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تمهيد
مل يكن مصطلح احلرب الناعمة مألوفا يف األذهان ،على األقل على املستوى اجلماهريي يف منطقتنا إىل أن جرى تداوله
علــى نطــاق واســع بعــد االنتخابــات الرئاســية اإليرانيــة وخائــة مــن قبــل اإلمــام اخلــامنئي دام ظلــه وقــادة احلــرس الثــوري
اإلسالمي يف إيران ،وعدد كبري من الشخصيات اإلعالمية العربية ( كاإلعالمي املصـري ممـد حسـنني هيكـلس ،وسـابقا
راجت مصطلحات كثرية للداللة على اجملال الذي تؤثر فيه دولـة علـى فكـر ورأي دولـة او شـعب أخـر معـادي هلـا نـذكر
منها (حرب األعصاب  /احلرب الباردة  /حرب اإلرادات  /حرب املعنويات  /احلرب السياسية كما مساها الربيطانيون /
الدعاية كما مساها النازيون األملان  /حرب الكلمات واملعتقدات  /حرب اإليديولوجيات  /غسيل املخ والدماغ  /احلرب
بــال قتــال  /الاــزو الثقــايف والفكــريس ولكــن أكثــر املصــطلحات رواجــا يف الســاحة اإلعالميــة واألكاد يــة والعســكرية هــو
احلــرب النفســية والدعايــة ،كمــا اســتعمل بعــل الكتــاب مصــطلحات وعبــارات خائــة مركبــة للداللــة علــى تــأثري الدعايــة
واإلعالم على العقول مثل " قصف العقول " و" التالعب بالعقول " وما شاكل ،إىل أن روج الكاتب األمريكي جوزيف
ناي ائطالحه اجلديد يف العام  1990يف كتاب حتت عنوان " ملزمون بالقيـادة " وكـرريف يف كتابـه الثـاين حتـت عنـوان "
مفارقة القوة األمريكية " العام  2001وختمه بنظرية متكاملة يف كتابه الشهري " القوة الناعمة SOFT POWER
"
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وحينها دخل بقوة إىل قاموس العالقات الدولية واجلامعات ومراكز البحث.
ولعــل املنصــب الــذي كــان يشــاله هــذا الكاتــب يف رئاســة جملــأل املخــابرات الــو األمريكــي ويف منصــب مســاعد وزيــر
الدفاع األمريكي يف عهد الرئيأل بيل كلينتون ،ويف ئفته كعميد لكليـة العلـوم احلكوميـة يف جامعـة هـارفرد هـو مـا أعطـى
هذيف املقولة أمهية خائة ،فالكاتب م قلب املؤسسات السياسية واألكاد ية واألمنية األمريكية ،وإال ملـا كـان ا االلتفـات
إليها هبـذا الشـكل ،الن هـذيف األفكـار كانـت موجـودة سـابقا علـى شـكل أاـا ومقـاالت يف مراكـز البحـث واجلامعـات
األمريكية والاربية ...
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نحو إستراتيجية إسالمية لمواجهة الحرب الناعمة

أ .حسن محمد الزين
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أوالً :تعريف الحرب الناعمة ومصادرها ومواردها

عرف ناي القوة الناعمة بأهنا " القدرة على احلصول على ما تريد عن ريق اجلاذبية بدالً عن اإلرغام ،وهي القدرة على
التــأثري يف ســلوك الخ ـرين للحصــول علــى النتــائب واألهــداف املتوخــاة بــدون االضــطرار إىل االســتعمال املفــرط للعوامــل
والوسائل العسكرية والصلبة ،وهـذا مـا حصـل مـع االحتـاد السـوفيايت حيـث ا تقوياـه مـن الـداخل ،ألن القـوة ال تصـلح
إال يف السياق الذي تعمل فيه ،فالدبابة ال تصلح للمستنقعات ،والصاروخ ال يصلح جلذب الخرين حنونا. 1
وقد اقتبأل الكاتب جوزيف ناي ثنائية الصـلب والنـاعم مـن التقسـيم املعـروف لتكـوين أجهـزة أو قطـع الكومبيـوتر الـذي
يت ــألف م ــن أدوات ناعم ــة  softwareوأدوات ئ ــلبة  ، hardwareفه ــذا التقس ــيم راج يف التس ــعينات عل ــى أث ــر
انتشار الكومبيوتر واالنرتنت ..

وقد افرد قسما خائا لعنوان " الطبيعة املتارية للقـوة " وعالقـات وتوازنـات القـوة علـى املسـريل الـدول ،وتوئـل إىل أمهيـة
وضــرورة تكامــل القــوة الناعمــة إىل جانــب القــوة الصــلبة ،ملــا للقــوة الناعمــة مــن مي ـزات وخصــائص تفــوق عائــدات القــوة
الصــلبة ،وســرد لتــأثريات ومي ـزات احلــرب الناعمــة خــالل احل ــرب البــاردة مــع االحتــاد الســوفيايت وأوروبــا الشــرقية ،وش ـريل
للتكاليف الباهظة اليت تدفع يف حالة احلرب الصـلبة علـى ضـوء جمموعـة مـن املتاـريات أبرزهـا عـدم ردعيـة السـالم النـووي
للمجموعات املسلحة املسماة " إرهابية " حيث إن الساليل النووي

 -1جوزيف ناي ،القوة الناعمة  ،مكتبة العبيكان  2007ص  ، 12ص .20
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أئ ــبح كالعا ــالت املربو ــة ،وال ك ــن اس ــتعماله ألس ــباب دولي ــة وعملي ــة إال يف احل ــاالت االس ــتثنائية ج ــداً ويكف ــي
لالسـتدالل علـى ذلــا خسـارة أمريكـا للحــرب ضـد فيتنــام بـالرغم مـن امتالكهــا للقـدرات النوويـة ،كمــا أن توسـع انتشـ ــار
تكنولوجي ــا االتص ــال واإلع ــالم ،وم ــا مساه ــا "عومل ــة ود قرا ي ــة املعلوم ــات" ورخص ــها وتوفره ــا بس ــهولة ويس ــر يف الس ــوق
العاملي ،ويقظة املشاعر القومية والدينية ،كـل هذيف العوامل قوضت من قدرة الدول الكربى على منع التنظيمات اإلرهابية
من امتالك هذيف الوسائل واستخدامها للتسبب يف إحدا الدمار للارب ،والنموذج األكثر وضـوحا هلـذا الوضـع اجلديـد
إحدا  11أيلول..2001
كما حتد عن مصـادر قـوة أمريكـا الناعمـة وقـوة الخـرين الناعمـة (أي أعـداء أمريكـا أو منافسـيها علـى احللبـة الدوليـةس،
وعن الرباعة يف استخدام القوة الناعمة ،وأخريا القوة الناعمة وسياسة أمريكا اخلارجية ،وقد أغفل الكاتب عن قصد ذكر
التطبيقات السرية للقوة الناعمـة يف حـاالت احلـرب واملواجهـات العسـكرية ،الن هـذيف املخططـات سـتبقى ـ ــي الكتمـان
يف أروقــة البنتــاغون واملخــابرات املركزيــة األمريكيــة مــا دام إهنــا يف ئــلب املواجهــة الــدائرة حاليــا مــع إي ـران وقــوى املقاومــة
واملمانعة يف املنطقة ..وبالرغم من ماولته أخفاء هذيف املخططات لكنها أفلتت منه يف ثنايا بعل النصوص والعبارات يف
مطاوي الكتاب .
ثانياً :موارد ومصادر الحرب الناعمة
حــدد جوزيــف نــاي املنظــر األول ملصــطلح القــوة الناعمــة هــذيف املـوارد بثالثــة مــاوري القــيم واملؤسســات األمريكيــة /جاذبيــة
الرموز الثقافية والتجارية
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واإلعالمية والعلمية األمريكية  /وئورة أمريكا وشرعية سياساهتا اخلارجية وتعامالهتا وسلوكياهتا الدولية.
كمــا حــدد نــاي مصــادر القــوى الناعمــة بأهنــاي مصــانع هوليـ ــود وكــل اإلنتــاج اإلعالمــي والســينمائي األمريكــي  /الطــالب
والباحثني األجانب الوافدين للدراسة يف اجلامعات واملؤسسـات التعليميـة ،فهـم سيشـكلون جيـوو ملـون معهـم الف
النوايا الطيبة والودائع احلسنة عندما يعودون إىل بلداهنم وأو اهنم ويتقلدون املراكز واملواقع العليا وسيصبحون سفراء غري
رمسيــني خلدمــة أمريكــا  /واملهــاجرين ورجــال اإلعمــال األجانــب العــاملني يف الســوق األمريكــي وقطــاع األعمــال /شــبكات
االنتـ ـ ـرنت واملواقــع األمريكيــة املنتشــرة يف الفاــاء االلكــرتوين /بـرامب التبــادل الثقــايف الــدول واملـؤمترات الدوليــة الــيت ترعاهــا
وتش ــارك يف تنظيمه ــا أمريك ــا  /الش ــركات االقتص ــادية الع ــابرة للق ــارات  /الرم ــوز والعالم ــات التجاري ــة مث ــل كوك ــا ك ــوال
وماكدونالدز وغريها.
وباإلمجــال ترتكــز القــوة الناعمــة علــى كــل املــؤثرات اإلعالميــة والثقافيــة والتجاريــة والعالقــات العامــة ،وكــل مــورد ال يــدخل
ضمن القدرات العسكرية املصنفة ضمن القوة الصلبة.
يف حــني ركــز الباحــث االس ـرتاتيجي األمريكــي جــون كــوللينز علــى املوضــوع اإلعالمــي والثقــايف يف تعريفــه وحتديــديف مل ـوارد
احلرب الناعمة بقوله " احلرب الناعمـة عبـارة عـن اسـتخدام اإلعـالم والتخطـيط للتـأثري علـى ثقافـة العـدو وفكـريف ـا ـدم
محاية األمن القومي األمريكي وحتقيق أهدافه وكسر إرادة العدو " .
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ثالثاً  :الفــرق بين الحرب الناعمة والحرب النفسية والدعاية
عرفت احلرب النفسية والدعاية بأكثر من  100تعريـف ،اخرتنـا منهـا تعـريفني يعـربان عـن هـذيف التعـاريف جلهـة اإلحا ـة
والشــمولية ،التعريــف األول هــو التعريــف الاــيق ذا الطــابع التق ـ البحــت أوردتــه املوســوعة العســكرية للحــرب النفســية
بالقول" احلرب النفسية هي جمموعة مـن اإلعمـال الـيت تسـتهدف التـأثري علـى أفـراد العـدو ـا يف ذلـا القـادة السياسـيني
واإلفراد غري املقاتلني هبدف خدمة غرض مستخدمي هذا النوع من احلرب ".
والتعريف الثاين للباحث الدكتور فخري الدباغ وهو املوسع بأهنا " شن هجوم مربمب على نفسية وعقل العدو سواء كان
فرد أو مجاعة لارض أحدا التفكا والوهن واالرتباك فيهما وجعلهما فريسة خمططات وأهداف اجلهة ئـاحبة العالقـة
ممـا هــد للســيطرة عليهــا وتوجيههــا إىل الوجهــة املقصــودة ضـد مصــلحتها احلقيقيــة أو ضــد تطلعاهتــا و ماهلــا يف التنميــة أو
االستقالل أو احلياد أو الرفل. 2
أما أساليب وتكتيكات احلرب النفسية املعروفة تار يـا فنـورد أمثلـة عليهـاي (الدعايـة ضـد معتقـدات اخلصـم  /اإلشـاعة /
بث الرعب  /اخلداع  /افتعال األزمات  /أثارة القلق  /إبراز التفوق املادي والتق والعسـكري  /التقليـل مـن قـوة اخلصـم
والعدو  /التهديد والوعيد /اإلغراء واإلغواء واملناورات  /االستفادة من التناقاـات واخلالفـات  /الاـاو ات االقتصـادية
 /إثارة مشاعر األقليات القومية والدينية  /االغتياالت  /تسريب معلومات عسكرية وأمنية وسياسية حساسة عن
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العــدو يف الصــحافة  /اإلفصــايل عــن امــتالك نوعيــة خائــة مــن األســلحة الفتاكــة  /وغريهــا مــن الوســائل ابعهــا العــام
عسكري أو شبه عسكري .3
يف حني تعتمد احلرب الناعمة على نفأل األهداف مع اختالف التكتيكات اليت أئبحت تكتيكات ناعمة ،فبـدالً مـن
تكتيكات التهديد تعتمد احلرب الناعمة على اجلـذب واإلغـواء عـرب ولعـب دور املصـلح واملنقـذ ،وتقـدذ النمـوذج الثقـايف
والسياســي وزرع األمــل بــان اخلــالص يف يــد أمريكــا ،املاحنــة حلقــوق اإلنســان والد قرا يــة وحريــات التعبــري ومــا شــاكل مــن
عنــاوين ماــللة للعقــول ومدغدغــة للحــالم ومالمســة للمشــاعر ،وبــدال مــن اســتعراض الص ـواريخ أو بــث الرعــب عــرب
اإلذاعات واملنشورات للفتا بإرادة العدو يتم إرسـال أشـر ة الفيـديو أو األقـراص املمانطـة أو ئـفحات facebook
لل شباب واأل فال والنساء والرجال كل حسب رغباته ومعقوالته ..وبناء على التعاريف املذكورة ،ال تعد احلـرب الناعمـة
منهج ــا جدي ــدا يف من ــاهب احل ــرب النفس ــية الدعاي ــة ،ب ــل ه ــي نت ــاج تط ــور كم ــي ون ــوعي يف وس ــائل ووس ــائط االتص ــال
واإلعــالم ،وهــي إف ـراز بيعــي وحتمــي للجيــل الرابــع مــن وســائط تكنولوجيــا االتصــال واإلعــالم كمــا يــرى اغلــب خ ـرباء
اإلعــالم واملعلومــات ،واملتا ـريات الــيت ـرأت علــى نظريــات اســتخدام القــوة العســكرية ،فقــد بــدأت الــدول واجلماعــات
باســتعمال الوســائل املتــوفرة للدعايــة واحلــرب النفســية كالشــائعات واجلواســيأل واملنشــورات ،وهــي وســائل الدعايــة واحلــرب
النفسـ ية األقــدم يف تــاريخ احلــروب يف العــامل ،كــذلا تطــورت الصــحافة املكتوبــة واإلذاعــات بفعــل انتشــار املطــابع وتقــدم
االكتشــافات التلارافيــة واهلرتزيــة يف احلــرب العامليــة األوىل ،وأضــيف إليهــا اإلذاعــات ذات البــث املتقــدم الــيت ــورت ــط
اخلطابة اجلماهريية والدعائية ،وأنام التلفزيون وتقنيات الصورة
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والصــوتيات يف احلــرب العامليــة الثانيــة ،وشــهدنا ابــرع اذجهــا مــع القائــد األملــاين غــوبلز ئــاحب النظريــات املشــهورة يف
الدعايــة واحلــرب النفســية ،وســجلت الدعايــة واحلــرب النفســية أعلــى ئــعودها أثنــاء احلــرب البــاردة بــني احملــورين الاــر
األمريكي والشرقي السوفيايت بفال تطور وتقدم عامل الشاشة والصورة واألفالم والسينما والتلفزيون. 4
ويف التقيم والتشخيص نستنتب بعد املقارنة واملطابقة بـني احلـرب النفسـية واحلـرب الناعمـة اهنمـا يسـريان علـى خـط سـكة
يف األهداف ،ويتعاكسان يف الوسائل واألسـاليب .فيتفقـان ويشـرتكان يف اهلـدف جلهـة قصـد تطويـع إرادة العـدو (الـدول
والنظم والشعوب واجليوو والرأي العام واملنظمات واجلماعاتس ولكنهما تلفان ويتعاكسان يف الوسائل واألساليب .
و تلفــان يف نوعيــة األســاليب بســبب درجــة انتشــار األدوات اإلعالميــة واالتصــالية لــدى ال ـرأي العــام ،فــاحلرب الناعمــة
دخلــت إىل كــل البيــوت  24 / 24ســاعة مــن خــالل شاشــات التلفزيــون واالنرتنــت واهلواتــف اخللويــة ،يف ظــل عومل ــة
إعالمية وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة ومتفاعلة ومرتابطة بشكل ال سابق له ،يف حني كانـت احلـرب النفسـية تنطلـق
بشكل أساسي حنو اجليوو واحل كومات اليت كانت متتلا وتسيطر بصورة شبه احتكارية على وسائل االتصال واإلعالم
التقليدية ( اإلذاعات  /الصحف  /الشاشاتس اليت كانت مدودة العدد واالنتشار نظرا لكلفتها االقتصادية..
فمعركة احلرب الناعمة تبدأ أوال مع الرأي العام متهيدا لالنقااض على النظام

