اإلسالمية  املذاهب  أبناء  فيها  يشارك  اليت  الدولية 
اإلسالمية2  الوحدة  ترسيخ  يف  اهلامة  املباردات  من  اخلامنيئ  اإلمام 
والفتوى الشهرية والتارخيية اليت أصدرها بتحريم أي إساءة للصحابة أو 

ألي رمز من رموز أهل السنة وغريها.

والنظام  التيار  داخل  والرصاعات  اخلالفات  تأيت  اإلطار  نفس  ويف 
الواحد..

ايران  في  االسالمي  النظام  في  الفقيه  الولي  لالبحاث حول  راند  معهد  دراسة  ُيراجع   -1
والسيناريوهات البديلة والعوامل التي تساهم في تشكيل مؤسسة والية الفقيه. نشرها موقع 
تجدر   .www.aljazeera.net« اليران  المقبل  »المرشد  بعنوان  للدراسات  الجزيرة 

اإلشارة الى ان مؤسسة راند افتتحت فرعًا جديدًا لها في دولة قطر !! 
2- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي خالل لقائه المشاركين في المسابقات الدولة القرآنية 

بتاريخ 2011/7/5 
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هذه  من  الكربى  القوى  هذه  تستفيده  الذي  ما  سائل:  يسأل  وقد 
الرصاعات وما عالقتها هبا؟ ولقائل أن يزعم أنه جيب علينا أن ال نرمي 
بمشاكلنا وأزماتنا عىل اخلارج وينبغي عدم االستناد اىل نظريات املؤامرة.

والسياسية  الفكرية  الطاقات  حجم  عرفنا  مىت  لنا  يتضح  واجلواب 
وقوة  رصيد  من  وترصف  تستزنف  اليت  اهلائلة  واإلعالمية  والتنظيمية 
عىل  املرشوعة  غري  والتنافسات  والرصاعات  الداخلية  املعارك  يف  األمة 
مواقع النفوذ والسلطة، ويتكشف ذلك مىت عرفنا حجم األموال واجلهود 
األجنبية املبذولة اليت تضخ إلحداث هذا الشقاق وهذه الرصاعات، ألن 
من يدرس وثائق وأرشيف أجهزة االستخبارات يعرف قدر تعويلها عىل 
مؤامرات  قضية  ليست  أهنا  متأخرًا  ولو  ويقتنع  اإلسرتاتيجيات،  هذه 
وختطيط  ووظائف  عمل  صلب  يف  هي  بل  اخليال،  نسج  من  وقصص 

..1 CIA أجهزة االستخبارات األجنبية وخاصة

فالرصاعات تؤثر عىل األداء العام يف املجاالت السياسية واالقتصادية 
وإىل  واملشاريع  الطاقات  من  الكثري  تعطيل  إىل  وتؤدي  واإلدارية، 
كربى  وانحرافات  أخطاء  وإىل  املؤسسات،  وفعالية  إنتاجية  يف  سوء 

يف األداء.

1- يراجع للتوسع التفصيلي كتاب »إرث من الرماد »للصحافي االميركي تيم واينر الذي 
الموضوعة في هذا  الخطط  له حجم  لتاريخ  CIAليتضح  صدر حديثًا سنة 2010 وأرخ 

االتجاه. 
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الرشعي  والتكليف  التوجيه  إىل  اجلميع  عناية  سماحته  وجه  هنا  من 

املناسب.

“ينبغي لوسائل اإلعالم والنشطاء والسياسيني واملسؤولني اإلبتعاد عن 

اخلالفات اهلامشية غري املبدئية، ألن األولوية يف البالد اليوم هي ملواجهة 

والتشاؤم  الفرقة  بث  تستهدف  واليت  العدو  يشنها  اليت  الناعمة  احلرب 

بني أبناء الشعب، ومن أهم سبل مواجهة هذا اهلجوم هو حفظ وتقوية 

البصرية والروح التعبوية واملعنوية واألمل يف املستقبل.وهذا ال يعين إنكار 

اإلصالح  بواجب  القيام  رضورة  يلغي  وال  واألزمات،  املشاكل  وجود 

واملعاجلة”1.

وأضاف سماحته “البلد يتقدم باالحتاد وال يتقدم بالتفرقة واالنقسامات. 

باإلذاعات  وإذا  املسؤولني  بني  حيدث  بسيطًا  شيئًا  فإن  تالحظون  وكما 

باألمر  ليس  القضية  أساس  أن  واحلال  وتفرح،  وتضج  حتلل  األجنبية 

املهم، ولنفرتض أن هناك اختالفًا يف األذواق واآلراء والتصورات بني 

مسؤولني اثنني أو بني جمموعتني من املسوؤلني فهل ينبغي أن يؤثر هذا 

عىل سري العمل باملشاريع”2. 

بتاريخ  القيادة  خبراء  مجلس  أعضاء  استقباله  لدى  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
 2009/9/24

2- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي بتاريخ 2008/4/23. 
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لو  والضعف  اخلالف  مظاهر  إخفاء  أمهية  عىل  آخر  خطاب  يف  وأكد 
وجدت “ال ينبغي أن نظهر أمام العدو بمظهر الضعف ألنه ينتظر ذلك. 
حىت لو كانت هناك نقاط ضعف فيجب التسرت عليها أمام األعداء فما 
بالنا إذا مل يكن هناك نقاط ضعف أصالً “1. وهذا ال يلغي القيام بواجب 
التشهري الذي  إبانة اخلطأ والتصحيح بصورة مناسبة وبدون  التبّيني أي 

يستفيد منه العدو2”.

أشار  اخلالفات  هذه  عىل  املرتتبة  األرضار  حجم  تقدير  معرض  ويف 
خضم  يف  بددت  اليت  واملعنوية  املادية  االمكانيات  حجم  إىل  سماحته 
الرصاعات واالنقسامات الداخلية والذاتية يف إيران، قال سماحته “لوال 
يف  أكرث  تطورًا  البالد  لشهدت  الطريق  منتصف  يف  الناس  بعض  تهاون 

املجاالت املادية واملعنوية”3...

قال  اخلامنيئ،  اإلمام  سماحة  إليه  ذهب  ما  ويؤكد  يطابق  نصًا  وسنربز 
االحتاد  قادة  سدد  “لقد  ناي  جوزيف  الناعمة  القوة  كتاب  صاحب 
وقد  أدائهم،  نظامهم جراء سوء  بحق  الرضبات  وأقىس  أهم  السوفيايت 

أسدوا للسياسة األمريكية خدمات ال تقدر بثمن”4. 

1- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي بتاريخ 2007/2/17 
2- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي خالل لقائه قادة الحرس الثوري بتاريخ 2011/7/4 

3- لقاء لسماحة اإلمام الخامنئي مع رؤساء اتحادات الطلبة اإليرانيين في الخارج بتاريخ 
كانون األول 2010. 

4- القوة الناعمة. مصدر سابق. ص. 83 



احلرب الناعمة 54

المحور الرابع : البصيرة والتشخيص الدقيق للقضايا واألحداث

يف  الوقوع  وعدم  واألحداث  القضايا  جتاه  احلاسم  املوقف  أخذ  ينبغي 

والريبة  الشك  خلق  ألن  الصحيحة،  للرؤية  املانعة  العدو  تشويشات 

الناعمة  احلرب  وغايات  وظائف  أهم  من  التشخيص  وسوء  والرتدد 

والشخصيات  واملواقف  باألفكار  والثقة  اإليمان  زعزعة  عىل  املرتكزة 

إىل  تؤدي  جانبية  وإنشغاالت  رصاعات  يف  اخلصم  وإرباك  والرموز، 

ختريب منظومة العالقات بني أركانه، وتعطل الطاقات والربامج وتوقف 

من  مستوى  إىل  املطاف  هناية  يف  يؤدي  ما  العدو،  بمواجهة  حترك  أي 

التشتت والتآكل واإلهنيار والسقوط التدرجيي.

من  األحداث  وإثارة  األوراق  خلط  فإن  األول  الباب  يف  رشحنا  وكما 

شعارات  وترفع  بالباطل  احلق  ختلط  أهنا  أي  الناعمة،  احلرب  وظائف 

التعاون، وهذا  يد  بإدعاء مد  العدو  قيام  إصالحية وعقالنية وتصل اىل 

مل  من  بعض  لدى  والقضايا  لألحداث  الصحيحة  البوصلة  يضيع  ما 

والسياسات  الناعمة  احلرب  لعبة  أن  يفهم  ومل  بعد  الدرس  يستوعب 

الدولية يف عامل تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم وعرص االنفجار املعلومايت 

الربهاين  تقوم عىل معادلة اإلقناع اإلعالمي وهو غري اإلقناع  أصبحت 

والرشعي “فاملنترص والقوي هو من تفوز روايته لألحداث برصف النظر 
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بمصداقية  العامل  إقناع  عىل  األقدر  الطرف  أي  األحداث”1  حقيقة  عن 
روايته وتوصيفه لألحداث والوقائع برصف النظر عن احلقائق واملعايري 
واخلداع  التضليل  حجم  املثال  باب  من  نرضب  أن  ويمكن  األخالقية. 
احلرب  وأساليب  طرق  من  كله  وهذا  ؟  سوريا  أحداث  واكب  الذي 

الناعمة.

ومن هنا نفهم إشارة اإلمام اخلامنيئ، قال سماحته “يف األحداث املثرية 
املدافع  من  املهاجم  وحتديد  األحداث  هذه  مالبسات  معرفة  يصعب 
بنظر اإلمام اخلامنيئ “عبارة  الناعمة  العدو” ألن احلرب  والصديق من 
عن تضليل الشعب - الرأي العام - بشعارات ظاهرها حق ولكن حمتواها 

باطل”.

هذا  مواجهة  يف  البصرية  أمهية  عىل  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  أكد  وقد 
وكلماته،  خطاباته  يف  املرات  عرشات  العبارة  هذه  ذكر  وكرر  املوقف 
يف  الطريق  ييضء  رساج  “بمثابة  بأهنا  البصرية  هذه  ملضمون  ورشح 
يف  اهلدف  باجتاه  للتحرك  الصحيح  املسار  اىل  تقود  وبوصلة  الليل  جنح 
صحاري احلرية” وقال يف جمال آخر “ينبغي علينا أن نفتح أعيننا وأال نمر 
والتدبر  التأمل  البصرية يف ضوء  الكرام كي نحقق  عىل األحداث مرور 

والتقييم الصحيح لألحداث والقضايا2”.

1- القوة الناعمة، المصدر السابق. ص. 81 
2- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي أمام حشد من الطالب والشباب في مدينة قم بتاريخ 

2010/10/26
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وأضاف سماحته إن “البصرية هي الرشط الالزم واألسايس للنجاح يف 

كل يشء للتوصل اىل حتقيق االهداف، ألن احلياة يف ظل النظرة التوحيدية 

تعين بذل اجلهود بصورة متواصلة وهادفة ومدروسة ووفق هذه النظرة 

حتظى كل حركة بمعىن ومغزى، كما أن كل حركة أو سعي يقابله األجر 

واملكافأة اإلهلية وال جمال وال مكان يف ظل هذه النظرة التوحيدية للخيبة 

والصدمة واالكتئاب1”.

وأكد سماحته يف جمال مزيان تقييم الشخصيات العامة يف النظام عىل “ان 

مؤرش تشخيص احلق ال يعتمد عىل األشخاص بل عىل البصرية لتميزي 

احلق من الباطل ألن الكثري من الشخصيات املعروفة ختطىء”.