 -4لل توسع يف هذا البحث مراجعـة كتـاب قصـف العقـول ..الدعايـة للحـرب منـذ العـامل القـدذ حـن العصـر النـووي /د .فيليـب تيلـور  /جملـة
عامل املعرفة .
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املعادي ،يف حني تبدأ احلرب النفسية هامجة الدولة وجيشـها ومؤسسـاهتا العامـة أي تبـدأ املعركـة ضـد النخبـة السياسـية
والعس ــكرية اوالً وم ــن ل تنتق ــل ألج ــل ض ــرب ال ـ ـرأي الع ــام املع ــادي لف ــا ارتبا ــه ووالئ ــه وحلمت ــه م ــع الدول ــة والنظ ــام
املستهدف.
فكل ما هو من اإلرغام والااط والفرض بوسائل أكثر ئالبة دون أن تصل ملستوى الوسائل العسكرية هو من احلـرب
النفســية (خطابــات عاليــة النــربة وهتديــدات وعــروض عســكرية وشــائعات واغتيــاالت وحــرب جواســيألس وكــل مــا هــو مــن
جــنأل االســتمالة واجلــذب واإلغـواء الفكــري والنفســي بوســائل أكثــر نعومــة (أفــالم وأقـراص ممانطــة وئــفحات face
 bookومسلسالت و smsس يدخل يف تعريف احلرب الناعمة .
رابعاً :الحرب الناعمة هي البديل المجدي ألميركا بعد اإلخفاتا والتكاليف المالية والبشرية والمعنويـة الباهةـة
لحروبها الصلبة

تعتــرب احلــرب الناعمــة خالئــة تـراكم جمموعــة مــن السياســات واألفكــار الــيت جــرى تطبيقهــا بشــكل مســتقل علــى مراحــل
تار ية متعاقبة ويف مواجهة أوضاع دولية خمتلفة ،بدأت من فكرة االحتواء املزدوج اليت اعتمدهتا االسرتاتيجيات واخلطط
األمريكية يف التسعينات للتعامل مع البيئات والنظم املعادية هلـا وخائـة العـراق وإيـران ،الـيت كانـت تقـوم علـى خلطـة مـن
السياســات ترتكــز علــى الــردع العســكري والعــزل السياســي والدبلوماســي واملقا عــة االقتصــادية..مروراً بعقيــدة الصــدمة
والرتويع ـ أو الصدمة والرتهيب اليت اعتنقتها وزارة الدفاع األمريكية يف براجمها العسكرية منذ منتصف التسعينات و بقتها
ضد يوغسالفيا العام  1999 – 1995وضد

17

أفاانستان بعد  11أيلول  2001كما جرى تطبيقها يف احلروب العسـكرية ضـد العـراق وخائـة خـالل احـتالل العـراق
العــام ....2003لكــن جمموعــة متا ـريات ومراجع ـات حصــلت بعــد اإلخفاقــات الكبــرية للواليــات املتحــدة وخائــة يف
حربيها األخريتني يف أفاانستان والعراق والتكاليف املادية والبشـرية املؤملـة والباهظـة الـيت دفعتهـا أمريكـا سـواء مـن رئـيدها
املــادي أو البشــري ،واالهــم مــن تهكــل رئــيدها املعنــوي واإلعالمــي وتشـويف ئــورهتا السياســية والدبلوماســية بفعــل حجــم
اخلروقــات واجلـرائم الوحشــية الــيت ارتكبتهــا يف حروهبــا األخــرية ( ــوذج غوانتنــاموس هــي مــا دفــع بعشـرات البــاحثني وئــناع
القرار وكبار ضباط البنتاغون واالستخبارات األمريكية الستخالص العرب واالستنتاج بان هذا اإلخفـاق نـاجم عـن " فـرط
استعمال القوة الصلبة عل ى حساب القوة الناعمة " وانه جيب العودة إىل سياسات القوة الناعمة اليت بقت أيام احلرب
البــاردة ،وأتــرت ســقو ا لالحتــاد الســوفيايت واحملــور التــابع لــه بــدون إ ــالق أي رئائــة أو قصــف أي ئــاروخ ،وهــذا مــا
أكديف جوزيف ناي نفسه ئاحب كتاب القـوة الناعمـة يف قولتـه احلساسـة واخلطـرية " أن دوالر واحـد ينفـق لشـراء قـرص
فيديو  DVDمله شاب أو فن إيراين واجهة سلطة رجال الدين يف معركة حرب األفكار أجدى وأفال بأضـعاف
من دفع  $100لشراء أسلحة وموارد للمواجة العسكرية مع إيران ..5
وبنــاء عليــه تبلــورت يف األفــق األمريكــي بعــد عــدد مــن امل ـؤمترات الــيت عقـدهتا مراكــز األاــا التابعــة للبنتــاغون واخلارجيــة
واالس ــتخبارات بإش ـراف مرك ــز الدراس ــات الدولي ــة واإلس ـرتاتيجية  ،CSISوبع ــد مراجع ــات وتوئ ــيات بيك ــر ه ــاملتون
الشهرية حول العراق وأفاانستان ومع متكن الد قرا يني من الفوز باالنتخابات الرئاسية
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وتنصيب اوباما لقيادة أمريكا سادت مناهب التفكري االسرتاتيجي عقيدة جديدة تقوم على مبدأ تنويع السياسات ايث
ترتكـ ــز علـ ــى "التطبيـ ــق املـ ــدروس واحلكـ ــيم جملموعـ ــة مـ ــن السياسـ ــات علـ ــى املس ـ ـريل الـ ــدول أ لـ ــق عليهـ ــا القـ ــوة الذكيـ ــة
 POWER SMARTايث تعطي أفال النتائب يف السياسة الدولية مع أقل قدر من التكـاليف املاديـة والبشـرية
وتــتلخص فكــرة القــوة الذكيــة عادلــة زرع المــل واإلقنــاع 6عــرب مجــع فوائــد االحت ـواء املــزدوج عــرب العــزل واحلصــار ومنــافع
الصــدم والرتهيــب والقــوة العســكرية الصــلبة ألجــل الــردع والعمليــات املوضــعية احملــدودة ومي ـزات وحســنات القــوة الناعمــة
للجذب والتأثري يف سلوك الدول واألنظمة "..
وعلى ضوئه يصبح مفهوم احلرب الناعمة يف خاليا التفكري األمريكية والاربية على اثر املتاريات يف السياسات العسكرية
واخلارجيــة باملعادلــة التاليــة " عنــدما تفشــل الاــاو ات الطــرق الدبلوماســية واملقا عــة االقتصــادية يف تطويــع إرادة العــدو
وتصــل خيــارات الق ــوة العســكرية إىل وضــع مس ــدود ومقفــل ،ينباــي االقتص ــار علــى التلــويح والتهوي ــل باســتعمال الق ــوة
العســكرية بــالتزامن مــع شــن محلــة تشــهري دوليــة بــالنظم املعاديــة وزعزعــة عقائــدها وخلخلــت ركائزهــا الفكريــة والسياســية
وإسقاط رموزها الدينية والو نية والقوميـة ،وبلبلـة أفكـار مجاهريهـا وبـث بـرامب لتاـليل الـوعي وحـرف املشـاعر ،وتسـميم
إ ان وثقة اجلماهري بالقادة ،وإرباك العدو بصراعات ونزاعـات وأزمـات داخليـة بـني أجنحتـه ورجاالتـه هبـدف أهنـاك قـوايف
وأحدا حالة من التهكل واالهرتاء الذايت متهد إلسقا ه " .7

 -6من ــذر س ــليمان  /مقال ــة بعنـ ـوان " أمريك ــا ..انعط ــاف اسـ ـرتاتيجي مؤج ــل ..لكن ــه ق ــادم "  / 2009موق ــع مرك ــز دراس ــات قن ــاة اجلزي ــرة
www.aljazeera.net
 -7مقتبأل من كتاب أر من الرماد ي تاريخ  CIAللكاتب األمريكي تيم واينر  /شركة املطبوعات للنشر والتوزيع . 2010
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الباب الثاني :

تقييم وسائل اإلعالم واالتصال

المستخدمة في الحرب الناعمة

 .شريط وثائقي لتطور وسائل اإلعالم واالتصال والمعلوما

 .تقييم أهل الخبرة لوظائف وأدوار وسائل االتصال واإلعالم والمعلوما
 .الحرب الناعمة والجيل الرابع من تكنولوجيا االتصال واإلعالم
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اوالً ًً ًً ًً :شريط وثائقي لتطور وسائل اإلعالم واالتصال والمعلوما
(1س  -يف العام  1438اخرتع غوتنربغ مكبأل الطباعة ...وبدأ عصر الصحافة.
(2س  -يف العام  1605نشأت الدوريات الصحفية املتخصصة األوىل .
(3س  -يف العام  1631اخرتعت الصحف كوسائل مجاهريية وكانت ئحيفة التا ز  Timesأول ئحيفة.
(4س  -يف العامل  1660نشأت الصحيفة اليومية األوىل يف العامل وهي ئحيفة املانية.
(5س  -العام  1839ا اخرتاع لة التصوير الفوتارافية اليت حلت مل الرسم اليدوي.
(6س  -يف العام  1895ولدت لة ئناعة السينما مع األخوة لوميري . Lumiere
(7س  -يف العام  1876ا اخرتاع التلاراف .
(8س  -ويف العام  1894ا اخرتاع املذياع .
(9س  -يف العام  1917استفادت الثورة الروسية من التلاراف لتذيع بياناهتا عربيف...
(10س  -يف العام  1922تأسست أول إذاعة يف العامل وامسها " راديو ال " والراديـو هـو أول وسـيلة اتصـال يف التـاريخ
تستطيع الوئول مباشرة إىل اجلمهور الكبري...
(11س  -يف العام  1923ا اخرتاع كامريا الفيديو .
(12س  -يف العام  1923ا اخرتاع التلفزيون أو نافذة العامل كما يسميه خرباء اإلعالم وتطورت خطو ه إىل أن انتشر
يف العام .1948
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(13س  -يف العام  1968أئبح التلفزيون باأللوان..
(14س  -يف العام  1951ا اخرتاع الكومبيوتر ( احلاسوب س .
(15س  -يف العــام  1957بــدأ مشــروع البحــث املتقــدم يف وزارة ال ــدفاع األمريكيــة ب ـربط  4جامعــات أمريكيــة ببعا ــها
بشبكة حواسيب حلاجات اجليش األمريكي،
(16س  -يف العام  1980بدأ االنرتنت باالنتشار كوسيلة إعالم مجاهريية .
(17س  -يف العــام  1989ا والدة شــبكة االنرتنــت العامليــة املســماة بلاــة الكومبيــوتر الويــب  Webالــيت تســمح بنقــل
الرسوم والنصوص والصور والبيانات عرب شاشة الكومبيوتر من خالل شبكات اهلاتف ويستطيع أي مشرتك موئول إىل
اخلادم االستفادة منها ،وتكون أما على اخلط مباشرة أو عرب األقراص الصلبة .
(18س  -يف العام  1993نشأت أول ئحيفة الكرتونية على شبكة االنرتنت...
(19س  -يف العام  1976ا اخرتاع أول هاتف نقال..وبلغ تطوريف يف الوقت الراهن إىل حد أن يزود بكامريات تصوير
بنقاء الكامريات الرقميـة و كنـه التوائـل مـع شـبكات االنرتنـت وإرسـال واسـتقبال الرسـائل النصـية  SMSوالعديـد مـن
اخلدمات املعلوماتية واإلعالمية ،وهو ما استفادت منه احلركات الشبابية اجلديدة .
(20س  -يف العام  1982أرسلت أول رسالة بريد الكرتوين  Emailعلى الشبكة.
(21س  -يف العام  1995دخل موقع  Classmateكاول شبكة اجتماعية انرتنتية.
(22س  -يف العام  2002انتشرت الشبكات االجتماعية خائة . Face book
(23س  -يف الع ــام  2006دخ ــل موق ــع  Twitterومواق ــع اس ــتقبال وع ــرض الفي ــديو  YouTubeوح ــازت عل ــى
اإلقبال اجلماهريي .
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ثانياً :تقييم أهل الخبرة لوظائف وأدوار وسائل االتصال واإلعالم والمعلوما
بعد أن استعراضنا تـاريخ تطـور وسـائل االتصـال واإلعـالم واملعلومـات مجعنـا جمموعـة تقييمـات ومالحظـات أثبتهـا خـرباء
اإلعالم واالتصال حول وظائف هذيف الوسائط وتأثرياهتا على اجلمهـور ودور الـدول واحلكومـات فيهـا ،وراعينـا فيهـا اخـذ
وجهيت النظر الفرنسية واألمريكية لوجود االختالف بينهما .1
 - 1إن وســائل االتصــال هــي تقنيــات تتخــذ قيمتهــا يف حقــل اســتخدامها ،فالتقنيــة مايــدة وال تفــرض علــى اإلنســان
االتصال اإلعالمي وال األخذ بهرائها ومعلوماهتا ،هي وسائط تقرتيل واإلنسان دد كيفية االستفادة والتدبر .2
يف حــني ــالف هــذا اال ــايف اخل ـرباء األمريكيــني الــذين يعتــربون أن الوســيلة اإلعالميــة رســالة بــذاهتا ألهنــا لــق أوضــاعا
وحاجات جملرد اتصاهلا باألنساق الفردية واالجتماعية.
 - 2أن وســائل االتصــال واألعــالم تتعــرض دائمــا للتاــري والتشــعب وغالبــا مــا تايــري ا اههــا ،وهــي وســائل تفاجئنــا علــى
الــدوام ذالــا أن اســتخدامها نــادرا مــا يتطــابق مــع تصــور خمرتعيهــا ،متامــا كمــا حصــل مــع الشــبكات االجتماعيــة علــى
االنرتنت اليت استعملت للتحريل السياسي يف حي إهنا نشأت لاايات اجتماعية و البية وشبابية ...3

 -1استقينا أراء املفكر الفرنسي فرنسيأل بال  ،واملفكر األمريكي بروس برب .
 -2فرنسيأل بال  .امليديا  .ترمجة فؤاد شاهني  .دار الكتاب اجلديد  .بعة أوىل  .ص . 9
 -3فرنسيأل بال  .مصدر سابق  .ص .11
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 - 3أن وسائل االتصال هي وسائل خادمة وليست سيدة وال قائدة واالختيار الشخصي للفرد أو للمجتمع هو الـذي
جيعل منها سيدة وجيعلنا عبيدا أمامها.
 - 4أن وس ــائل االتص ــال واإلع ــالم أئ ــبحت ئ ــناعة وس ــوق وإنت ــاج ،وه ــي ا ــع لق ـوانني ه ــذيف الص ــناعة وملع ــادالت
السوق ،وتنشد قبل أي شيء حتقيق الربح املادي لتمويل حركتها يف تقدذ اخلدمات اإلعالمية كسـلع سـواء كانـت سـلع
ترفيهيــة أو ثقافيــة أو سياســية ،وبالتــال فهــي مؤسســات هــد بالدرجــة األوىل لتلبيــة رغبــات املمــولني وثانيــا مســتهلكي
خدماهتا ،وليأل للقيم واملعايري واملبادئ إال دور ثانوي.
 - 5علـى الـرغم مــن أن وسـائل االتصـال واإلعــالم هـي أجهــزة لرتمـيم الفكـر والتفكــري ،ولكـن بعاـها خطــر ألهنـا تقــدم
فكر وثقافة مشتتة ومتناثرة ال تصنع انساقا من الوعي وامل عارف املتكاملة ،وخائة الثقافة التلفزيونية والشبكية االنرتنتية،
فهي ثقافة عوملية متشظية تشكل حتديا لكل الثقافات واهلويات احمللية واإلقليمية.. 4
 - 6تت ــداخل البيئ ــة االجتماعي ــة والشخص ــية لك ــل متلق ــي م ــع درج ــة وكيفي ــة تفاعل ــه م ــع منتج ــات وس ــائل اإلع ــالم
واملعلومــات ،حــن أن شخصــني مــالن أفكــارا وقيمــة متطابقــة ويتعرضــان للمعلومــات ذاهتــا قــد تتكــون لــديهما معــارف
خمتلفة وقد يتصرفان بصورة خمتلفة. 5
 - 7توئــلت بعــل الدراســات إىل أن وســائل اإلعــالم واالتصــال وخائــة اجليــل الرابــع (الفاــائيات واهلواتــف النقالــة
واالنرتنتس أجهزت وقات على مركزية