االنتخابات  وفتنة  معركة  خضم  يف  يتساءل  سماحته  وجدنا  هنا  ومن 

من  الفتنة  هذه  حصول  أمام  العدو  رسور  هل   :2009 العام  الرئاسية 

قبيل الصدفة ؟ أال ينبغي أن يالحظ هؤالء مدى فرح العدو ورسوره 

من ترصفاتهم وأخطائهم 2 ويف خطبة ثانية قال “إن القائمني عىل هذه 

نفوس  يف  األمل  بعثت  حتركاتهم  ال...فان  أم  قادتها  علم  سواء  الفتنة 

االعداء3”.

1- المصدر نفسه / الخطبة السابقة. 
2- المصدر نفسه / الخطبة السابقة. 

3- خطبة لسماحة اإلمام الخامنئي في حشد من الطلبة بتاريخ 2009/8/26
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جمريات  رصد  أن  إىل  اإلنتباه  واملسؤولني  والعلماء  القادة  عىل  وينبغي 
األمور جيب أن يتم عرب املصادر والطرق الرشعية، وأن يكون رصدًا يقظًا 
ملعرفة  توخيًا  الوقائع  وتشخيص  األخبار  متحيص  يستهدف  ومتبرصًا 
ضوء  عىل  املواقف  وأخذ  واألفكار  األشخاص  عىل  الصحيح  احلكم 
املعايري واملوازين اإلسالمية، وال ينبغي التأثر واألخذ بأخبار وحتليالت 
الظن  وسوء  اإلتهام  قاعدة  إجراء  ينبغي  بل  املعادية،  اإلعالم  وسائل 
بأخبار وحتليالت وترصحيات وسائل إعالم العدو، بل ينبغي ترتيب األثر 

املعاكس هلا دائمًا.

وقد أكد سماحته جمددًا عىل هذه املعادلة خالل لقائه قادة ومنتسيب احلرس 
الذين  يرى  “أال  وتلمسه  مراعاته  ينبغي  مبدأ  بمثابة  وأعتربها  الثوري 
يثريون القضايا واخلالفات رسور وسائل اإلعالم األجنبية وحتليالتهم؟ 
ينبغي  ضعف  نقطة  تشكل  القضية  هذه  أن  عىل  مؤرش  العدو  رسور  إن 

وأدها1”.

هذا  يف  وتارخيية  ثابتة  توصيات  املوىل  أعزه  اخلامنيئ  اإلمام  ولسماحة 
املحطة  أو  األنباء  وكالة  أو  الصحيفة  تلك  قول  جتعلوا  “ال  املضمار 
اهلجوم  رضاوة  يف  أشتدادًا  ملستم  فمىت  ملواقفكم،  معيارًا  التلفزيونية 
ضد  شابه  وما  األجواء  وإثارة  اإلعالم  ووسائل  الصحف  تشنه  الذي 

قادة  لقاءه  × خالل  الحسين  االمام  بذكرى والدة  الخامنئي  اإلمام  1- خطاب لسماحة 
الحرس الثوري بتاريخ 2011/7/4
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الفالنية  الشخصية  أو  الشعب  أو  احلكومة  أو  النظام  خيص  أمر  أي 

عىل  أجربهم  منيعًا  وحصنًا  قوة  مكمن  هناك  أن  حينها  التأكد  فينبغي 

تشديد حمالتهم1”.

وهو  دائمًا  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  عليه  يؤكد  بما  األخذ  جيب  وأخريًا 

بمثابة شعار وخط وأصل ثابت رسمه اإلمام اخلميين + وهو “أن غاية 

وسائل  وحتليالت  أخبار  خمالفة  عىل  يقوم  والسيايس  الفكري  النضوج 

اإلعالم األجنبية املعادية”2. 

1- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي في حضور أعضاء السلك الدبوامسي االيراني في 16 
جمادي االول من العام 1421 الموافق للعام 2001 

2- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي في جمع من كبار مسوؤلي النظام االسالمي في 7 ربيع 
الثاني 1421 هجرية الموافق للعام 2001 ميالدية 
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 المحور الخامس: الحسم والحضور في الساحة ومواصلة التقدم

هياجمون  الناعمة  احلرب  هذه  يف  النظام  مناهيض  “إن  سماحته  قال 
األدوات  أنواع  باستخدام  والنظام  البلد  وأسس  وعزائم  معتقدات 
اإلعالمية واالتصالية بحيث إن مواجهة ذلك تستدعي احلضور الواعي 
واحلذر يف الساحة واملصحوب بالتدبري واحلنكة إذ إن مثل هذا احلضور 

بالطبع سيجلب العون اإلهلي1”.

الفعاليات  يف  واملشاركة  الساحات  يف  احلضور  تفعيل  جيب  حيث 
العمل  “ومواصلة  والعلمية  والتدريبية  والعسكرية  والدينية  السياسية 
املادية  وتلبية اإلحتياجات  للنظام اإلسالمي  املرشقة  الصورة  تقديم  عىل 
جاذبية  تطوير  ومواصلة  الشعب،  كرامة  حتقق  اليت  املتوازنة  واملعنوية 
تلزتم  منفتحة  إجتهادية  إبداعية  رؤية  وفق  واملناهج  واخلطط  الربامج 
يف  التقدم  ألجل  وثبات  بجدية  والعمل  اإلسالمية2”  واملعايري  املوازين 
املجاالت العلمية واالقتصادية والثقافية ورضب بوادر اليأس واإلحباط 

اليت يشيعها العدو.

بتاريخ  القيادة  خبراء  مجلس  أعضاء  حضور  في  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
 2009/9/24

بتاريخ   + الخميني  اإلمام  وفاة  ذكرى  لمناسبة  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -2
 2007/6/4
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اخلامنيئ  اإلمام  عليها  يركز  اليت  القضايا  من  الساحة  يف  واحلضور 

والشك  التشاؤم  بث  حمالت  خالل  من  يستهدف  العدو  ألن  كثريًا 

اإلسالمية  واملؤسسات  والربامج  ألهداف  تعطيل  والتوتر  واالنفعال 

التيار املخلص وإشغاله برتتيب أوراقه والدفاع عن نفسه بدل  وعزل 

التفرغ لقيادة الساحة ألن “العدو يسعى إلستبعاد هذا التيار املخلص 

ظل  يف  الساحة  إىل  واملضللة  واخلائنة  املدربة  عنارصه  وإدخال  للثورة 

هذه االجواء ”1.

وأخذ  احلاسم  التحرك  رضورة  عىل  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  أكد  وقد 

واملسؤولني  اخلربة  وأهل  العلماء  إنسحاب  ألن  احلاسمة،  املواقف 

اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  قال  خمططاته،  يف  العدو  يساعد  قد  وسكوتهم 

»عىل النخب واخلواص أن ينتبهوا كثريًا ألن صمتهم وانسحاهبم يف بعض 

االحيان يساعد الفتنة2«.

بتاريخ  التعبئة  قوات  من  حشد  استقباله  خالل  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
 2010/10/24

2- الخطاب نفسه .
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التوجيهات  بعض  اتباع  بوجوب  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  وأوىص 
والرشوط منها »عدم اخللط بني املتورط املعادي والغافل«. فيجب التدقيق 
املخططات،  عن  وغفل  احلقائق،  عليه  التبست  غافل  نوع  بني  والفرز 
وهؤالء جيب كسبهم وتوعيتهم، وبني معادٍ ومتآمر وخائن تعمد حرف 
احلقائق عن قصد ألن قلبه توجه لغري اهلل وأصبح يفتقر إىل العزيمة وهو 

عىل علم ودراية بسوء عمله1.

كما جيب عدم التورط بأي أعمال خاطئة وغري مفيدة2 وعىل ضوء حسم 
»فئة  الفئات  من  نوعني  الساحة  تفرز  للناس  احلقائق  وبيان  املواقف 
تنفذ  وعندها  فيها  لبس  ال  واضحة  بصورة  املناهضني«  وفئة  املخلصني 

اإلجراءات القانونية والعقابية املناسبة. 

بتاريخ  الجامعيين  الطلبة  من  حشد  لقاء  خالل  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
2009/8/26

بتاريخ  الثوري  الحرس  قوات  قادة  لقائه  خالل  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -2
 2011/7/4



احلرب الناعمة 62

المحور السادس : معرفة أهداف الحرب الناعمة وإحباطها

إن معرفة أهداف احلرب الناعمة وحتديدها وكشفها من العوامل املهمة 
جذورها  عىل  والتعرف  املشكلة  وسبب  أصل  معرفة  ألن  إلحباطها، 
للعالج  أساسيًا  مدخالً  تعد  ومصداقية  بأمانة  عنها  واحلديث  احلقيقية 
تناول  قبل  حىت  مفاعيلها  تنتج  لوحدها  املعرفة  جمرد  ان  بل  والشفاء، 
املعتمدة  العالج  الدواء وأخذ اإلجراء، وهذا شبيه اىل حد كبري بطريقة 
يف علم النفس العيادي، وقد حدد سماحة اإلمام اخلامنيئ هذه األهداف 
وكشف عنها يف عرشات املناسبات، وهي وفق ما أجمله خالل لقائه مع 

أعضاء جملس خرباء القيادة : 

والسياسية  اخلالفات  وحتريك  وإثارة  االنسجام  وخرق  الفرقة  بث  أ- 
والطائفية. 

الشعب  نفوس  يف  واليأس  واإلحباط  والتشاؤم  الشك  بث  ب- 
واملسؤولني. 

أزمات  إىل  قوة  ونقاط  إنجازات  من  وحتويلها  البالد  حقائق  قلب  ت- 
ونقاط ضعف. 

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

املشاكل  الفتعال  الساحة  إىل  واخلائنة  املخربة  العنارص  إدخال  ج- 
والتخريب. 



63 معامل ر�ؤية الإمام اخلامنئي دام ظله

رشوط  يناسب  بما  وسياساته  وشعاراته  النظام  قادة  استبدال  ح- 
العدو.

النفسية  احلرب  أهداف  حدد  أن  اخلامنيئ  اإلمام  لسماحة  سبق  وقد 
للعام  تعود  له  خطبة  يف  إيران  يف  اإلسالمي  النظام  ضد  والدعائية 
مع  الناعمة  احلرب  أهداف  نفس  مع  باإلجمال  تنسجم  وهي   1 2007

فروقات: 

أهداف احلرب النفسية والدعاية كما حددها اإلمام اخلامنيئ: 

أ- إرعاب واستزناف وإتعاب املسؤولني والنخبة. 

حول  والشك  القلق  مشاعر  وإثارة  الوطنية  اإلرادة  إضعاف  ب- 
املستقبل. 

تغيري  أجل  من  واقعية  غري  أمورًا  املتواصل  الناس  تلقني  ت- 
إدراكهم للوقائع. 

ث- إضعاف الثقة بالنفس لدى اجلمهور. 

ج- إضعاف التالحم بني الشعب واملسؤولني. 

ح- إثارة اخلالفات القومية والطائفية والسياسية واحلزبية. 

خ- قلب حقائق البالد.