 -4فرنسيأل بال  .مصدر سابق  .ص . 101
 -5بروس رب  .Bruce Bimberالد قرا ية األمريكية وثورة املعلومات  /احلوار الثقايف  .2006ص 268 .
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املعلوم ــات ،وس ــامهت يف تعزي ــز النزع ــات واال اه ــات الفردي ــة وأدت إىل تقل ــيص وأحيان ــا إلا ــاء دور اجلارافي ــا واحل ــدود
اإلقليمية ومؤسسات القطاع العام واألخطر تشتيت ومتزيق جماالت وانساق املفاهيم واملشاعر العامة.
 - 8وعلى الرغم من كل هذيف التحوالت استنتجت األاا أن وسائل اإلعالم التقليدية التابعة للمؤسسـات احلكوميـة
والقوى والتيارات السياسية ( كجريدة األخبار يف لبنان والعامل العر مثالً ...أو كقنـاة  BBCأو اجلزيـرة القطريـة علـى
املســتوى الــدول أو حــن وكــاالت األنبــاء واملعلومــات كــرويرتز وفـرنأل بــرس واسوشــياتد بــرسس ســيبقى هلــا اليــد الطــول يف
االستثمار والتوظيف األمثل لوسائل ووسائط اإلعالم اكم تفرغها وخربهتا و صصها ...
 - 9أدى التن ــوع اهلائ ــل يف مص ــادر ووس ــائل اإلع ــالم واالتص ــال إىل توس ــيع مروح ــة اخلي ــارات ل ــدى اجلمه ــور املس ــتفيد
(املشــاهدين أو املســتمعني أو املتصــفحني لالنرتنــتس لدرجــة املزاجيــة والعبثيــة وخائــة بــني األف ـراد الع ـوام واألميــني وغــري
املتعلمني ،فهم أئبحوا انتقائيني جدا يف اختيارهم للقنوات واملواقع والصحف ..
 - 10ترضي الصحف التقليدية اهتمام اإلفراد ذوي احلنكة واملعرفة املسبقة ،ألهنـا ئـحف ورقيـة تتـيح حتكمـا اكـرب مـن
الناحية العملية وتسمح بقصد وتركيز اكرب ،يف حني ال حتوز الصحف على اهتمام األفراد األقل معرفة وحنكة .
 - 11تعـد الـدوافع والفئــات العمريـة للمسـتفيدين مــن وسـائل اإلعـالم مــن أبـرز العوامـل املــؤثرة يف توجيـه سـلوكهم ،وقــد
دلت الدراسات أن الشباب واملراهقني يفالون االنرتنت ألنه األكثر متردا وحترراً على سلطة األهل واجملتمع..
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يف حني يفال الكبار وذوي اخلربة وسائل اإلعالم التقليدية كالصحف والتلفزيونات املعروفة واملوثوقة لديهم. 6
 - 12أثبت الباحث اخلبري يف شؤون املعلومات واإلعالم انطوين دونز بقا لبعل الدراسـات السـلوكية والرياضـية " أن
تلقي املعلومات واملعطيات من قبل اجلمهور يف احلقل السياسي خاضع لقـانون تالشـي العائـدات احلديـة ،حيـث يسـتمر
الــب املعلومــات مــن وســائل ووســائط اإلعــالم يف اســتثمار املصــادر جلمــع البيانــات إىل أن يعــادل العائــد احلــدي مــن
املعلوم ــات كلفته ــا احلدي ــة " والكلف ــة احلدي ــة تش ــمل النفق ــات املالي ــة واجله ــد والوق ــت ال ــزم املب ــذول يف س ــبيل كس ــبها
وحتصيلها ،وهو يكاد يساوي ئفر من الناحية املالية ،لكن اجلهد والوقت هو العامل احلاسم هذيف األيام..
 - 13كما أثبت أن الشخص امللتزم التزاما كليا بشخصية أو قاـية أو موضـوع معـني لـيأل لديـه الـدافع والرغبـة الكبـرية
للحصول على املزيد من املعلومات ،الن أي معلومات جديـدة لـن تايـري مـن تفاـيالته وخياراتـه ،يف حـني أن الشـخص
الاــري ملتــزم قــد جــم عــن االســتفادة والتــأثر هبـذيف املعلومــات نتيجــة تشــككه هبــذيف املعلومــات بــالنظر إىل حالــة التاــارب
احلائلة يف السوق اإلعالمـي وعـدم تـوفر الوقـت لديـه إلجـراء األاـا ومعاجلـة املعلومـات فيلجـأ إىل وسـطاء املعلومـات
األقــرب إىل الوثاقــة مــن وجــه نظـريف ،وبــالعموم القاعــدة هــي أن اجلمهــور امللتــزم يبحــث غالبــا عــن مـا يرســخ معتقداتــه ألنــه
يتشكا بكل املصادر اليت الف هذيف املعتقدات. 7

 -6بروس رب مصدر سابق  .ص  282و309
 -7املصدر السابق  .ص .259
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 - 14اختــرب األمريكيــون تــأثري شــبكات االنرتنــت االجتماعيــة والشــبابية العــام  1998يف اندونيســيا مــع ثــورة الشــباب
واجلماهري إل احة ن ظام سوهارتو ،والحظوا قدرهتا على تأمني التعبئة واحلشد ،فقاموا بتوفري بوابات اخلدمة على الشبكة
 serversخارج سيطرة احلكومة االندونيسية ،وقد أدت شبكة االنرتنت دورا يف تأجيب االحتجاجـات وحتريـا الـرأي
العام الذي احتل الساحات والشوارع وحائر الربملان ومقرات احلكومة.
 - 15كمــا الحــرب اخل ـرباء األمريكــان إمكانيــات كبــرية الن تتحــول وســائل اإلعــالم واالتصــال إىل أدوات وأســلحة بيــد
حركــات وتنظيمــات مناهاــة للاــرب ،و ثــارهم االســتفادة الفعالــة للحركــة اليســارية الزاباتيــة  Zapatistaضــد احلكومــة
املكسيكية من الوسائط اإلعالمية وخائة شـبكات االنرتنت..وكـذلا الحظـوا اسـتخدام التنظيمـات اإلسـالمية كتنظـيم
القاعدة و البان هلذيف الوسائل والوسائط وجعلها يف ئلب نشا ها السري واإلعالمي. 8
 - 16تلف تأثري وسائل اإلعالم حسب سيطرة وحتكم الدولة بقطاع االتصال واإلعالم واملعلومات و ريقة أدارهتا له
والاوابط القانونية واإلجرائية اليت تاعها ،وتستطيع عن ريق ضبط بوابات االنرتنت احلد من تأثرييف على شعبها .
 - 17إن تكنولوجيــا اإلعــالم واملعلومــات واجليــل الرابــع خائــة أدت إىل حتــوالت وتبــدالت يف العالقــات مــن الــنمط واملشــهد
القــروي والريفــي حنــو املشــهد االجتمــاعي املــدين والصــناعي ،وهــذا مــا أدى إىل اهنيــار وتفكــا الــروابط األس ـرية ،وبــروز
التوترات العرقية واالثنية واملذهبية والثقافية ،وتشظي

 -8بروس رب مصدر سابق  .ص 296
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وتداعي التماسا التنظيمي للمؤسسات السياسية واجلماعات التقليدية ،وباملقابل برزت اجلماعـات الشـبكية االفرتاضـية
غري الواقعية أو ما مسي بـ جيل االنرتنت 9و .. "facebook
 - 18تعت ــرب وس ــائل األع ــالم االنرتنتي ــة الش ــبكية  facebookو twitterاألكث ــر اس ــتقطابا ملس ــتخدمي االنرتن ــت،
واسب بعل اإلحصاءات فأهنا حتوز على نسبة ثلثي املتصفحني  ، 3/2كما أهنـا أثبتـت فعاليتهـا يف احلشـد والتعبئـة ـا
يفــوق وســائل اإلعــالم التقليديــة خائــة يف وقــت األزمــات والطـوارئ فهــي شــبكات متمــردة تســتيقرب فجــأة بــزخم وقــدرة
حشد عالية وسريعة ،وتستطيع تنظيم احتجاجات واضطرابات ،ولكنها يف هناية املطـاف شـبكات ذات روابـط سـطحية
وال تصنع مجاعات سياسية وفكرية منظمة ومتماسكة على املدى البعيد ..
 - 19وعلى ضوئه اعترب اخلرباء أن لـيأل بإمكـان الـدول العظمـى أو غريهـا عـن ريـق سـيطرهتا علـى االنرتنـت أن حتـد
انقالبــا أو ثــورة يف دولــة معاديــة هلــا ،الن التماســا التنظيمــي وأ ــاط االتصــال الــذي تــوفريف شــبكات اإلعــالم واالنرتنــت
واملعلومــات الــيت تتســم بالالمركزيــة والركاكــة والســطحية والعا فيــة ألهنــا منتجــة عــرب مســارات فرديــة وال كــن أن تعــوض
املزايا البديلة واجلدية لنمط العالقـات التنظيميـة والنفسـية واإلداريـة الـذي تقدمـه النخـب والقـادة للجمـاهري ..ولكنهـا قـد
تســاهم يف تعبئــة اجلمهــور حنــو حتركــات مطلبيــة قطاعيــة أو حتركــات إئــالحية سياســية غــري جذريــة ،أو ح ـن قــد تصــل
لصناعة مترد مدين ،وقد تساهم يف نقل ئورة حية عن حركة االحتجاجات
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أو االضطرابات الطالبية والشبابية والشعبية وتاخيمها عرب شبكات االنرتنت باعتبارها وسائل بعيدة نسبياً عن سـيطرة
احلكومات ،وهذا تلف بني دولة وأخرى حسـب النظـام اإلعالمـي واالتصـال واملعلومـايت الـذي تعتمـديف ،وباملقابـل فـان
هذيف التحركات عرضة لالستاالل والتالعب من قبل أجهزة االستخبارات للتخريب والتأثري السياسي.
 - 20وهذا ما استنتجه الباحث الكندي ماكسيمان فـورت يف دراسـته للحالـة اإليرانيـة 10عنـدما حاولـت أمريكـا والاـرب
القيام بثورة ماادة للثورة اإلسالمية يف إيـران معتمـدة علـى شـبكات  Twitterعلـى االنرتنـت ..فتبـني أن عـدد الـذين
قاموا هبذيف الثورة عددهم اقـل مـن  45مـن الفتيـان واملـراهقني والشـباب ،والكثـري مـن املـواد والصـور عـن إيـران كانـت ومهيـة
ومــزروة قام ــت بنش ــرها جه ــات خمابراتي ــة أمريكي ــة وإس ـرائيلية ،فك ــان نص ــيبها الفش ــل والتش ــتت بع ــد أس ــابيع م ــن الا ــخ
ملعلومات كاذبة ومالو ة.
ثالثاً :الحرب الناعمة والجيل الرابع من تكنولوجيا االتصال واإلعالم
أدى وئ ــول اجلي ــل الراب ــع م ــن وس ــائل اإلع ــالم واالتص ــال إىل الن ــاس كاف ــة إىل حت ــوالت وانقالب ــات يف م ـ ـوازين العـ ــامل
االجتمــاعي والسياســي والثقــايف ،هــذا اجليــل يشــمل (الفاــائيات واالنرتنــت وأجهــزة االتصــال احملمولــة -اهلــاتف اخللــوي
الــذي أئــبح يــزود بكــامريا للتصــوير وخــدمات بريــد ورســائل نصــية  SMSوخــط انرتنــت وشاشــة تلفزيونيــةس وهــو الــذي
قطع أشوا ا يف قدرته

 .2 -10مقالة حتت عنوان " ثورة تويرت....أحالم أمريكا يف إيران " للكاتب الكندي ماكسيمان فورت  /مركز قناة اجلزيرة للدراسات
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على اخرتاق كافة األنسجة اإلنسانية واالجتماعية ،ا يفوق التصـور والتحمـل البشـري ،ايـث امتـدت وتسـللت وسـائل
اإلع ــالم واالتص ــال إىل داخ ــل البي ــوت واملق ــاهي ودامه ــت العق ــول واحلـ ـواس با ــري اس ــتئذان ،وغ ــزت النف ــوس واألح ــالم
واملنامــات ،وأئــبحت تنــاول األ فــال وامل ـراهقني والشــباب " فالتقنيــات اإلعالميــة املوظفــة حالي ـاً معــق -ــدة ومــاك -ــرة
لدرجــة ال تصــدق ،فهــي قــادرة علــى دحــر كــل الــدفاعات واملوانــع الطبيعيــة لننســان " كمــا عــرب ويلســون بـراين ئــاحب
كتــاب خفايــا االســتاالل يف وســائل اإلعــالم 11مــا أســهم يف حــدو حتــول كبــري يف منــاهب احلــرب النفســية والدعائيــة
ألبســها لباس ـاً ناعم ـاً خمملي ـاً وأعطاهــا قــدرة فائقــة علــى اخلــداع والســحر ...بفاــل توفرهــا بســهولة واســتعماهلا ببســا ة
وتيســرها جانيــة أو شــبه جمانية...وهكــذا احــد هــذا اجليــل مــن وســائط اإلعــالم واالتصــال قف ـزات وتطــورات حتميــة
و بيعيــة ومتوقعــة علــى ئــعيد منــاهب الدعايــة السياســية والنفســية واحلربيــة مــن وجهــة نظــر كبــار مفكــري علــم الوســائط
اإلعالمية كمارشال مكلوهان ورجييأل دوبرية ،الن كل تطور يف تكنولوجيا وسائل االتصال واإلعالم يؤدي إىل أحدا
تاي ـريات وحتــوالت نوعيــة موازيــة " لــيأل فقــط يف القــيم واألنســاق االجتماعيــة والثقافيــة بــل وحــن يف الب ـ والتنظيمــات
واالستخدامات السياسية والعسكرية واألمنية واحلساسيات والسلوكيات اإلنسانية ".
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الباب الثالث:
الحرب الناعمة

في اإلطار الفكري والتاريخي والعلمي

 .احلرب الناعمة احد وجهي العملة لثنائية العقل السياسي األمريكي
 .عوامل االنتقال من أدوات التأثري الصلبة  HARDإىل الناعمة SOFT
 .التشريح العلمي لتقنيات احلرب الناعمة اليت تدخل عرب املنافذ احلسية
 .احملفزات الالشعورية والالوعية من أخطر تقنيات الربجمة الناعمة
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أوالً :الحرب الناعمة احد وجهي العملة لثنائية العقل السياسي األميركي
منــذ تبلــور العقــل األمريكــي املؤســأل علــى نظريــات ومــدارس التفكــري الرباغماتيــة والنفعيــة والواقعيــة والتجريبيــة والســلوكية
والكثري مـن األفكـار ويتجاذبـ ه ثنائيتـان اثنتـان يرتكـب منهمـا ،الصـالبة والنعومـة ،متامـا كمـا يتـألف جهـاز الكومبيـوتر مـن
قســمني وج ــانبني ن ــاعم وئــلب  softwareو hardwareكم ــا أس ــلفنا ،اي ــث مثلــت عقي ــدة الص ــدمة والرتهي ــب
ونظريــات القــوة والتفــوق جانــب اخلشــونة والصــالبة يف هــذا الفكــر وهــي عقائــد يتبناهــا بقــوة تيــار احملــافظيني اجلــدد وقــادة
احلــزب اجلمهــوري ،وهــذا التيــار لــه فروعــه وامتداتــه ورمــوزيف يف مؤسســات ومراكــز ئــناعة القـرار األمريكــي ،يف حــني مثلــت
العقيدة الناعمة واللينة اجلانب الذي يتبنايف التيار الليـربال وقـادة احلـزب الـد قرا ي األمريكـي ،وهـي أياـا عقيـدة متالالـة
يف كافـ ــة الفـ ــروع واالمتـ ــدادات األمريكيـ ــة ،فكالمهـ ــا يالـ ــب ناحيـ ــة علـ ــى أخـ ــرى ،واخلـ ــالف والتمـ ــايز بينهمـ ــا يظهـ ــر يف
االرجحيات واألسبقيات ،فال احلزب اجلمهوري يؤمن فقط باجلانب الصـلب علـى إ القـه ،وال احلـزب الـد قرا ي يـؤمن
باجلانــب النــاعم علــى إ القــه ،فــاخلالف يف النهايــة يــدور فقــط حــول ترتيــب األولويــات واألهــداف احلاكمــة ،وأســاليب
تنفيذ هذيف األهداف والسياسات ،وحتديد أيهما ينباي أن كم االسرتاتيجيات والسياسـات اخلارجيـة والدوليـة ألمريكـا،
واحلزبني يف ئراع على هذيف األساس ،وقد انبثقت من خالهلما عقائد وسياسات يتم ريبها بدول وشعوب ونظم العامل
الثالث خائة ..وهلذا من الطبيعي أن يصدر عن دونالد رامسفليد وزير الدفاع
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األمريكي اجلمهوري االنتماء تصريح ينسجم مع املنطق العسكري ومنطق الصدم والرتهيب الذي يقود احلزب اجلمهوري
واحملــافظني اجلــدد فنـرايف يقــول " أن الاــعف ــرض عليــا العنــف " يف حــني تعــرب القيــادات الد قرا يــة عـن منطــق القــوة
الناعمة كما يف أفكار جوزيف ناي ئاحب نظرية القوة الناعمة هو من مفكري احلزب الد قرا ي ،كلا األمر بالنسبة
جلــون برينــان مســاعد أوبامــا لشــؤون مكافحــة اإلرهــاب الــذي قــال بأننــا " ســنحارب التطــرف بــالقوة الناعمــة " ولعــل مــن
الطري ــف أن نق ــرب األم ــر للذه ــان بش ــكل مسـ ـوس أن نا ــرب مث ــل الش ــعارات والرس ــوم ال ــيت يتبناه ــا ك ــال احلـ ـزبني يف
إعالمهما ،فاحلزب اجلمهوري شعاريف الفيل كناية عـن القـوة والاـخامة واهلجـوم ،يف حـني يتبـ احلـزب الـد قرا ي شـعار
ورسم احلمار كناية على الصرب و ول النفأل ...1
ثانياً :عوامل االنتقال من أدوا التأثير الصلبة  HARDإلى الناعمة SOFT
تعترب االستخبارات األمريكية  CIAووزارة الدفاع البنتاغون أول من بدأ برعاية أاا وماوالت لتطوير وسائل وتقنيات
ماديــة ( كيمياويــة  /الكرتونيــة  /كهرمانا يســية .../س للســيطرة علــى الــدماغ والعقــل البشــري واإلدراك احلســي لتجنيــديف
وتوجييه وضبط سلوكه وفقا للجندات اليت دم املشاريع واألهداف األمريكية ،وجربت يف البدايـة عمليـات لربجمـة وعـي
وسلوك اجملندين والعمالء واجلواسيأل الذين سيعملون مع ،CIA

 -1فقرة احلياة السياسية األمريكية ،موقع وزارة اخلارجية األمريكية على االنرتنت vog.america.www
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وعلــى أس ـرى العــدو هبــدف انت ـزاع املعلومــات ،وحتــويلهم إىل عمــالء مــزدوجني ،وذلــا هبــدف ضــمان أعلــى درجــة مــن
الوثوق ،واستمرت هذيف احملاوالت لفرتة ويلة منذ األربعينات وحن السـبعينات مسـتعينة بـأمهر األ بـاء وعلمـاء الـنفأل،
وشــارك فيهــا أكثــر مــن  44جامعــة و 12مستشــفى ،وبقيــت ــي الكتمــان حــن العــام  1977حــني كشــفت عنهــا ئــحيفة
النيويــورك تــا ز علــى غــالف ئــفحتها األوىل حتــت عن ـوان ئــادم " CIAتســعى ألســر واســتعباد العقــل البشــري" وقــد
أثارت هذيف القاية نذاك ضـجة كبـرية يف األوسـاط األمريكيـة والعامليـة ،وقـد عطلـت جمموعـة عوامـل سـري هـذيف األاـا ،
ومنهــا كلفتهــا املاليــة وال بشـرية العاليــة وعــدم ضــمان وموثوقيــة نتائجهــا ،واملعارضــة الشــديدة الــيت واجهتهــا بعــد انكشــاف
أمرها ،فانتقلت هـذيف احملـاوالت حنـو البحـث يف حقـول التـأثري والربجمـة بالوسـائل النفسـية ومـا فـوق النفسـية عـرب اسـتاالل
خر ما توئلت إليه وسائل االتصال واإلعالم واملعلومات..

وقد قد مت على أثرها دراسات وأاا اعتمدت أحد اجنازات منـاهب علـم الـنفأل وخائـة مبـادئ املدرسـة السـلوكية
األمريكيـة الــيت ترتكــز علـى عقيــدة تقــول أن خلــق بيئـة مــددة مــن القـيم يعطــي نتــائب مــددة مـن الســلوكيات ،كمــا ســاعد
تطــور علــوم الربجميــات اللاويــة والعصــبية والبارابســيكولوجي ومــا توئ ـلت إليــه تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال الــيت بلاــت
ذروهتا يف العقدين األخريين يف هذا االنتقال. 2
كمــا توســعت األاــا نوعيــا ،كــذلا توســعت كميــا مــن برجمــة عقــل شــخص أو جمموعــة أشــخاص إىل مســتوى برجمــة
وتا ـ ــليل وخ ـ ــداع رأي ع ـ ــام وعق ـ ــل مج ـ ــاعي ونظ ـ ــم وش ـ ــعوب بكامله ـ ــا ،وك ـ ــذلا اس ـ ــتهداف جي ـ ــوو ودول وأحـ ـ ـزاب
ومنظمات...
كما استعريت بعل التقنيات والوسائل اليت تعتمد يف االستجوابات العسكرية
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وجرى تطبيقها يف احلرب الناعمة ،ألن منطق وعقيدة الصدمة والرتهيب تالاـل إىل العقـل األمريكـي وامتـدت تأثرياتـه إىل
كافة فروعه سواء السياسية منها أو االقتصادية
أو اإلعالمية أو العسكرية أو االستخباراتية 3فكمـا يؤخـذ الشـخص اخلاضـع لالسـتجواب مـن قبـل اجلهـة املسـتجوبة عـرب
مهامجته بألوان وأئناف املؤثرات والصدمات والتهديدات احلسية والصلبة ،وكذلا ألوان وأئـناف املـؤثرات واإلغـراءات
واالغ ـواءات الناعمــة عــرب جرعــات تتناســب مــع مراحــل التحقيــق ألجــل" شــل جهــازيف الفكــري وحتطــيم معنوياتــه واملــأل
عتقاداته اإل انية والدينية وتشتيت قدرته على املقاومة والرتكيـز والـوعي وسـلبه إلرادتـه وهـذا مـا يـؤدي إىل االهنيـار حتـت
ضاط االستجواب املتوائل " كما جاء يف النصـوص احلرفيـة لوثيقـة وكـراس بنـد االسـتجوابات لـدى وكالـة االسـتخبارات
األمريكية ....4
فان الشيء نفسه د يف حالة السعي للسيطرة على حالة مجاهريية أو شعبية عامة سواء كانت تابعة لدولة معادية او
لتنظيم معادي ،عرب أسرها وأخذها رهينة ،ومهامجتها دفعة واحدة بكل الوسائل باية العبث بوظيفته الطبيعية وتوجيهها
حنو السلوك املسـتهدف وتسـمى هـذيف العمليـة بربجمـة الـوعي والسـلوك ،فيـتم توجيـه جمموعـة مـؤثرات متناسـبة مـع مقتاـى
احلال وظيفتها الفعلية " إزالة ومو وتنظيف املكونات الذهنية والنفسية السابقة للفرد أو اجلماعـة ،وتفكيـا الشخصـية،
عنــدها ت بــدأ عمليــة القيــادة النفســية والفكريــة عــرب التالعــب باملشــاعر العامــة وتاــليل العقــل اجلمعــي العامــة وهــزم الــرويل
اجلمعية العامة" ..
ومن ينظر بدقة وعمق إىل حالة مجهورنا العر واإلسالمي مع اإلعالم