المطهر  الرضوي  الحرم  في  اآلالف  عشرات  أمام  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
بتاريخ 2007/3/21 
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وقد حدد سماحة اإلمام اخلامنيئ الوظيفة الرشعية يف هذا املحور بثالثة 
قضايا : 

ألن   : أمامهم  األهداف  هذه  وكشف  الناس  وتثقيف  توعية  ينبغي  1ـ 
والطالب  الشباب  من  الناس  سواد  تستهدف  ما  أكرث  الناعمة  احلرب 
اإلعالم  بلغة  عنهم  املعرب  واحلنكة،  التجربة  القليلة  والفئات  والنساء 
باجلمهور والرأي العام، هبدف حرف أذهاهنم وبلبلة نفوسهم، وكلما 
الوعي والثقافة واإليمان واملناعة األخالقية لدى هؤالء  إرتفع مقدار 
الناعمة  احلرب  منظر  وهذا  االعداء،  خمططات  فشلت  كلما  الناس 
اآلخر  اجلمهور  لدى  الثقافية«  »املصايف  بوقوف  يعرتف  ناي  جوزيف 
األمريكية  »اإلدارة  ويويص  األمريكية  الناعمة  القوة  متدد  أمام  عائقا 
ردود  عن  اإلسبوعية  التقارير  بتقديم  يتكفل  جهاز  تأسيس  بوجوب 
وجتنب  االخطاء  لتفادي  األمريكية  الرسائل  عىل  االسالمي  العامل  فعل 
للطريقة  العميق  الفهم  واىل  املجدية،  غري  األماكن  اىل  الرسائل  ايصال 
اليت تبدو فيها السياسات االمريكية من اجلانب اآلخر ودراسة الكيفية 
يمتلكها اجلمهور  اليت  الثقافية  باملصايف واملوانع  املرور  لتجنب  املناسية 

اآلخر1«.

تصبح  ولكنها  النخب  تستهدف  ال  الناعمة  احلرب  ان  يعين  ال  وهذا 
أصعب وأعقد بكثري كلما كان اجلمهور واعيًا ومثقفًا وحمصنًا...ولكن 

1- القوة الناعمة. مصدر سابق.. ص. 208
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وبعدهم  أذهاهنم  اصفاء  ونتيجة  البسطاء،  الناس  أن  كشفت  األحداث 
عن املصالح الذاتية هم أكرث التفاتًا والتقاطًا ملؤرشات وخمططات العدو 
من بعض النخب واخلواص، وهو ما أشار إليه سماحة اإلمام اخلامنيئ 

أعزه املوىل يف أكرث من مناسبة. 

الربامج  أخذ  أي   : العدو  ألهداف  عكسية  بصورة  العمل  جيب  2ـ 
بث  العدو  هدف  كان  فإذا  معاكسة.  بصورة  والتدابري  واإلجراءات 
العدو  هدف  كان  وإذا  باملستقبل،  والتفاؤل  األمل  بث  فينبغي  التشاؤم 
هذه  بتعزيز  الكفيلة  اإلجراءات  أخذ  فيجب  الوطنية  اللحمة  متزيق 
الوحدة، وإذا كان العدو يستهدف إثبات فشل النظام اإلسالمي إقتصاديًا 
هذه  وتأكيد  عرض  مع  التقدم  مواصلة  فينبغي  وسياسيًا  وعلميًا  وتقنيًا 

اإلنجازات ونقاط القوة وتروجيها عرب وسائل اإلعالم. 

والتدابري:  والتحركات  املواقف  أخذ  يف  العليا  املصالح  مراعاة  جيب  3ـ 
عىل املسؤولني التحرك وأخذ التدبري املقتيض بعد دراسة املصالح العليا، 
فقد تقتيض املصلحة كتم بعض األمور لفرتة، وقد تقتيض املصلحة إجراء 
املصاحلة مع هذا الطرف أو غض النظر عن هفوة تلك الشخصية العامة، 
وكل هذا ليس حلسابات داخل منظومة املوازين الرشعية، بل ألن العدو 

يرتبض الدوائر وينتظر تفجر الرصاعات ويرسم خططه عىل ضوئها.

النفسية  احلرب  أهداف  بني  كبريًا  تقاربًا  الحظنا  أننا  إىل  نشري  أن  يبقى 
قرن  انه  املوىل، حىت  أعزه  اخلامنيئ  اإلمام  الناعمة كما صاغها  واحلرب 
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احلرب النفسية باحلرب الناعمة عندما قال »إن العدو يشن حربًا نفسية 
والشكل  اللباس  الفارق يف  هذا  شخص  أنه  »أي  الناعمة  احلرب  بإسم 
ناعم  وأسلوب  لباس  وهو  الناعمة  احلرب  تكتسيه  الذي  واألسلوب 

وخمادع جدًا كما بينا. 
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مواطن  وسد  العدو  لحركة  المبكر  الرصد  السابع:  المحور 
الضعف في جبهتنا

ألجل  رضوري  وحتركاته  العدو  وإشارات  ملواقف  املبكر  الرصد  إن 

أي خطوة وأي ترصيح وأي  تقع  توجهاتنا وحتركاتنا كي ال  تشخيص 

عمل نقوم به يف خدمة أهداف العدو من حيث ال نحتسب. ألن العدو 

حيدد خطواته وحتركاته عىل ضوء حتركاتنا ومواقفنا، وعىل ضوء رصده 

ويف  اإلنتباه،  يستدعي  ما  وهذا  جبهتنا،  يف  والثغرات  الضعف  لنقاط 

هذا املجال قال سماحة اإلمام اخلامنيئ »عىل اجلميع وخاصة اخلواص 

وأهداف  خلطط  تكملة  وإجراءاتهم  ترصحياتهم  تكون  ال  كي  اإلنتباه 

أعداء النظام1«.

ولنأخذ نموذجًا من خطابات سماحة اإلمام اخلامنيئ حول الرصد املبكر 

من  ونصف  سنة  قبل  أي   2008 سنة  يف  سماحته  حتدث  فقد  واملتبرص، 

أحداث اإلنتخابات الرئاسية اليت وقعت يف حزيران 2009 عن رضورة 

الثاين من  الرئيس األمريكي يف شهر كانون  التمعن والتفحص يف كالم 

سماحة  حينها  طالب  وقد  إيران.  يف  وتيار  لفئة  تأييده  عن   2008 سنة 

بتاريخ  القيادة  خبراء  مجلس  أعضاء  لقاء  خالل  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
2009/9/25
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اإلمام اخلامنيئ زعماء هذا التيار برضورة »التأمل جيدًا يف هذه اإلشارة 
والتفكري يف سبب إبداء هذا التأييد«1.

املوقف  واختذوا  وتبرصوا  وتيقظوا  انتبهوا  التيار  هذا  زعماء  أن  ولو 
قال  كما  باإلسم  يذكرهم  وأصبح  العدو  جترأ  كان  ملا  والقوي  الصلب 
سماحة اإلمام اخلامنيئ، وربما ملا كانت وقعت أحداث فتنة العام 2009، 
اليت كادت أن تطيح بالنظام اإلسالمي وتسببت بإراقة »ماء وجه النظام« 

كما عرب بمرارة سماحة اإلمام اخلامنيئ.

وأبلغهم  أيضًا  االحداث  وقوع  قبل  هؤالء  طالب  سماحته  أن  كما 
هلؤالء  خصوصية  رسائل  وجهت  »لقد  واحلذر  باليقظة  التحيل  رضورة 
خالل الساعات األوىل مفادها أنكم عىل عتبة القيام ببعض األمور ولكن 
توقعنا، يف  ما  إحتوائها وحدث  تتمكنوا من  اآلخرين سيستغلوهنا ولن 
حني ينبغي عىل الذين يدخلون املعرتك السيايس أن يدققوا يف حركاتهم 
كالعيب  الساحة  عىل  ستطرأ  اليت  املستقبلية  بالتغيريات  يتكهنوا  وأن 

الشطرنج املحرتفني2«.

إذًا الرصد الواعي يقتيض أمرين : األمر األول أن يكون الرصد شامالً 
لكل الساحة ولكل املؤرشات واملتغيريات، وأن يتم التكهن واإلسترشاف 

1- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي بتاريخ 2008/1/9. 
2- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي أثناء لقائه مع النخب العلمية بتاريخ 2009/10/30. 
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الدوليني  والالعبني  العدو  قيام  واحتماالت  وسيناريوهات  لفرص 
بتوظيف أي خطوة أو ثغرة يف حتركاتنا ومواقفنا، األمر الثاين أن يتم ذلك 
اإلستفادة... طريق  عليه  ويقطع  العدو  حترك  يسبق  بما  مبكر  وقت  يف 

وليس بعد فوات األوان.

يعطي  األمريكية  اإلدارة  أركان  لترصفات وترصحيات  الواعي  فالرصد 
اإلعالم  ألجهزة  السيايس  اخلطاب  رصد  أن  كما  اإلشارات،  بعض 
تكشف  مؤرشات  يعطي  فلكها  يف  الدائرة  وتلك  األمريكية  والصحافة 
مواجهة  يف  اهلل  حزب  فعل  كما  متامًا  واملخططات،  النوايا  عن  مبكرًا 
الواعية  القيادة  بفضل  أفشل  عندما  عليه  شنت  اليت  الناعمة  احلرب 
واحلكيمة واملتبرصة لسماحة السيد حسن نرص اهلل أعزه املوىل خمططات 
املحكمة الدولية ومتكن من التقاط املؤرشات واإلشارات بصورة مبكرة، 
وبفضل جمموعة من اخلطابات واملؤمترات الصحفية لسماحة السيد نرص 
املخططات وحيكم سد  أن يفشل هذه  اهلل حفظه اهلل إستطاع حزب اهلل 

الثغرات يف جبهته. 
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وصناعة  اإلسالمي  اإلعالم  كفاءة  تطوير  المحورالثامن: 
النموذج البديل

عىل  واملناسبات  اخلطب  عرشات  يف  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  أكد 
أحد  هو  التبليغ  أن  معتربًا  اإلسالم،  تبليغ  يف  اإلسالمي  اإلعالم  أمهية 
العلماء واملثقفني  النظام اإلسالمي ومسؤولية ملقاة عىل عاتق  وظائف 
تقديم  اىل رضورة  داعيًا  اإلعالمية واإلتصالية اإلسالمية،  واملؤسسات 
الكريم  والعيش  الطيبة  للحياة  اإلسالمي  النموذج  وصناعة  وإبتكار 
املتوازن بني املاديات واملعنويات كبديل عن نموذج التحلل واإلستهالك 
واإلباحية العقائدية والعملية الذي تروجه أمريكا والغرب، وحمذرًا من 

البقاء يف موقع اخلطاب التنظريي والتكتيكي والدفاعي.

إدراك  تبدأ من  األبعاد،  مزدوجة  اإلعالم  اخلامنيئ يف  اإلمام  وأطروحة 
عىل  جهة  من  يشدد  سماحته  نجد  وهلذا  التهديدات،  ومعرفة  الفرص، 
خطورة دور وسائل اإلتصال واإلعالم لدرجة القول »إن وسائل اإلعالم 

ال تقل خطورة عن القنبلة الذرية لناحية قدرتها التدمريية«1.