 -3نعومي كالين  .عقيدة الصدمة  /شركة املطبوعات للنشر والتوزيع ط . 2009 .ص  31وص.42
 -4املصدر السابق  .ص . 32

35

ووســائل االتصــال وبـرامب التــأثري النــاعم يكتشــف أن العــدو يعمــل وفــق نفــأل الليــات املطبقــة يف حــاالت االســتجواب،
فوسائل اإلعالم أئبحت تداهم حواس وعقول ونفوس اجلماهري بعيدا عن أي سيطرة ألي نـوع مـن املرجعيـات الثقافيـة
والسياسية واالجتماعية سواء كانت دوالً أو أحزابا أو خنبا فكرية أو حن العائالت واألسر ،وأئبحت الناس تؤخذ على
غفلة من أمرهـا ،وال داعـي يف ظـل هـذيف األوضـاع مـن اسـتعمال القـوة الصـلبة مـا دام أن القـوة الناعمـة أكثـر فعاليـة وأقـل
كلفة..
وهــل حنتــاج إىل دليــل علــى تعــرض اإلســالم واملسـلمني وخــط أهــل البيــت علــيهم الســالم ونظــام اجلمهوريــة اإلســالمية يف
إيـ ـران واملقاوم ــة وح ــزب ام وق ــوى املقاوم ــة يف املنطق ــة وس ــائر الع ــامل اإلس ــالمي إىل عملي ــات اس ــتجواب وبرجم ــة يومي ــة
ومتوائلة منذ  30سنة ؟؟..
ثالثاً :التشريح العلمي لتقنيا الحرب الناعمة التي تدخل عبر المنافذ الحسية
تع ـ برجمــة الــوعي بــاملع التق ـ كجــزء مــن احلــرب الناعمــة " التــأثري والتالعــب بــالوعي هبــدف الســيطرة عليــه والــتحكم
بتصــرفاته وســلوكياته ومواقفــه أو توجيهــه حنــو أفكــار و ــاذج وســلوكيات جديــدة ،وعلــى أقــل التقــادير إحــدا نــوع مــن
االضطراب النفسي وبلبلة األفكار املفا ية إىل حالة من التقاعأل والتشويش واالضطراب النفسي والسلوكي".
فأحدا وخلق بيئة فكرية ونفسية ماطربة لدى عينة من اإلفراد واجلماهري هي شرط لتحاري وهتيئة األرضـية الاـرورية
لتقبل النماذج
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والسلوكيات املصممة مسبقا بقا للمدرسة السلوكية اليت تشكل جوهر العقل األمريكي.. 5
وكــي حتــد هــذيف الربجمــة جيــب تع ـريل اجلمهــور مل ـواد ومعطيــات ومعلومــات إعالميــة مركــزة علــى منافــذ التلقــي الــذه
والنفسي اليت تعتمد حسب األاا العلميـة بنسـبة  % 80علـى املصـادر احلسـية البصـرية والسـمعية 6كمـا وتشـارك هـذيف
املعطيــات احلســية املختزنــة عــرب تفاعلهــا يف الــذاكرة ويف عمليــات ئــناعة املعرفــة الذاتيــة عــرب الــوعي والالوعــي يف النســبة
 %20الباقيــة ،وإذا كــان اجلهــاز املعــريف واإلدراكــي لننســان هــو جهــاز حســي بنســبته الاالبــة ،وربط ـاً بــذلا فــإن اجلهــاز
العصــا الــذي ينفــذ أوامــر اجلهــاز اإلدراكــي ينفعــل ويتفاعــل مــع املعطيــات وامل ـواد احلســية أشــد االنفعــال ويــرتك بصــماته
الفيزيوجلية والبيولوجية على الدماغ....والدماغ يركز على أخر املعلومات واملعطيات املختزنة ،وهذا ما كن هذيف الوسائل
مــن فــرض جــدول أعماهلــا وتوجيهاهتــا علــى اجلمهور..ولنــا أن نتخيــل كــم يــتم برجمــة رأينــا العــام ومجهورنــا وتاذيتــه بأفكــار
وسلوكيات وميول ال عالقة هلا ال باملعقول وال باملنقول.
ولكي نقارب القاية من وجهة نظر فكرية إسالمية سنورد نصا رائعا وعظيما من ترا الشهيد السيد ممد باقر الصدر
(رضوان ام عليهس حتد فيه عن الطبيعة احلسية للجهاز املعريف لننسان ،مؤكداً أن الرتقـي الروحـي ـد يف سـويعات
وحلظات مدودة 7يقول " اإلنسان خلق حسياً أكثر منه عقلياً خلق
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 -6مقالة بعنـوان " الرتبيـة واإلعـالم  .مواجهـة مرشـحة للتزايـد" للـدكتورة هنونـد القـادري عيسـى  /إذاعـات عربيـة  /اجمللـة الدوريـة الصـادرة عـن
احتاد إذاعات الدول العربية عدد . 2005
 -7أهل البيت عليهم السالم تنوع ادوار ووحدة هدف  .الشهيد السيد ممد باقر الصدر  ..ص .48

37

يتفاعل مع حسه أكثر مما يتفاعل مع عقله ،يع أن النظريات واملفاهيم العقلية العامة يف إ ارها النظري هذيف املفـاهيم
حن لو من هبا اإلنسان إ اناً عقلياً حن لو دخلت إىل ذهنه دخوالً نظرياً مع هذا ال هتزيف وال حتركه وال تبنيه وال تزعزع
ما كان فيه وال تنشئه من جديد إال يف حدود ضـيقة جـداً .علـى عكـأل احلـأل فـان اإلنسـان الـذي يواجـه حسـاً ،ينفعـل
هبذا احلأل و ينجذب إليه ،وينعكأل هذا احلأل على روحه ومشـاعريف وانفعاالتـه وعوا فـه بدرجـة ال كـن أن يقـاس هبـا
انعكاس النظرية واملفهوم اجملرد عن أي تطبيق حسي.
ولــيأل مــن الصــدفة أن كــان اإلنســان علــى ــول اخلــط يف تــاريخ املعرفــة البش ـرية أكثــر ارتبا ـاً حسوســاته مــن معقوالتــه
وأكثر متسكاً سموعاته ومنظوراته من نظرياته.
فـإن هــذا هــو بيعــة التسـليم الفكــري واملعــريف عنــد اإلنسـان ولــيأل مــن الصــدفة أن قـرن إثبــات أي ديــن بــاملعجزة وكانــت
أكثر معاجز األنبياء معاجز على مستوى احلأل ألن اإلنسان يتأثر هبذا املستوى أكثـر ممـا يتـأثر بـأي مسـتوى خـر..أي
عــرب هــذا املســتوى مــن االخنفــاض مــن املعرفــة أكثــر ممــا هــو متفاعــل مــع املســتوى النظــري اجملــرد عــن املعرفــة وهــذا يعـ أن
احلــأل أقــدر علــى تربيــة اإلنســان مــن النظــر العقلــي اجملــرد و تــل مــن جوانــب وجــوديف وشخصــيته وأبعــاد مشــاعريف وعوا فــه
وانفعاالته أكثر مما تل العقل" املفهوم النظـري اجملـرد" وبنـاء علـى هـذا كـان ال بـد لننسـانية مـن حـأل مـر  ،زائـد علـى
العقل واملدركات العقلية الاائمة الااماة اليت تدخل إىل ذهن اإلنسان بقوالب غري مدودة وغري واضحة.
إضافة إىل هذيف القوالب كان ال بد لكي يـر اإلنسـان علـى أهـداف السـماء علـى جمموعـة مـن القـيم واملثـل واالعتبـارات
كان ال بد من أن ير على أساس احلأل وهذا
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هو السبب يف أن كل احلاارات اليت يعرفها تاريخ النوع البشري إىل يومنا هذا إىل حاارة اإلنسان األورو اليت حتكم
العــامل ظلمـاً وعــدواناً كــل هــذيف احلاــارات الــيت انقطعــت عــن الســماء رباهـاً احلــأل ومل يرهبــا العقــل ،ألن احلــأل هــو املــر
األول دائماً فكان ال بد لكي كن تربية اإلنسان على أساس حأل يبعث يف هذا اإلنسان إنسانيته الكاملة املمثلة لكل
جوانــب وجــوديف احلقيقيــة كــان ال بــد مــن خلــق حــأل يف اإلنســان يــدرك تلــا القــيم واملثــل واملفــاهيم ويــدرك التاــحية يف
سبيل تلا القيم واملثل إدراكاً حسياً ال إدراكاً عقالنياً بقانون احلسن والقبح العقليني" ...
رابعاً :المحفزا الالشعورية والالوعية من أخطر تقنيا البرمجة الناعمة
نشــري يف بدايــة هــذيف الفقــرة إىل أننــا وكــي ال نــذهب بعيــدا يف اعتمــاد مقــوالت علــم الــنفأل احلــديث وتقســيمه للعقــل بــني
وعي وال وعي وشعور وال شعور ولكـي ال نـدخل يف إجابـات حامسـة واجلـدل بشـأهنا ،سـنقرب الفكـرة ـا ذكـريف الباحـث
العراقي علي الوردي جلهة مقارنتها ا ورد يف علـم األخـالق اإلسـالمي ومـا أشـار إليـه ئـاحب كتـاب جـامع السـعادات
العالمة النراقي من أن" اخلا ر ما يعرض يف القلب من أفكار فـان كـان مـذموما مسـي بالوسوسـة وإذا كـان ممـدوحا داعيـا
للخري مسي إهلاما ".
ولــو ذهبنــا حنــو امل زيــد مــن التشـريح الــدقيق ودائمــا اســب األرقــام واألاــا العلميــة نشــري إىل أن العقــل والــدماغ البشــري
يستقبل املعطيات احلسـية واملـواد والرسـائل اإلعالميـة عـن ريـق وسـائل االتصـال واإلعـالم املختلفـة ( تلفزيـون  /إذاعـة /
فاائيات  /ئحف ومطبوعات وجمالت  /مواقع انرتنت  /إعالنات /
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أجهزة االتصال الفردية اخللوي  /اخلس عدل يصل إىل مليوين معلومة وجزئية يف اجلرعة الواحدةس مليـوين  Betaباللاـة
العلميةس يدخل منها إىل الوعي نسبة قليلة جدا تقل عن  %10ويذهب القسم الباقي أي  %90إىل الالوعي مدثا أثاريف
البطيئــة عــرب عمليــات التــأثري وعــرب فــتح قن ـوات و ليــات االتصــال والتفاعــل بــني الالوعــي والــوعي يف أروقــة وع ـوامل العقــل
البا ن..
ع ـ خــر فــأن املنظومــة الدماغيــة والعصــبية تســيطر لــيأل فقــط علــى حركــة اجلســم وإ ــا أياــا علــى إف ـرازات اهلرمــون
واملعايشة والتفكري والوعي والسلوك وفهم العامل والذات .يف نفأل الوقت ليأل كل ما يـتحكم فيـه الـدماغ اـع لرغبتنـا
الواعية ،بل أن بعل الوظائف يقوم الدماغ بإدارهتا بدون احلاجة إىل قرارات واعية.
وبناء على ما سبق ،فان اإلنسان يف توائله وتلقيه املعريف والثقايف والرتفيهي وحن االجتماعي أئبح مدين وحتـت تـأثري
هذيف الوسائل وخائة التلفزيون واال نرتنت ،وال تاج هذا األمر إىل كثـرة اسـتدالل ،يكفـي أن نشـري إىل إحصـائية علميـة
800
تكشف إن اجلمهور يتعرض لوسائل اإلعالم عدل  4 -3ساعات يوميا ،أي ما يوازي  1000ساعة سـنوياً ،مقابـل
6
ســاعة يقاــيها التالميــذ والطــالب يف املــدارس أو اجلامعــات ،وهنــاك إحصــائيات تقــول أن املتلقــي العــر يتعــرض ل ـ
ساعات يومياً و 1500ساعة سنوياً من خمتلف أنواع الوسائل اإلعالمية.
هذا التعرض (املشاهدة التلفزيونية أو االسـتماع والسـماع اإلذاعـي أو التصـفح االلكـرتوين االنرتنـيتس سـيؤدي إىل حـدو
أثار ومااعفات هائلة يف ئوغ وتشكيل وتشويش أذهان الناس وتوجيه ميوهلا النفسية واجلمالية واالستهالكية واألخطر
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من كل هذا برجمة وعيها الثقايف والدي والسياسي وخائـة الشـرائح الرخـوة األكثـر عرضـة للتـأثري  -األ فـال واملـراهقني
والشباب...
وكمــا هــو معــروف فــان الالوعــي نظــام ـزي وترميــزي هائــل يف الــذاكرة ،ومــن الناحيــة التقنيــة حتصــل عمليــات التفريــغ
واالســتبدال ملعطيــات ومكونــات الــوعي ــا يشــبه تقنيــة األثقــال البصــري املعروفــة والــيت تقــوم علــى حتميــل الــوعي كميــة
معطيــات ومـواد بصـرية ومسعيــة أكثــر مــن قدرتــه علــى االحتمــال لدرجــة اإلفاضــة فيقــوم بتصــديرها بالاــرورة إىل الالوعــي
ماـخما إيــايف بــأجزاء ونتـف مــن املعلومــات والصــور واألفكـار والراء الــيت مل جيــري معاجلتهـا وتصــنيفها وتصـريفها اكمــة
ورشد ووعي ،وكلما امتلئ العقل البا ن هبا زادت نسـبة تشـوو اجلهـاز الفكـري والنفسـي للفـرد ،فالعقـل البـا ن والعقـل
الظــاهر يتعاكســان يف الطبيعــة وكلمــا اشــتدت فعاليــة احــدمها ضــعفت فعاليــة األخــر ،وهــذا مــا يــؤدي يف النهايــة إىل عــدم
االنسجام والتوازن بل والصراع بني العقل البا ن والعقل الظاهر ،فينتب عنه سلوكيات مزدوجة كالنفاق والرياء والتنـاقل
بني األقوال واألفعال ، 8األمر الذي يشاهديف بالعيان يف سلوك أغلبية الناس هذيف األيام ،حيـث الاليقـني والالمبـاالة إزاء
ق اايا مقدسة وكربى وأمواج من الاياع والتيه والتشتت الفكري والروحي والنفسي والتفسخ القيمي واالجتماعي وتربيـر
وتقبل للبا ل بسهولة منقطعة النظري واقتحام للمعائي واجلر ة بألفة واستأناس . !!..
وهلـذا ،فالعقـل اإلنســاين ال يسـتطيع مـو أثــار املعطيـات املختزنـة بــدون أن تـرتك بصـماهتا وتشوشــاهتا عليـه ،وقـد يســتطيع
استقبال وإضافة معلومات ئحيحة
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وجديدة وضمها إىل املعلومات املالو ة القد ة ،ولكن التفاعل والتسرب سيحصل بني الالوعي والوعي بصـورة حتميـة
الإرادية ،ومهما حـاول اإلنسـان ضـبط وعيـه وشـعوريف فـان الالوعـي والالشـعور سـيطلقان باحلـد األدحي مفـزات وإ ـاءات
ذاتية يصعب التفلت منها ،ولوا يف حاالت االسرتخاء والنوم واألحالم ،وهذا التحول د بأسلوب تدرجيي جرعة اثر
جرعة قد صل يف غاون أسابيع وأشهر وليأل يف ساعات......
مثال على ذلا فيما لوا بثت  10قنوات تلفزيونيـة محلـة مركـزة علـى مـدى شـهر كامـل وبشـكل متكـرر أمـام مجهـور مـدد
جمموعة من الرسائل واملقوالت واملاالطات من مثل (والية الفقية هي ديكتاتورية دينية  /والية الفقيه تقمع احلريات ومتنع
الد قرا ية  /والية الفقيه ضد اإلبداع  /والية الفقيه تصادر العقول  /واليـة الفقيـه هـي احتكـار للسـلطة مـن قبـل رجـال
الـدين  /الـول الفقيــه فـوق القـانون /الــول الفقيـه يــتحكم بشـؤون الـبالد والعبــادس ....فـان الـوعي أمــا ن يتقبلهـا وإمــا أن
يرفاــها ،فــإذا قبلهــا دخلــت وركــزت يف الــوعي وفــق عمليــة تســمى باإلرســاء حســب مصــطلحات علــم الربجمــة اللاويــة
والعصـبية وأئـبحت معتقـدا ،وإذا رفاــها ذهبـت إىل الالوعـي ،وهنـاك كلمــا ازدادت كميتهـا أ لقـت يف الـنفأل مفـزات
ووسوسـات الواعيــة والشـعورية ،وبــالطبع لـيأل كــل النـاس علــى درجـة واحــدة مـن التــأثر والتفاعـل ،فكلمــا كـان الشــخص
يقـرب الـوعي نافـذ البصـرية راسـخ اإل ــان ئـلب اإلرادة ،كلمـا منـع هـذيف الســلبيات مـن أن ترسـي يف وعيـه ونفسـه ،ولكــن
اخلطورة تبقـى يف الفئـات الرخـوة ( األ فـال  /الشـباب  /األميـني س فهـؤالء كـاألوراق البياـاء الـيت كـن أن يكتـب علـى
ئفحاهتا كل شيء ..
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واستطراداً ،فلوا فرضنا أننا قمنا بعملية برجمة إعالمية ماادة العادة فرد و مجاعة تعرضت لاخ إعالمي سلا فليأل من
السهل أخراجها من هذا املستنقع بدون مااعفات ،هذا إذا قطعت اخلطوات املطلوبة وتابت وعادت إىل رشدها ،الن
مو املعطيات واملواد املالو ة واملزورة من الدماغ والعقل البشري ليأل بالسهولة اليت قد يتصورها الـبعل ،وعنـدها تكـون
األغلبية من هـذا اجلمهـور قـد سـقطت وغرقـت يف وحـول الكفـر والال ـان وسـقطت علـى الطريـق أو يف منتصـف الطريـق
قبل أن تتلقفها يد اهلداية اإلهلية.
ومن هنا خطورة اإلدمان والتعرض السلا لوسائل اإلعالم ،فـالتكرار والتوكيـد يصـنعان التصـورات واملعتقـدات خائـة إذا
ما شحنا جبرعات عا فية ومؤثرات بصرية ا ائية كما يقول الباحث الشهري غوستاف لوبون.
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الباب الرابع:
وظائف الحرب الناعمة