حيث أصبح اإلنسان يف هذا العرص الرقمي مستهلكًا للمنتجات اإلعالمية 
واإلتصالية بصورة سيئة ال يمكن ختيل تداعياتها، يكفي أن نشري اىل أن 

لمواجهة  الداخلية  االعالم  وسائل  استراتجية  »ملتقى  الخامنئي،  اإلمام  كلمة  راجع   -1
www: ibna.ir/pre .»الحرب الناعمة
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للتلفزيون واإلذاعة واإلنرتنت وأجهزة  الفرد  متوسط مشاهدة وسماع 
متوسط  أن  يوميًا، يف حني  5 ساعات  بمعدل  واملعلومات هو  اإلتصال 
 3 يتجاوز  والقراءة ال  والتثقيف  والتوجيه  التعليم  يتلقاه من  ما  ومعدل 
ساعات يوميًا أو 800 ساعة سنويًا، هذا مع األخذ بعني اإلعتبار طلالب 
املدارس واجلامعات، وإال فإن النسبة ترتاجع إىل أقل من نصف ساعة 
للفرد يوميًا يف حال حذفنا نسبة الطالب واملتعلمني 1 واخلطورة تكمن أن 
هذه األجهزة اإلعالمية واإلتصالية تقدم للفرد أنساقًا ودورات معرفية 
»التشتت  هي  وسمات  خصائص  بـ3  تتسم  وتربوية  وإخبارية  وثقافية 
كما عرب أحد أهم خرباء اإلتصال واملعلومات  الاليقني«  التشوش /   /
الباحثني  أحد  تفاخر  وصل  حني  يف  الثقافة2  هذه  خطورة  عىل  للداللة 
»الفرد  بناء  يف  الفضل  اليها  نسب  بأن  اإلتصالية  الثقافة  هبذه  الليرباليني 
والدينية  الثقافية  األيديولوجيات  كل  عىل  املتمرد  الثوري«  الرقمي 
3 مع  العربية  الديكتاتوريات  والسياسية والذي متكن من أسقاط طغمة 
الليربالية  الثقافة  زعيمة  نفسها  أمريكا  من  حممية  كانت  الطغمة  هذه  أن 

اليت يتفاخر هبا.

1- مقالة بعنوان »التربية واالعالم. مواجهة مرشحة للتزايد« للدكتورة نهوند القادري عيسى 
/ اذاعات عربية / المجلة الدورية الصادرة عن اتحاد اذاعات الدول العربية عدد 2005. 

2- العقل العربي ومجتمع المعرفة. د. نبيل علي. مجلة عالم المعرفة. 2009. 
3- يراجع كتاب ثورات القوة الناعمة في العالم العربي.علي حرب، الدار العربية للعلوم 

ناشرون. 
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وبرصف النظر عن التقييم األخالقي والفكري هلذه األجهزة والوسائل 
بالفرد بصورة فائقة، ومن يتحكم هبذه  فإهنا بال شك أصبحت تتحكم 
األجهزة يستطيع أن يوجه عقول وميول وأفكار وإجتاهات الناس، وهلذا 
قال سماحته »ان وسائل اإلعالم اخلربية إنما تعرب عن امليول والسياسات 
ثقافة  ترويج  تركز عىل  العامل وهي  السياسة يف  لزعماء  العدائية  والنوايا 
واألعراف  املعتقدات  وسلب  والعملية  العقائدية  واإلباحية  التحلل 
ومواطن اإلرتكاز اليت ختلق العزيمة واإلرصار لدى املرء يف حركته بإجتاه 

هدفه املرسوم، وترتكه ضاالً معوجًا 1«.

والتفصيل الذي ذكره اإلمام اخلامنيئ يتطابق متامًا مع ما أشار إليه منظر 
القوة الناعمة عندما قال يف كلمة خطرية تعكس هذه اإلسرتاتيجية »إن 
مصانع هوليود وبغض النظر عن فسادها وعدم نظافتها فهي أكرث تروجيًا 
كجامعة  عريقة  جامعة  من  الناعمة  األمريكية  للقوة  البرصية  للرموز 
والعنف  اجلنس   - األمريكية  لألفالم  الشعيب  اإلمتاع  أن  ذلك  هارفرد، 
الفردية  واالبتذال - كثريًا ما حيتوي عىل صور ورسائل ال شعورية عن 
وحرية اخليار للمستهلك وقيم أخرى هلا رسائل سياسية مهمة ومؤثرة. 
إىل  بالناس  يأيت  ما  هي  واالبتذال-  واجلنس  العنف   - السلبيات  وهذه 
شباك التذاكر ودور السينما حلضور ومشاهدة األفالم األمريكية وهي ما 

الهادي.  دار  الشيخ علي ضاهر.  والثقافي.  السياسي  الصراع  1- دور وسائل االعالم في 
ص 60 - 77
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األمريكية«1  التلفزيونية  والربامج  القنوات  نحو  املشاهدين  انتباه  يرسق 
وهذا ما كشفته ترسيبات موقع ويكيليكس جلهة إنشاء جهات أمريكية 
الشباب  إفساد  هبدف  الفارسية  اللغة  إىل  مدبلجة  إباحية  إنرتنت  مواقع 

اإليراين2.

ومن جهة ثانية يعترب سماحة اإلمام اخلامنيئ أن اإلعالم يوفر فرص كثرية 
يمكن استثمارها وإغتنامها لتبليغ الرسالة اإلسالمية والقيم اإلسالمية، 

وملواجهة الغزو الثقايف وأمواج احلرب الناعمة3.

اإلسالمية  اإلعالم  وسائل  عىل  تقع  املسؤولية  بأن  سماحته  أكد  وقد 
واإلعالميني والفنانني اإلسالميني للعمل عىل رفع كفاءة وجاذبية الفن 
اإلعالم  وسائل  تقدمه  ما  يضاهي  كي  األصيل  اإلسالمي  واإلعالم 
اإلمريكية والغربية، وموجهًا نحو تقديم نموذج إسالمي للحياة الطيبة 
الذي  واإلباحية  اإلستهالك  نموذج  بمواجهة  وماديًا  معنويًا  املتوازنة 
تقدمه أمريكا والذي يروج عرب املسلسالت التلفزيونية واإلنتــرنت، كما 
أوجب العمل عىل تأسيس وتصميم نماذج وإسرتاتيجيات إعالمية، وأن 
ال يبقى العمل بعقلية رد الفعل والتكتيك، أي عقلية الدفاع ورفع الظلم 

فحسب كما عرب سماحته4.

1- القوة الناعمة. مصدر سابق.81 و 82
2- مقالة تحت عنوان »مواقع اباحية امريكية باللغة الفارسية لدعم الثورة المخملية« للكاتب 

 www.alwatan.kuwait.tt سمير فؤاد، منشورة على موقع صحيفة الوطن الكويتية
3- لقاء لسماحة اإلمام الخامنئي مدراء وموظفي اإلذاعة والتلفزيون بتاريخ 2010/7/3 

4- دور وسائل االعالم في الصراع السياسي والثقافي. مصدر سابق. ص 78.
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العدو  وخطط  أهداف  »رضب  اإلعالمية  اإلسرتاتيجيات  هذه  ومن 
وتثبيت أسس اإلرتكاز املعنوي والنفيس لدى الناس واحلفاظ عىل الكيان 
حول  وكاملة  مفصلة  أطروحة  ولسماحته  اإلسالمية«  واهلوية  الفكري 
يف  الديين  واإلعالم  الثوري  واإلعالم  الديين  والفن  الثوري  الفن  دور 

التصدي ملخططات العدو..

اإلسالمية  واإلذاعات  التلفزيونات  ملديري  دقيقة  توجيهات  ولسماحته 
يشخص هبا دور اإلذاعة والتلفزيون بأهنا جيب:

»أن تتحول إىل جامعات لنرش الدين والعلم واألخالق والفضائل والوعي 
والسياسة  العلم  جمال  يف  اجلديد  وتقديم  األفضل،  العيش  وأسلوب 
واألفكار بلغة بليغة ومفهومة، حىت يستطيع اجلميع سواء من عامة الناس، 
أم من أصحاب العقول املفكرة، اإلرتواء من هذا املعني الفياض كل حسب 

استعدادته وقابلياته«.

كما أوىص سماحة اإلمام اخلامنيئ بأن يكون املسار العام لربامج اإلذاعة 
والتلفزيون مصممًا بمجموعه ملواجهة احلرب الناعمة واحلرب الثقافية، 
السياسية فحسب، وقد حدد  وليس يف جمال نرشات األخبار والربامج 
بشكل عام الربامج اليومية وباألخص الربامج الثقافية وبرامج التسلية، 
قيمه  نحو  الناس  جلذب  والتسلية  الرتفيه  برامج  عىل  يركز  العدو  ألن 

وأفكاره وشعاراته1«.

1- المصدر السابق. ص 159 
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ألن  األمهية،  الفائقة  النقاط  من  االعالم  وسائل  يف  التسلية  وموضوع 

التسلية  العدو يستهدف من خالل أسلوب عرض املسلسالت وبرامج 

مل  األمر  وهذا  األمريكية،  الثقافة  نمط  وفق  ويعيش  يفكر  جيل  صناعة 

يعد من قبيل التحليل او نظريات املؤامرة بعد الوثائق اليت نرشها موقع 

ويكيليكس عن عرشات اللقاءات واإلجتماعات التنسيقية الرسية اليت 

عىل  لإلتفاق  وسعوديني  أمريكيني  مسؤولني  بني  الغاية  هلذه  عقدت 

برامج ومسلسالت أمريكية خاصة وفق ما تم تفصيله يف الباب الثاين من 

الكتاب1.

ويف جمال مرتبط جيب اإللتفات إىل خطورة الغزو اإلعالمي الذي متكن 

من إخرتاق جمتمعنا العريب واإلسالمي عرب شبكات اإلنرتنت، وقد جاء 

يف دراسة ملجلة اإلكسربس الفرنسية أن النسبة الكربى املقدرة %90 من 

املتصفحني واملستهلكني البالغ عددهم حوايل 75 مليون مستخدم لشبكة 

الشباب  من  هم  العربية  واملنطقة  األوسط  الرشق  منطقة  يف  اإلنرتنت 

واألطفال واملراهقني من الذين ترتاوح أعمارهم بني 14 و34 عاما2.

قناة  موقع  على  منشور  السعودي«  المجتمع  وتغيير  االميركية  »الدراما  بعنوان  تقرير   -1
www.aljazeera.net الجزيرة على االنترنت

2- تحقيق بعنوان »جيل االنترنت العربي وكسر تابو السلطة السياسية« منشور في جريدة 
السفير بتاريخ 2001/2/9 العدد 11810 
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تصمم  أصبحت   playstation واملراهقني  األطفال  فيدو  ألعاب  وحىت 
األطفال  عىل  خطرية  وفكرية  وأخالقية  تربوية  موجهات  لرتويج 

واألجيال القادمة1.

عىل  العريب  التصفح  حول  العريب  الفكر  ملؤسسة  دراسة  كشفت  وقد 
الكرتونية عربية عىل شبكة  أن هناك 42000 موقع وصفحة  االنرتنت2 
أغلبيتها  لالتصاالت  الدويل  اإلحتاد  إحصاءات  حسب  اإلنرتنت 
مواقع ترفيهية وسياحية وشعرية ونسائية وغنائية وسينمائية ومدونات 
شخصية، وأن من بني 320 مليون عملية بحث جتري شهريًا ويقوم هبا 
البحث  حمركات  عىل  وخاصة  اإلنرتنت  شبكة  عىل  العرب  املتصفحون 
نحو  منها  أكرث من 60%  يذهب  Google وYahoo وغريها  العاملــــية 

عناوين وموضوعات سطحية وترفيهية وفنية وغنائية وسينمائية..؟..

هذا بالنسبة اىل املواقع اليت يمكن حرصها، أما بالنسبة اىل املواقع االجنبية 
واملواقع الغري أخالقية واإلباحية واجلنسية، فيتعذر إحصاؤها حىت من 
باحلسبان  نأخذ  مل  اننا  مع  أنفسهم؟  االنرتنت  شبكة  عىل  القائمني  قبل 
سبيل  عن  واإلبتعاد  الوقت  وهدر  باللغو  املليئة  الدردشة  غرف  آالف 

www.« فتكا  أشد  ناعمة  قوة   – العقول  وصناعة  ديزني  »ولت  بعنوان  منشور  بحث   -1
quran-radio.com/

2- التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية. اصدار مؤسسة الفكر العربي. طبعة اولى 2010 
ص. 199. 
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اهلل، فضالً عن خطورة الشبكات اإلجتماعية facebook وtwitter ذات 
بدون ضوابط وقيود  ما تركت  إذا  تربويًا وثقافيًا ونفسيًا  املؤثرة  األبعاد 
البعد  كل  بعيدًا  أمريكيًا  جيالً  وسنحصد  رشورها،  من  الشباب  حتفظ 
إذا ما تركت أجالينا حتت سلطاهنا  عن قيم اإلسالم والعلم واألخالق 

وسحرها بدون الرعاية والتوجيه.

القيم  ترويج  اإلنرتنت يف  ناي حول “دور  دققنا يف كالم جوزيف  وإذا 
ودعوته  الشبابية”  والشبكات  الروابط  وبناء  األمريكية  الشعبية  والثقافة 
خطورة  نعرف  العنوان  هذا  عىل  املزيانيات  لرصف  األمريكية  احلكومة 

اإلنرتنت يف خمططات احلرب الناعمة1.

وهذا يتطابق مع ما عرضناه يف وثيقة سابقة ملرشوع أعده جارد كوهني 
منصبه  وبحكم  األمريكية  اخلارجية  يف  السيايس  التخطيط  قسم  مدير 
 Google ideaالسابق يف إدارة قسم األفكار يف موقع حمرك البحث العاملي
متكن عرب حتليل املعطيات الواردة عرب شكبة اإلنرتنت العاملية من قراءة 
ومشاهدة حجم التحول اهلائل الذي طرأ عىل نوعية وأنماط تفكري أبناء 
اجليل العريب واإلسالمي يف بلدان الرشق األوسط وذلك بفضل إنتشار 
إىل  وتوصل  أيدهيم،  بني  والرخصية  السهلة  واإلعالم  اإلتصال  أدوات 
أن هذا اجليل بات خيتلف عن اجليل السابق “ألنه انفتح عىل العامل ويريد 

1- القوة الناعمة. مصدر سابق. ص 166 
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التحرر السيايس والسالم والعيش املشرتك1” وقد عرب عن مرشوعه يف 
عىل  األمريكية  اإلدارة  وحث   Children of jihad اجلهاد  أطفال  كتابه 
املنظمات  التواصل مع جيل اإلنرتنت وتأسيس  املزيانيات لدعم  رصد 

الشبابية املوالية ألمريكا. 

زكريا  للكاتب  األميركية«  السياسة  خدمة  في  الرقمية  »الدبلوماسية  عنوان  تحت  مقالة   -1
 / ميديا  »نيو  بعنوان  ومقالة   www.attajdid.info التجديد  موقع  في  منشورة  سحنونئن 
سالح في خدمة أميركا وإسرائيل »لخضر عواركة نشرها موقع قناة الجزيرة للدراسات 2009
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المحور التاسع: األساتذة والطالب هم قادة وضباط مواجهة 
الحرب الناعمة

حدد سماحة اإلمام اخلامنيئ مسؤولية ودور كل من أساتذة اجلامعات 
والطلبة بأنه أسايس وجسيم، وقال إن أساتذة اجلامعات هم قادة جبهات 

احلرب الناعمة، يف حني يشكل الطلبة ضباط امليدان يف هذه املواجهة..

القضايا  عىل  الكامل  “ارشافهم  خالل  من  اجلامعات  أساتذة  إن  وقال 
ووضع  وخمططاته  أهدافه  كشف  عليهم  يتعني  العدو  ومعرفة  العامة 
خطط شاملة والتحرك وفقًا هلا، وإن األستاذ الذي يتمكن من تأدية هذا 
زيادة  األساتذة  عىل  “جيب  وأضاف  اإلسالمي”  بالنظام  جدير  الدور 
القدرة التحليلية للطالب وإجياد أجواء مفعمة باألمل والنشاط العلمي 
التحرك  “ينبغي  يقول.  وتابع  احلر”  والبحث  الفكر  كرايس  وتأسيس 
عكس خطط العدو الذي حياول إثارة أجواء اليأس واإلحباط واخلمول 

والالمباالة1”.

الطلبة  “إن  قال  والشباب  الطالب  ومسؤولية  دور  حتديد  جمال  ويف 
اإلسالمية  واجلمهورية  إليران  الشباب  الضباط  هم  األعزاء  اجلامعيني 
“إن  وأضاف  الشيطاين”  والتيار  الناعمة  احلرب  مع  املواجهة  جبهة  يف 

بتاريخ  الجامعات  ومدراء  اساتذة  استقاله  لدى  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
 2009/8/30
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النواحي  من  الطالب  شباهبا  هبمة  إيران  تصل  عندما  تنتهي  املؤامرات 
العلمية واالقتصادية واألمنية إىل النقطة اليت يكون فيها إحلاق األذى هبا 
قريبا من الصفر. وينبغي للجامعات إنتاج العلم والنهضة الربجمية، ألين 

أعترب أن التفوق العلمي أحد أركان األمن عىل املدى الطويل للبالد”.

كما حذر سماحته الطلبة اجلامعيني من خمططات العدو الرامية إىل احداث 
للجامعات عن طريق زج  والدرايس  والبحيث  العلمي  العمل  اخللل يف 
الطالب يف القضايا السياسية واهلامشية والصغرية، معتربا انه جيب تعزيز 
النظرة التفاؤلية املفعمة باألمل باملستقبل واحلكمة يف الترصف واالبتعاد 
عن اإلفراط والتفريط يف التعامل مع األمور من شأنه ان يؤدي إىل تعزيز 

مناعة الشعب اإليراين أمام احلرب الناعمة 1”.

كما أوىص سماحته الطالب واألحداث والشباب واألساتذة برضورة 
املكتبات  زيارة  وثقافة  الكتب،  وإنتاج  الكتب،  مطالعة  ثقافة  ترويج 
نظرًا  اجلديد  اجليل  ألبناء  خاصة  املفيدة  الكتب  عرض  وحسن  العامة، 
أزدادت  تقدمنا  كلما  ألنه  األصيل،  الوعي  وبناء  ترسيخ  يف  لدورها 
سيعزل  اإلتصال  وسائل  بظهور  أنه  يتصور  “ومن  الكتاب  اىل  احلاجة 

الكتاب فإنه خمطئ2”. 

1- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي في حشد من الطالب بتاريخ 2009/8/26 
2- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي عند لقاء مسؤولي وأمناء المكتبات بتاريخ 2011/7/20 
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أشد  واإلساتذة  والطالب  الشباب  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  ويويص 
وبالثقافة  القرآن  وهو  األقدس  بالكتاب  اإلهتمام  برضورة  اإليصاء 
عىل  التعرف  ظل  يف  تكون  إنما  والشعوب  األمم  “حياة  ألن  القرآنية 
نحن  ضعفنا  وان  املعارف،  هذه  بمقتىض  والعمل  القرآنية  املعارف 
األخالقية  القضايا  يف  واضطراباتنا  وضالالتنا  وختلفنا  اإلسالمية  األمة 

واحلياتية ناجم عن البعد عن القرآن1”. 

بتاريخ  القرآن  قراء وحفظة وأساتذة  استقباله  الخامنئي خالل  1- خطاب لسماحة اإلمام 
 2011/8/2



احلرب الناعمة 82

الجامعي  التعليم  وعصرنة  وأسلمة  العاشر: هندسة  المحور 
والحــوزوي 

لسماحة اإلمام اخلامنيئ يف هذا املحور رؤية كاملة يف هذا املجال، ويندر 
أن نستمع خلطاب لسماحته ال يكرر فيه أمهية اجلامعات والتقدم العلمي 
األمر  وصل  بل  االستكبار،  جلبهة  الناعمة  احلرب  مواجهة  يف  والتقين 
بان يعترب التقدم العلمي والتقين “أحد أركان األمن القومي عىل املدى 

البعيد”.

استقباله  خالل  ألقاه  خطاب  من  التوجيهات  بعض  اقتطفنا  وللفائدة 
حشدًا من مدراء وأساتذة اجلامعات، قال سماحته “عىل املجلس األعىل 
للثورة الثقافية إعداد اخلارطة التنفيذية للهندسة الثقافية يف البالد وينبغي 
الترسيع فيها، وعىل احلكومة إعادة تعريف الصلة القائمة بني اجلامعات 
واملراكز الصناعية. وجيب عىل اجلامعات رصد اعتمادات ملراكز البحث 
يف  التوازن  إجياد  وجيب  ومعنويًا.  ماديًا  واملبدعني  بالباحثني  واالهتمام 
توزيع االختصاصات حسب حاجات قطاعات البالد الدقيقة. وينبغي 
عىل الدوام إعادة النظر يف املناهج اجلامعية بما حيقق أعىل درجات التقدم 

والنهوض العلمي والتقين”1.

بتاريخ  الجامعات  ومدراء  أساتذة  استقاله  لدى  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
 2009/8/30
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وبالفعل صدر يف إيران عن املجلس األعيل للثورة الثقافية وثيقة شاملة 
وهامة حتت عنوان “أسلمة اجلامعات” وهي وثيقة مفصلة، تم نرشها 
ثمانية  الوثيقة  هذه  من   20 رقم  اإلسرتاتيجية  يف  وجاء   1 2014 عام 

إجراءات وفق اآليت :

1ـ تبيان األبعاد املتعددة للحرب الناعمة ومكونات القوة الناعمة 
للجمهورية اإلسالمية يف حميط اجلامعات. 

ملواجهة  املختلفة  والفنون  األساليب  من  واالستفادة  التعرف  2ـ 
الفعالة  واالستفادة  اجلامعات  يف  ذلك  وتبيان  الناعمة  احلرب 

ألدوات الفن يف تعزيز القوة الناعمة. 

3ـ وضع الربامج املتنوعة لتعزيز ايمان اجلامعيني ملواجهة تهديدات 
احلرب الناعمة املشنة من قبل العدو. 

يف  املؤثرة  املواقع  وحتديد  الثقافية   – الفكرية  التيارات  رصد  4ـ 
احلرب الناعمة. 

5ـ دعم اجلامعيني يف جمال إنتاج ونرش النصوص املواجهة للحرب 
الناعمة وخاصة يف العامل اإلفرتايض )اإلنرتنت(. 

1- وثيقة أسلمة الجامعات« ترجمة ونشر مركز االبحاث والدراسات التربوية، بيروت. 
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للنظام  بناء  وإدارته  اجلامعي  املحيط  يف  اإلفرتايض  العامل  بناء  6ـ 
الشامل للدفاع السليب. 

أصوله  من  واالستفادة  السليب  للدفاع  الشامل  النظام  ترسيخ  7ـ 
وضوابطه يف خمتلف املستويات اجلامعية. 

قادة  بصفتهم  والطالب  األساتذة  ومهام  دور  وتبيان  تنظيم  8ـ 
وضباط احلرب الناعمة.

ويف جمال أسلمة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية يرى سماحته “إن الكثري 
من  نابعة  فكرية  ومباين  فلسفية  أسس  عىل  بين  قد  اإلنسانية  العلوم  من 
الزنعات املادية اليت تنبذ التعاليم اإلهلية واإلسالمية، ولذلك فان تعليمها 
للجيل اجلديد سيؤدي إىل إنكار التعاليم اإلهلية واإلسالمية والتشكيك 
يف املبادئ الدينية والعقائدية، وينبغي ملراكز صنع القرار بما فيها احلكومة 
وجملس الشورى اإلسالمي واملجلس األعىل للثورة الثقافية الرتكزي عىل 

هذه املسألة”1.

احلرب  موضوع  يف  مركزية  قضية  االنسانية  والعلوم  اجلامعات  وملف 
من  العدو  ألن  الكتاب،  من  التطبيقي  الثاين  القسم  يف  بينا  كما  الناعمة 

بتاريخ  الجامعات  ومدراء  أساتذة  استقاله  لدى  الخامنئي  اإلمام  لسماحة  خطاب   -1
 2009/8/30
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اإلنسانية  العلوم  بطابع  وتغليفها  وطروحاته  نظرياته  ترويج  خالل 
واإلجتماعية وإعطائها الصفة اإلنسانية والعلمية املحايدة فكريًا ينفذ إىل 

عقول الشباب والطالب وجيتذهبم بعيدًا عن الفكر اإلسالمي.

غري  التفكري  ومصادر  ومناهج  التفكري  ومباين  قواعد  تكون  فعندما 
إسالمية تكون النتيجة املنطقية أن يتخرج لدينا جيل كامل ال يعرف من 
اإلسالم إال الرسم واإلسم، من دون أن يعين هذا اإلنغالق عىل مصادر 
املعرفة األجنبية، فهذه دعوى ال يقوهلا أي عاقل يف هذا العرص، ولكن 
املطلوب هو اإلجتهاد يف العلوم اإلنسانية وعدم التقليد كما عرب سماحة 

اإلمام اخلامنيئ1.

واملطلوب وفق رؤية اإلمام اخلامنيئ هو التدقيق والتنقيح والتأصيل يف 
املعايري  ضوء  عىل  ونقدها  الوافدة  واملعارف  العلوم  هذه  ومباين  أسس 
سماحة  إليه  أشار  ما  وهذا  اإلسالمية،  والفكرية  الفلسفية  واملوازين 
احلر  والبحث  الفكر  كرايس  تأسيس  إىل  دعا  عندما  اخلامنيئ  اإلمام 
مناهج  يف  الثغرات  يستغل  العدو  ألن  سليمة،  وأطر  ناضجة  أجواء  يف 
التعليم من أجل مترير املناهج واألفكار الغربية. وبنيغي أيضًا اجتذاب 
الشباب والطالب نحو اجلامعات الوطنية واملحلية واإلسالمية. وينبغي 
بما  الغربية  اجلامعات  من  واملتخرجني  العائدين  الطالب  إىل  اإللتفات 

يضمن إعادة توجيههم إسالميًا.

1- خطاب لسماحته خالل لقاء مجموعة من الجامعيين بتاريخ 2011/8/10 
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احلوزات  عمل  تفعيل  إىل  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  دعا  آخر  مقلب  ويف 
وفق  إصالحها  مشاريع  واستكمال  والطلبة  للشباب  جذهبا  ووسائل 
خطني: خط إصالح مناهج وطرق وأساليب التدريس والتعليم، وخط 
تطوير املحتوى من خالل تعديل املواد واملقررات الدراسية واجلمع بني 

األصالة واملعارصة وإضافة علوم جديدة1.

جيل  كسب  عىل  والغرب  أمريكا  تعويل  مقدار  عىل  للتأكيد  داعي  وال 
احلرب  منظر  ناي  فجوزيف  ايران،  يف  اجلامعات  وطالب  الشباب 
كتابه  يف  مرات  عدة  إيران”  يف  والفتيان  “الشباب  كلمة  كرر  الناعمة 
أسلوب  تأثري  عن  للحديث  عدة  ابوابًا  وخصص  الناعمة”  “القوة 
فئة  قيم اخلصم وخص  تفكيك  والثقايف عىل  والعلمي  اجلامعي  التبادل 
الطالب والشباب الوافدين اىل أمريكا للدراسة، فهؤالء هلم دور كبري يف 
للمستقبل،  والتأسيس  السياسية  التفكري  بىن  يف  املنشود  التغيري  إحداث 
الودائع والنوايا احلسنة عن  اىل بالدهم ومعهم  ألن هؤالء “سيعودون 
املراكز  اىل  يصلون  عندما  أهنم  واألهم  األمريكية،  والسلوكيات  القيم 
بمثابة  وسيصبحون  بقوة  األمريكية  السياسات  سيخدمون  احلساسة 

سفراء ألمريكا2”. 

1- يمكن للتوسع مراجعة كتاب »مشاريع التجديد واالصالح في الحوزة العلمية.خطاب 
لتنمية  الحضارة  مركز  اصدار  ميرزائي.  علي  نجف  اعداد  من  نموذجًا«  الخامنئي  االمام 

الفكر االسالمي. 2009 ص. 9. 
2- جوزيف ناي. مصدر سابق. ص 11 - 15
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حادي عشر: الجهاد االقتصادي واالقتصاد المقاوم لمواجهة 
الحرب الناعمة

ليس من قبيل الصدفة أن يرفع سماحة اإلمام اخلامنيئ شعار العام 2011 
“جبهة  بقوله  السبب  أوضح  فقد  االقتصادي”.  “اجلهاد  عنوان  حتت 
اإلسالمي  والنظام  املقاوم  اإليراين  الشعب  إركاع  إىل  ترمي  االستكبار 
العدو  وسالح  واألدوات  األهداف  إىل  التعرف  وجيب  االقتصاد.  عرب 

ورضورة التصدي عرب اجلهاد االقتصادي1”.

وكالم سماحة اإلمام اخلامنيئ ليس من قبيل الكالم اخلطايب السيايس، 
فالعدو جيهد بكل الوسائل اإلعالمية إلثبات فشل املرشوع االقتصادي 
اليت  الوثيقة  يف  جاء  فقد  عنه.  الشعب  إبعاد  هبدف  اإلسالمي  للنظام 
عرضناها سابقًا حتت عنوان “حل القوة الناعمة ضد إيران “اليت نرشتها 
غالمسان  جيمس  من  كل  وكتبها  جورنال”  سرتيت  “وول  صحيفة 
ومايكل دوران ومها من أركان اإلدارة األمريكية نصائح لتصميم حملة 
دعائية هبدف إقناع الشعب االيراين “بأن املشاكل االقتصادية واملعيشية 
مرتبطة بسياسات النظام اخلاطئة يف دعم اإلرهاب والربنامج النووي”...

“علل  لربط  مركزة  حملة  شن  برضورة  أيزنشتات  مايكل  أوىص  كما 
الواقع  يف  هذا  أن  مع  والنظام”..  الثورة  بشعارات  اإليراين  االقتصاد 

1- خطاب لسماحة اإلمام الخامنئي لدى استقباله وفد الفعاليات االقتصادية والمصرفية 
والصناعية بتاريخ 2011/8/18 
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يعترب قمة اخلداع والظلم، ذلك أن أمريكا نفسها هي من يرضب احلصار 
قد  من  فهناك  ولألسف  سنة.  ثالثني  منذ  إيران  عىل  العقوبات  ويشدد 
وقد  والضغوطات  املعيشية  الضائقة  وطأة  حتت  احلقيقة  هبذه  يشكك 

يصدق هذه احلمالت الزائفة.

ويف وثيقة دراسة مؤسسة راند لألبحاث الدفاعية التابعة للبنتاغون حتت 
عنوان “بناء شبكات إسالمية معتدلة “نصائح بكسب ود طبقة الشباب 
ما  العمل هلم، وهذا  املسلمني عن طريق توفري فرص  ورجال األعمال 

يضمن إبعادهم عن األنظمة واحلركات اإلسالمية وحتويلهم عنها1.

كما أن جوزيف ناي منظر القوة الناعمة ركز كثريًا عىل قضية اإلقتصاد 
كقوة جذب ناعمة. ففي فصل املوارد ومصادر القوة الناعمة األمريكية 
األعمال  ورجال  واملهاجرين  التجارية  والرشكات  املؤسسات  أن  اعترب 
والرشكات  األعمال  وقطاع  األمريكي  السوق  يف  العاملني  األجانب 
كوكا  مثل  التجارية  والعالمات  والرموز  للقارات  العابرة  االقتصادية 
تعزز  اليت  واملصادر  املوارد  رأس  عىل  تأيت  وغريها  وماكدونالدز  كوال 

القوة الناعمة األمريكية.

القضية حيوي ويقع ضمن  وبناء عليه فرتكزي اإلمام اخلامنيئ عىل هذه 
احليل  إحدى  “إن  سماحته  قال  الناعمة،  احلرب  ملواجهة  الثاقبة  رؤيته 

لألبحاث  راند  مؤسسة  اصدرتها  معتدلة«  إسالمية  شبكات  »بناء  عنوان  تحت  دراسة   -1
الدفاعية التابعة للبنتاغون، مصدر سابق. 
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يف احلرب النفسية اليت يشنها األعداء يف ظل الظروف الراهنة تتمثل يف 
سلب األمل من الناس وخاصة الشباب”. وهلذا جيب حتقيق املزيد من 
اإلنجازات واستغالل الطاقات اهلائلة وكشفها للناس”. ووجه سماحته 
إىل رضورة الوصول اإىل التفوق يف هذا املجال “جيب حتقيق آفاق وثيقة 
للعامل  االقتصاد  يف  نجاحًا  أكرث  نموذج  تقديم  وعلينا  العرشينية  التنمية 

ونيل إيران مراتب متقدمة يف هذه املجاالت1”.

شعارات  سماحته  رفع  فقد  عرضية،  غري  بصورة  اإلهتمام  هذا  ويأيت 
باجلهاد االقتصادي كشعار “التنمية والعدالة” وشعار “ترشيد  مرتبطة 
االستهالك” وشدد دائمًا عىل أنه جيب العمل وفق قاعدتني جوهريتني: 
البلدان  ألن  الوطنية  الرثوة  بزيادة  تتمثل  القاعدتني  هاتني  إحدى 
يف  ثرواتها  تستغل  أن  وعليها  فقرية  ال  غنية  تكون  أن  جيب  اإلسالمية 
سبيل أهدافها السامية عىل الصعيد الدويل، أما القاعدة الثانية فهي عدالة 
نداء  وجه  كما  اإلسالمي،  املجتمع  داخل  احلرمان  ومكافحة  التوزيع 
هاتني  إليالء  باإلسالم  وامللزتمني  املسلمني  اإلقتصاديني  املفكرين  إىل 

القاعدتني ما تستحقان من اإلهتمام2”.

1- خطاب سماحة اإلمام اخلامنيئ في لقاء الفعاليات االقتصادية. مصدر سابق. 
الشعب  بملكية  المتعلقة   44 المادة  تعديل  حول  اخلامنيئ  اإلمام  لسماحة  خطاب   -2

للمؤسسات بتاريخ 2007/2/19 



احلرب الناعمة 90

الناعمة  الحرب  أساليب  بين  التشابه  نقاط  ثاني عشر: دراسة 
ومكر الشيطان

هو  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  خطابات  يف  لألنظار  لفتًا  األكرث  لعل 
اإلستفادة من منظومة النصوص واملعتقدات القرآنية يف تصوير احلرب 
كيد  ﴿إن  القرآنية  اآلية  مستعمالً  الشيطانية  بالظاهرة  وتشبيهها  الناعمة 
الناعمة  احلرب  يوظف  الذي  التيار  ومشبهًا  ضعيفًا﴾1  كان  الشيطان 
بالتيار الشيطاين املعتمد عىل القوة والزتوير واملال ووسائل اإلعالم2 وهنا 
حيرضنا الوصف التارخيي الذي أطلقه اإلمام اخلميين + مشبهًا أمريكا 

بالشيطان األكرب.

وقد رشح آية اهلل الشيخ مصباح الزيدي تشابه احلرب الناعمة مع مكائد 
الناعمة  احلرب  فكرة  واصفًاً  وتفصيل3  إتقان  فيه  بأسلوب  الشيطان 
بأهنا فكرة قديمة قدم الوجود البرشي لكن أساليبها وأشكاهلا تطورت 
احلرب  فكرة  وأسس  ابتكر  من  أول  هو  فالشيطان  وجتددت.  وتبدلت 
الناعمة مستفيدًا من أسلوب النصح واإلحسان إىل أن أوقع نيب اهلل آدم 

وحواء يف الفخ ودفعهما نحو خمالفة األوامر اإلهلية.

1- نداء سماحة اإلمام اخلامنيئ الى حجاج بيت اهلل الحرام 1430 هج الموافق 2010 
بتاريخ  الجامعيين  الطلبة  من  حشد  لقاء  خالل  اخلامنيئ  اإلمام  لسماحة  خطاب   -2

2009/8/26
3- خطبة لسماحة آية اهلل الشيخ مصباح اليزدي حفظ المولى قال فيها »الشيطان هو أول من 

استعمل الحرب الناعمة« منشورة على موقع وكالة رسا اإليرانية لالنباء.. 
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الفكري  التسلط  هو  الناعمة  احلرب  هدف  ان  الزيدي  الشيخ  واضاف 
إن  الشعوب، وأضاف  واهليمنة عىل  اإلستعمار  فقط  وليس  الناس  عىل 
إن  وقال  واإلستعالء،  والكرب  واإلنتقام  احلسد  هو  احلرب  هذه  أساس 
روح احلرب الناعمة تقوم عىل »حتريف األفكار وكسب األذهان« وتبدأ 
الناس  وتلقني  طرح  ثم  ومن  الناس  ثقة  كسب  عرب  األرضية  بتمهيد 

القضايا والشعارات املناسبة ملشاريعهم وأفكارهم.

بحملة  يقوم  احلرب  هذه  عىل  الرد  أن  الزيدي  الشيخ  اهلل  آية  اعترب  وقد 
الناس هبدف  ثقة  الطرق ولكن بصورة مضادة، أي كسب  تعتمد نفس 

تصويب األفكار.

اليت  القرآنية  النصوص  من  جملة  قراءة  واعادة  التدقيق  املفيد  ومن 
تشاهبها  مدى  وبحث  الشيطاين  واإلغواء  واملس  الزتيني  عن  تتحدث 
من  اجلديدة  والتكتيكات  والتعابري  املسميات  مع  املحتوى  يف  الالفت 
اإلسرتتيجي  التواصل  وحمالت  األدمغة  وغسل  الوعي  برجمة  قبيل 
واإلعالمية  الفكرية  األجهزة  تستخدمها  اليت  اجلديدة  التقنيات  حسب 

واإلستخباراتية األمريكية والغربية والصهيونية. 

هلم  »ألقعدن  الشيطاين  الرتصد  فعل  بني  واملقارنة  التأمل  ينبغي  كذلك 
رصاطك املستقيم« والزنغ والوسوسة والربط عىل القلوب وما خيوف به 
أولياءه وأتباعه وأعمال اإلضالل والصد عن السبيل وغريها من املكائد 
وتكتيكات  وأساليب  والدعاية  النفسية  احلرب  منظومة  مع  الشيطانية 
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دول  واعالم  اتصال  وسائل  تشنها  اليت  واحلمالت  الناعمة  احلرب 
اإلستكبار.

﴿أن يوقع  وهل يبقى هناك فرق بني أسلوب الشيطان يف تفريق الناس 
﴿وشاركهم يف  لإلنسان  الشيطان  والبغضاء﴾ ومشاركة  العداوة  بينكم 
االرساء/64  إال غرورًا﴾  الشيطان  يعدهم  وما  األموال واألوالد وعدهم 
شياطني  نيب  لكل  جعلنا  ﴿وكذلك  واإلنسان  الشيطان  بني  والتناغم 
وبني  غرورًا﴾  القول  زخرف  بعض  اىل  بعضهم  يوحي  واجلن  اإلنس 
جسور  ومد  واملشاركة  والتقاطع  التناغم  يف  الناعمة  أمريكا  أساليب 
التواصل مع املضللني واملخدوعني بمرشوعها حتت شعارات اإلنفتاح 

واإلصالح والديمقراطية واحلداثة واإلقتصاد احلر. 
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الحياة  نمط  الحياة اإلسالمي في مواجهة  نمط  ثالث عشر: 
األميركي 

يف  والعيش  احلياة  نمط  مفهوم  عىل  اخلامنيئ  اإلمام  يركز  ما  كثريًا 
خطاباته، ويف إحدى اخلطب خصص هذا املفهوم وبني دوره يف احلضارة 
والغريب،  األمريكي  العيش  نمط  تسلل  خطورة  من  وحذر  اإلسالمية، 
وذلك خالل لقائه حشودًا من الشباب و طلبة املدارس واجلامعات يف 
للخطاب، سننرش  اإلستثنائية  ونظرًا لألمهيته  الشمالية  حمافظة خراسان 

تقريرًا ملخصًا للخطاب وفق صياغه موقع سماحة اإلمام اخلامنيئ1: 

»لو أخذنا التقدم الشامل بمعىن بناء احلضارة اإلسالمية احلديثة، لكان 
هلذه احلضارة جانبان أحدمها ذرائعي، والثاين حقيقي أسايس، و أسلوب 

احلياة يشكل اجلانب احلقيقي من احلضارة اإلسالمية«.

احلضارة  من  اجلانبنب  كال  “حتقق  رضورة  عىل  اخلامنىئ  اإلمام  وأكد 
اإلسالمية احلدبثة”، مردفًا: اجلانب الذرائعي أو األدايت من هذه احلضارة 
قبيل  من  العرصية  احلياة  يف  التقدم  مظاهر  تعّد  اليت  األشياء  يف  يتمثل 

العلوم واالخرتاعات واالقتصاد والسياسة واملكانة الدولية وما شاكل.

1- خطاب اإلمام الخامنئي في جموع وحشود الشباب وطلبة المدارس من أهالي خراسان 
بتاريخ 2012/11/14 
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لكن  و  تقدمًا جيدًا،  اجلانب  لنا يف هذا  كان  لقد  يقول:  ولفت سماحته 
اجلانب  إىل  للوصول  أدوات  و  وسائل  التقدم  هذا  أن  إىل  التنّبه  ينبغي 
نمط  أو  أسلوب  وهو  أال  اإلسالمية،  احلضارة  من  واملعنوي  احلقيقي 

احلياة. 

ويف معرض رشحه ملفهوم أسلوب و ثقافة احلياة، أشار اإلمام اخلامنيئ 
إىل قضايا  من قبيل العائلة و الزواج و نوع السكن و نوع امللبس و نموذج 
الفردية   ت  والسلوكيا  والكسب  العمل  و  التسلية  ونمط  االستهالك 
واالجتماعية  يف البيئات املختلفة، مضيفًا: الواقع أن أسلوب احليا ة يعود 

إىل كل األمور اليت تشكل منت احليا ة البرشية  و أصلها.

وأملح سماحته إىل “االهتمام العميق الذي يوليه اإلسالم ملفهوم أسلوب 
احليا ة وثقافتها موضحًا مصطلح »عقل املعاش« يف املعارف اإلسالمية 
يرتادف يف مفهومه اجلامع مع أسلوب احليا ة و ثقافتها، وثمة يف القرآن 

الكريم الكثري من اآليا ت حول هذا املوضوع.

عدم  جمال  يف  اآلفات  تشخيص  رضورة  عىل  اخلامنيئ  اإلمام  شّدد  و 
التقدم الالزم يف جانب أسلوب احليا ة و ثقافتها ومعرفة علل ذلك، و 
دعا املفكرين يف احلوزات واجلامعات، والنخب السيا سية  والفكرية ، 
واملؤسسات ذات العالقة بالثقافة والتعليم وكذلك الشباب قائالً: علينا 
جميعًا أن نشعر يف هذا اخلصوص بالقلق ونبذل جهودًا حقيقية  ملعرفة 

اآلفات وحلوهلا ونبحث عن سبل العالج.
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و أبدي سماحته ثقته قائالً “لو ظهر خطاب خاص بمجال معرفة اآلفات 
الشباب  ملواهب  فبالنظر  وثقافتها،  ة  احليا  أسلوب  بخصوص  واحللول 
أنظار  أيضًا  امليدان  هذا  يف  اإليراين  الشعب  تألق  يبهر  سوف  ونشاطهم 

العامل بال ريب”.

وتابع قائد الثورة اإلسالمية  حديثه بتشخيصات حمددة لآلفات، طارحًا 
إيران ضعيفة؟  اجلماعي يف  العمل  ثقافة  تبدو  ملاذا  األسئلة:  العديد من 
نسبة  ملاذا  االجتماعية؟  العالقات  يف  املتقابلة  احلقوق  تراعي  ال  ملاذا 
يف  الالزم  اإلنضباط  يراعي  ال  ملاذا  ؟  املناطق  بعض  يف  كبرية  الطالق 
ثقافة قيادة السيارات ؟ ما هي إلزامات السكن يف البنايا ت العالية وهل 
صادقون  نحن  هل  السليمة؟  التسلية   نموذج  هو  ما  مراعاتها؟  جتري 
دومًا مع بعضنا يف معارشاتنا اليومية؟ كم يشيع الكذب يف املجتمع؟ ما 
هو سبب بعض حاالت الصخب والعنف وعدم التحّمل يف العالقات 
االجتماعية؟ كم يبدو تصميم املالبس وعمارة املدن عقالنيًا ومنطقيًا؟ 
تراعي حقوق األفراد يف وسائل اإلعالم واألنرتنت؟ ما هو سبب  هل 
األفراد  بعض  لدي  القانون  من  بالتهّرب  املتمثل  اخلطري  املرض  ظهور 
اإلجتماعي  واإلنضباط  املهين  الضمري  درجة  هي  ما  والقطاعات؟ 
عندنا؟ ما هو حال اجلودة يف املنتجات الداخلية؟ ملاذا تبقي بعض اآلراء 
العمل  الكالم واألحالم؟ كم هي ساعات  واألفكار اجليدة يف مستوي 
نستأصل  حيت  نفعل  ماذا  املختلفة؟  واملؤسسات  األجهزة  يف  املفيدة 
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يف  واألبناء  والزوج  للزوجة  املتقابلة  احلقوق  تراعي  هل  الربا؟  جذور 

العائلة بنحو كامل؟ ملاذا حتّولت نزعة اإلستهالك إىل فخر لدي البعض؟ 

العائلية وتستطيع يف  وماذا نفعل حيت حتافظ املرأة عىل كرامتها وعزتها 

الوقت ذاته النهوض بواجباتها االجتماعية؟

أضاف  الئحة  شكل  عيل  األسئلة  هذه  اخلامنيئ  اإلمام  طرح  أن  وبعد 

كلها  األخري  األساسية   واملسائل  األسئلة  من  العرشات  ثمة  قائالً: 

ة  املسائل يف حيا  أمهية هذه  ثقافتها، وبسبب  و  ة  احليا  بأسلوب  مرتبطة 

اإلنسان يمكن تقييم احلضارة يف ضوء تقدمها عىل صعيد أسلوب احلياة 

وثقافتها.

وبعد أن رشح سماحته األمهية العينية ألسلوب احليا ة وثقافتها، تطّرق 

يري  مؤكدًا:  فقال  اإلسالم،  نظر  البحث من وجهة  هلذا  املفيدة  للمباين 

للثقافة  األصلية   األرصدة  واحلقوق«  واألخالق،  »التعقل،  اإلسالم 

الصحيحة، ونحن أيضًا نخوض بشكل جاد يف هذه املقوالت، وإال لن 

يتحقق التقدم اإلسالمي ولن تتكّون احلضارة اإلسالمية .

ة  احليا  أسلوب  تكوين  كيفية   عن  حديثه  معرض  يف  سماحته  وأضاف 

ونمطها: ثقافة احلياة تتأثر بتصوراتنا وتفسرينا للحياة، وأي هدف نرسمه 

للحيا ة يستتبع معه أسلوبًا خاصًا من احليا ة.
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أو  مدرسة  أية   يف  املرسوم  األصيل  اهلدف  حتقيق  أن  سماحته  وأوضح 

مذهب أو نظرية  سيا سية  أو اجتماعية  أو اقتصادية  بحاجة إىل اإليمان 

ال  والسعي  اجلاد  االعتقاد  دون  من  مردفًا:  اهلدف،  بذلك   واالعتقاد 

يتحقق أي هدف.

ويف هذا اإلطار أشار سماحته إىل مغالطة يطرحها بعض أشباه الفالسفة 

الغربيني ومقلدهيم الداخليني.

وأضاف اإلمام اخلامنيئ : يقول هؤالء األفراد إن املجتمع ال يمكن إدارته 

باإليديولوجيا  واملذهب، لكن كل جتارب بناء احلضارات تدّل عىل أن 

املذهب هيدي ويوّجه ويدير التحركات االجتماعية  العظيمة، ومن دون 

والسعي وتسديد  اإليمان  ، ومن دون  وإيديولوجيا  التوفر عيل مذهب 

التكاليف الالزمة ال يمكن ألية  حضارة أن تتحقق.

وتابع اإلمام اخلامنيئ : بعض البلدان طبعًا تقلد احلضارة الغربية ، وقد 

تصل إىل بعض التقدم الصوري، لكن األرضار اجلّمة والالمتناهية لذلة 

هّبت  وإذا  جذورهم،  وتستأصل  ومهمة،  جادة  بآفات  تصيبهم  التقليد 

العواصف فلن جتدهم قادرين عيل الصمود واالستقامة.

اليت  الشعوب  فإن  املقلدة،  البلدان  هلذه  خالفًا  اخلامنيئ:  اإلمام  ولفت 

اختارت مدرسة التوحيد يف مقابل احلضارة الغربية  حتقق التقدم احلقيقي 
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الشامل، و تبين أيضًا حضارة عميقة ومتجذرة تنترش أفكارها وثقافتها 

يف العامل.

وانتقد اإلمام اخلامنيئ الذين يتحّركون يف البيئات شبه املثقفة وخيّوفون 

الشعب اإليراين من الشعارات املذهبية  اإليديولوجية موضحًا: هؤالء 

الدوام  يقولون عىل  لذلك   الناس،  إىل  نقل خوفهم وأوهامهم  يريدون 

واحلظر  املتاعب  عىل  تبعث  واإليديولوجية  املذهبية   الشعارات  إن 

االقتصادي والتهديدات.

وأضاف سماحته قائالً: لو نظرنا بحسن نّية هلذه األقوال وجب القول إن 

أصحاهبا غري مطلعني عىل التاريخ.

ولفت اإلمام اخلامنيئ: يف موضوع أسلوب احليا ة وثقافتها، يليّب اإلسالم 

واجلامعات  احلوزات  يف  املفكرين  وعىل  البرش،  جات  احتيا  كل  العزيز 

فضالً عن مساعيهم الفقهية  واحلقوقية ، إنجاز أعمال مكثفة وجيدة يف 

جمال األخالق اإلسالمية  والعقل والسلوك العميل يف اإلسالم، لتكون 

ثمرة هذه املساعي أساسًا للربجمة وتعليم األجيا ل.

وتابع اإلمام اخلامنيئ موضوعه املهم بالتأكيد عىل نقطة أساسية  أخري: 

اإلجتناب التام لتقليد أسلوب ونمط احليا ة يف احلضارة الغربية .
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ولفت سماحته قائالً: نحن طبعًا ال نقصد مقارعة الغرب و الرصاع معه، 

ولكن نؤكد انطالقًا من دراسات وبحوث عىل أن تقليد الغرب ال يصل 

بأي شعب من الشعوب إىل أية غاية.

قائد  أوضح  األخرية،  القرون  طوال  املتكررة  التجارب  عىل  واعتمادًا 

بلد  أي  ويف  أساسًا،  مهاجمة  ثقافة  الغرب  ثقافة  اإلسالمية:  الثورة 

تنترش، وألي سبب من األسباب انترشت، تقيض تدرجييًا عىل ثقافة ذلك  

الشعب وهويته.

وأشار سماحته إىل حتّول معصية املثلية اجلنسية يف الغرب إىل يشء عادي، 

البلدان  يف  األخري  العميقة  واملشكالت  واألزمات  العوائل،  واهنيار 

الغربية   الثقافة  قشور  الغربية مضيفًا:  الثقافة  تقلد  اليت  والبلدان  الغربية 

تقدم ظاهري، لكن باطنها عبارة عن أسلوب حيا ة مادي شهواين باعث 

عىل املعايص قاتل للهوية مناهض للزنعة املعنوية.

وأملح سماحته إىل تقليد الثقافة الغربية  يف بعض مظاهر احليا ة يف البالد 

هذه  إصالح  عىل   ً تدرجييا  العمل  و  الالزمة  الثقافة  بناء  ينبغي  مضيفًا: 

األمور.

وأشار اإلمام اخلامنيئ يف جانب آخر من حديثه إىل االستغالل الواسع 

املرسحية   الفنون  خصوصًا  و  الفن  ألدوات  الغرب  يمارسه  الذي 
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ليصنعوا  الغربيون هذا األسلوب  الساسة  والسينمائية  مردفًا: يستخدم 
األذواق ويرّوجوا ألسلوب احليا ة الغربية  يف املجتمعات األخرى.

جيرتحون  إهنم  مضيفًا:  املجراة  البحوث  عىل  اخلامنيئ  اإلمام  وارتكز 
واملؤرخني  والنفس  االجتماع  بعلماء  ويستعينون  مرسومة،  مشاريع 
اإلسالمية،  الشعوب  وخصوصًا  الشعوب،  ضعف  نقاط  ليدرسوا 
املخرجني  و  املنتجني  من  فيطلبون  عليها،  التسلط  سبل  عىل  وليتعرفوا 
وأبناء  املسؤولني  جميع  عىل  اخلصوص  هذا  ويف  خاصة،  أفالم  إنتاج 

الشعب أن حيذروا ويصونوا ثقافتهم األصيلة و ثقافة بالدهم.

حتايش  رضورة  عىل  مشددًا  أخرى  نقطة  إىل  اخلامنيئ  اإلمام  وأشار 
بعض  مردفًا:  واحد  وقت  يف  العلمانية   وكذلك  والتحّجر  السطحية  

اآلراء هلا ظاهر ديين، لكنها تستبطن فصل الدين عن احليا ة.

وأكد اإلمام اخلامنيئ يف ختام كلمته حلشود الشباب من خراسان الشمالية: 
للثورة اإلسالمية قدرات وإمكانيا ت وطاقات مرتاكمة بمستطاعها رفع 
املتسامية   املمتازة  اإلسالمية  احلضارة  وإقامة  الدرب،  عن  العقبات  كل 

املمزية العظيمة أمام أنظار كل العامل.
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خامتة

أمتنا.  ضد  ختاض  احلروب  أشكال  من  جديد  شكل  الناعمة  احلرب   
وهي نمط حروب احلارض واملستقبل، وقد تطول حىت حيسم أحد طريف 
الرصاع معركته ضد اآلخر. فاملشاريع واملخططات الدولية الكربى اليت 
حكم  يسود  حىت  تنتهي  لن  أمتنا  عىل  وسيطرتها  وجودها  فرض  تريد 

اإلسالم املحمدي األصيل، وتصبح يده هي العليا.

األمريكي  املرشوع  تهديدات  مواجهه  بعد  إال  األمر  هذا  حيدث  ولن 
الغريب الصهيوين وأدواته العربية واالسالمية يف منطقتنا، مواجهة قائمة 
عىل  والتعرف  والناعمة،  الصلبة  عمله  وآليات  املرشوع  هذا  فهم  عىل 
والفكرية  الثقافية  وتقنياته  أدواته  وتفكيك  وتكتيكاته،  اسرتاتيجياته 
والسياسية اإلعالمية وجماهبتها هبمة وكفاءة ويقظة وبصرية، والرباعة يف 
الرائد  اإلسالمي  النموذج  وتقديم  ومقاومتها،  العدو  طاقات  استزناف 
الشامل لشىت الفروع وامليادين الثقافية والعلمية واإلقتصادية والرتبوية 
واإلعالمية، متثله وتقوده اليوم بحق إيران اإلسالم بقيادة سماحة اإلمام 

اخلامنيئ املفدى.

وهذا حيتاج إىل رؤية بعيدة وجهود جبارة وصرب اسرتاتيجي طويل املدى، 
الغارقة يف سبات عميق  أمتنا  الذات يف  ال يلني وال يكل، وإىل إصالح 
الناعمة األمريكية والغربية والصهيونية، وحيتاج  جراء موجات احلرب 
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أيضًا إىل تظافر جهود كل املذاهب والتيارات والشخصيات اإلسالمية 
عىل امتداد العامل يف إطار مرشوع إسالمي عاملي.

خداع  املوىل  أعزه  اخلامنيئ  اإلمام  سماحة  خطابات  مع  اكتشفنا  لقد 
وزيف احلرب الناعمة بمنتهى اإلبداع واالقتدار.

نظرة  عىل  دلت  للغاية،  رفيعة  وفنية  وأدبية  بالغية  لوحات  وشاهدنا 
املجريات  عىل  مرشف  وأُفق  وعميقة  وشاملة  ثاقبة  ودراية  ومعرفة 
الطالب  عىل  يفرض  وهذا  واملحلية.  واإلقليمية  العاملية  واألحداث 
اإلمام  سماحة  قاهلا  كلمة  كل  يدرسوا  أن  الوالية  خط  عىل  السائرين 
تنري  وبصائر  املشوشة،  للقلوب  وحياة  للصدور،  شفاًء  ففيها  اخلامنيئ، 
الطرق احلالكة، ويقظة للعقول والنفوس الغفلة. وال عذر وال براءة ألي 
بعد هذا  الوقوع يف اخلطأ والضالل  املؤمنني من  أو  املسؤولني  أحد من 
البيان، وواضح الربهان الذي ترشف وقام به سماحته..ومد اهلل بعمره 

الرشيف ونفعنا بصالح واليته.
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