 .معركة كسب الشرعية ونزع الشرعية من وظائف احلـ ــرب الناعمة
 .بث اليأس واإلحباط والشكوك حيال الرموز واملعتقدات واملستقبل
 .زيادة حدة االنقسامات والصراعات واخذ العدو لدور املنقذ واملخلص
 .هتيئة األرضية للتحرك االستخبارايت من أهم وظائف احلرب الناعمة
 .الصدم والرتهيب وظيفة احلــرب النــاعمة أثناء احل ــرب
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أوالً :معركة كسب الشرعية ونزع الشرعية من وظائف الحـ ــرب الناعمة
مــن يق ـرأ كــالم روبــرت رايلــي مــدير إذاعــة ئــوت أمريكــا الــيت يقــول فيهــا "أن الطبيعــة احلقيقيــة للص ـراع اليــوم هــو ئ ـراع
املشروعية يف عقول وقلوب الناس والرأي العام ،وليأل ئراع القوى العسكرية ،أن احلـروب ـاض ويـتم حتقيـق النصـر أو
اهلز ــة فيهــا يف ســاحات العقــول والقلــوب قبــل أن تصــل إىل ميــادين القتــال" يتعــرف علــى ماهيــة املعركــة علــى الشــرعية يف
عامل اليوم.
هــذا الــنص يــربز إحــدى أهــم وظــائف احلــرب الناعمــة ،ويبــني بيعــة الص ـراع الــدائر ،انــه ســاليل كســب الشــرعية ،ونــزع
الشرعية ،الن بيعة املتاريات والتحوالت يف القانون والعالقـات الدوليـة يف السـتني عامـا املاضـية ،ورسـوخ بعـل املبـادئ
عل ــى املس ــتوى ال ــدول ،وخائ ــة اح ـرتام احل ــد األدحي ل ــبعل قواع ــد حق ــوق اإلنس ــان وقواع ــد احل ــرب حس ــب معاه ــدات
جنيـف ،ونظريــة عدالـة احلــروب ومربراهتــا ،والـيت أئــبح هلــا مقبوليـة عامليــة ،تقــف حـائالً نــع أمريكــا وإسـرائيل وغريمهــا مــن
التوغل إىل ماال هناية يف سفا الدماء وأحدا الدمار ،و بعا االهتمام بالشرعية ازدادت أمهيته بعد فشل نظريات القوة
الصلبة واحلسم العسكري ،فلوا أن احلروب جنحت يف تدمري األعداء بسرعة معقولة بنظرهم ملا ا الرجوع ال إىل الشرعية
وال إىل القانون الدول ،وهلذا دفعت أمريكا تنا باهظا من ئورهتا ومسعتها يف حروهبا يف أفاانستان والعراق ،ألهنا ذهبـت
بدون م وافقة دولية ،وألهنا انكشفت تكذب على اجملتمع الدول حول أسلحة الدمار الشامل ،وألهنـا انكشـفت ترتكـب
إعماال وحشية مصنفة جرائم يف القانون الدول اإلنساين ،وكل هذا حصل بعد أن
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فشلت يف حتقيق اهلز ة العسكرية ،فالشرعية الدولية فعالة يف احملاسـبة الالحقـة للسـف أي بعـد ارتكـاب اجلـرائم ولـيأل
قبلها..وهذيف القاية من أهم القاايا اليت قوضت الشرعية الدولية للمم املتحدة.
وكذلا األمر مع العدوان اإلسرائيلي على لبنان وغزة ،فبعد فشل إسرائيل يف حرهبا يف متوز  2006أتى من يقول أن هذيف
احلرب ال تتفق مع القانون الدول وان القنابل مرمة دوليا ومـا شـاكل ،ويف تقريـر غولدسـتون األخـري الـذي أدان إسـرائيل
يف عدواهنا على غزة  2009شعرت إسرائيل باإلحراج أمام اجملتمع الار فقط ليأل خلجلها من ارتكاب اجلر ة بل بسبب
اإلدانة الدولية من جهة دولية مرتمة يف الارب ..وبناء عليه لسنا سذج لنقول إن اجملتمع الدول عـادل وتسـوديف القـوانني
ولكن هنـاك حـد أدحي ال كـن للعـامل أن يقبـل بتخطيـة لـيأل حفاظـا علـى املسـلمني بـل علـى األقـل حفاظـا علـى قـوانني
اللعبة الدولية ومسعة األمم املتحدة وماء وجهها ومـا يسـمى بالشـرعية الدوليـة مـن جهـة ،وثانيـا الن هنـاك نـوع مـن الـرأي
العام الار ال يقبل بأي عمـل تقـوم بـه هـذيف احلكومـات إذا مل يكـن شـرعيا وقانونيـا و ـدم مصـاق الاـرب وفقـا للقواعـد
املرعيـة يف بالدهـم ،فـرئيأل الـوزراء الربيطـاين تــوين بلـري اهتـم وحـوكم واحـرج واديــن ألنـه كـاذب وخمـالف للقـوانني الربيطانيــة
وليأل ألنه ارتكب اجلرائم يف العراق وأفاانستان ،وهلذا تسعى أمريكا وبريطانيا وإسرائيل يف حـروهبم املتنقلـة ليكـون هنـاك
نوع من الاطاء والدعم واحلشد الدول ألي معركة بالنظر هلذيف األسباب.
وبالعودة إىل وسائل اإلعالم واالتصال ،فهي العب مهم يف معركة الشرعية ،يف تقدذ الصورة عن كل رف وعن بيعة
املعرك ــة ال ــدائرة ،فعن ــدما س ــرب التقري ــر ع ــن التع ــذيب يف س ــجن غوانتن ــاموا أحرج ــت أمريك ــا اش ــد اإلح ـ ـراج ل ــيأل م ــن
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هـول اجلر ــة بــل مــن انكشــاف الفاـيحة ،الن ضــبطت ترتكــب خروقــات تشــكا يف شـرعية املعركــة ...علــى ضــوء هــذيف
املقدمة ،تريد أمريكا وإسرائيل ومن يتحالف معهما من وسـائل اإلعـالم تسـويغ نظريـات ومقـوالت ضـد إيـران وحـزب ام
وســوريا ومحــاس وكــل القــوى الــيت تواجههمــا ،لكســب شــرعية املعركــة ،عــرب شــعارات هلــا ســوقها ال ـرائب يف اجملتمــع الــدول
ولدى الرأي العام الار خائة " السلم واألمن الدول وحقوق اإلنسان ،ومكافحـة اإلرهـاب " ومـا شـاكل مـن عنـاوين
با لـة  ..وهلـذا رأينـا أن إسـرائيل أفـردت مـور خـاص يف مـؤمتر هرتسـليا األخـري وهـو مـن أهـم املـؤمترات الصـهيونية لقاــية
كسب الشرعية الدولية ،شرعية وجود إسـرائيل ودفاعهـا عـن نفسـها ،وغريهـا مـن العنـاوين الـيت تراهـا إسـرائيل شـرعية مـن
وجهة نظرهـا ،وأوئـى املـؤمتر بالعمـل علـى تعـديل بعـل قواعـد القـانون الـدول اإلنسـاين ومعاهـدات جنيـف لجـل تربيـر
املزيد من اجلرائم يف فلسطني ولبنان واملنطقة...

وبنــاء عليــه  ،فمــن أهــم وظــائف احلــرب الناعمــة معركــة الشــرعية ،الشــرعية الدوليــة والشــعبية واإلعالميــة ( ال ـرأي العــام س
..فعندما جيري وئف إيران بأهنا تعمل لزعزعة السالم واألمن الدول فان هذا يسهل اخذ اإلجراءات الصارمة اقها يف
جملأل األمن بدو أي ردة فعل أو اعرتاض من احد ،ويصبح مربرا القيام بأي عمل أو عـدوان ضـدها ،وكـذلا األمـر إذا
ما ادين حـزب ام بارتكـاب إعمـال إرهابيـة فـان هـذا يدينـه أمـام اجملتمـع العـر واإلسـالمي واللبنـاين ويسـهل القيـام بـأي
عمل عدواين ضديف .
كمــا أن معركــة الشــرعية هلــا مســتوى داخلــي أي مواجهــة الشــرعية الداخليــة للــنظم والقــوى املعاديــة ألمريكــا وإس ـرائيل يف
بيئاهتا اخلائة والداخلية ،فشن محلة قوية ملواجهة شرعية والية الفقيه العمود الفقري لنظام اجلمهورية اإلسالمية
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اإليرانيـة ــدم السياســيات األمريكيــة والصــهيونية  ،%100والقــول أن واليـة الفقيــه تتنــاد مــع الد قرا يــة وحكــم الشــعب
وحقــوق ال ـرأي والتعبــري ومــا شــاكل مــن عنــاوين ــدم هــذا اهلــدف ،كــذلا األمــر مــع حــزب ام ،فقــد شــنت محلــة علــى
ساليل املقاومة ،وانه سـاليل للسـيطرة ،وسـاليل للفـس ،وسـاليل لنرهـاب ،وسـاليل لنخـالل بـاألمن والسـالم يف املنطقـة
وما شاكل يصب يف نفأل هذا املخطط والتوجيه .فنزع الشرعية بنظرهم يؤدي إىل انفاـاض النـاس مـن حولـه ،واحنسـار
االلتفاف والتأييد الشعا من حوله ،وإهناكه عارك إلثبات الشرعية أمام مجهوريف وشعبه وأئدقائه.وهذا ما سـريف نقطـة
قــوة رئيســية ومركزيــة حســب حســاباهتم وقرائــاهتم .وهــذا مــا يصــدق علــى الوظيفــة احلقيقيــة للمحكمــة الدوليــة يف اغتيــال
احلريري .فهي هلا هدف اسرتاتيجي واحد يف إ ار معركة نزع الشرعية عن حزب ام وأشااله بصراعات داخلية.
ثانياً :بث اليأس واإلحباط والشكوك حيال الرموز والمعتقدا والمستقبل
وهذيف الوظيفة من األدوار املهمـة الـيت تقـوم هبـا احلـرب الناعمـة ،فالعـدو جيهـد لـدب اليـأس واإلحبـاط يف قلـوب اجلمـاهري
والنــاس ،لتقليــب النــاس علــى نظمهــا الشــرعية ،وقادهتــا ،وللتشــكيا بقاــاياها ورموزهــا ومقدســاهتا ،وزرع فكــرة املســتقبل
القاا ،وعدم اجلدوى من موائلة الطريق ،وان هذا الطريق مدمر وانتحاري ،وال عقالين ،وغريها من احلمالت اإلعالمية
والعن ــاوين الزائف ــة واالهتام ــات واإلش ــاعات املتوائ ــلة واملربجم ــة الطويل ــة امل ــدى ،وتس ــتهدف ه ــذيف احلم ــالت حتقي ــق ثالث ــة
غاياتي
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1ـ استمالة جزء من هذا اجلمهور حنو مشروعهم ،وتوجيهه لالنقالب واالرتداد على شعاراته وأفكاريف السابقة.
 2ـ بلبلــة األفكــار وتشــويش النفــوس لتعطيــل و ميــد نشــا ات و اقــات جــزء مــن مجهورنــا مــن خــالل الــدعوة لنظريــات
ومواقف احلياد.
3ـ إحدا حالة من الرتدد املفاي إىل الالمباالة والتقاعأل عن نصرة احلق.
هـذيف األسـاليب ليســت جديـدة ،فقــد شـهدهتا سـاحات املعركــة يف ئـدر اإلســالم مـع األراجيـف واإلشــاعات الـيت كانــت
تبثها جبهة الكفر والنفاق والشرك ضد الرسـول (صس وإتباعـه هلـدم إ ـاهنم وإضـعاف إرادهتـم والفـت مـن عـزائمهم ،كمـا
استعملها يزيد ووالته إلحباط ثورة أهل الكوفة عليه واحلؤل دو التفافهم على مسلم بن عقيل سفري ورسول احلسني(عس
إليهم ،كما شهدها التاريخ البشري على امتداد حااراته..ولكن الفرق هو بالوسـائل ،فبينمـا كانـت اإل ـراف تعتمـد يف
الســابق علــى اجلواســيأل والعمــالء املــزدوجني للقيــام هبــذا الــدور كمــا فعــل عبيــد ام بــن زيــاد مــع أهــل الكوفــة وكمــا فعــل
جنكيزخان القائد املاول مع ملوك وبلـدان العـامل اإلسـالمي ،أئـبح يـتم الن الوئـول لـنفأل األهـداف بوسـائل ناعمـة،
عــرب الرســائل االلكرتونيــة والصــور املرئيــة عــرب املسلســالت واألفــالم واخلطابــات واحل ـوارات التلفزيونيــة اليوميــة وئــفحات
وشبكات االنرتنت ،وحن يف العاب فيدو األ فال واملراهقني.. playstation 1
حيث يتم زراعة أ اط تف كري وتصاميم ثقافية غربية ورؤية غربية للعامل ومترير مصطلحات وتعابري ويتم سحب واسـتدراج
الناس إليها بإرادهتا احلرة ؟
إذا هناك إمكانيات وفرص كبرية للتلون واالختفاء تؤمنها تكنولوجيا االتصال

 -1اث منشور بعنوان " ولت ديزين وئناعة العقول ـ قوة ناعمة اشد فتكاً" /www.quran-radio.com

50

واإلعالم مل تكن متوفرة سابقا ،كما أن هذيف الوسائل دخلت البيوت مجيعها ،بعنوان أهنا وسائل مايدة ،فلا أن تار
أن تشاهد إي قناة أو إي وسيلة ،فال أرغام يف ذلا ،وهكذا يرت أ فالنا وشـبابنا ويتشـربوا هـذيف الرسـائل وهـذيف الثقافـة
الــيت يرمسهــا العــدو قبــل أن تصــل إلــيهم أيــدي اهلدايــة واإلرشــاد ،ومــن هنــا خطــورة احلــرب الناعمــة ،واخطــر مــا يف احلــرب
الناعمة هو عدم تقدير البعل هلذيف اخلطورة..
ثالثاًي زيادة حدة االنقسامات والصراعات واخذ العدو لدور املنقذ واملخلص
وهذيف السياسية ليست جديدة فهي إسرتاتيجية قد ة أسسها الربيطانيون يف بالدنا لكن اجلديد فيها هو الدخول املباشر
والعل والوقح على خط ولعبة االجتذاب واالستقطاب والفرز إل راف وتيارات وشخصيات إسالمية وعربية من خالل
تصــنيفات وعنــاوين تبعــا لقرهبــا وارتبا هــا بشــعارات قريبــة أو بعيــدة مــن املشــروع الاــر الصــهيوين (اعتــدال -تطــرف -
ح ــداثي  -لي ـ ـربال -إسـ ــالمي متش ــدد  -إس ــالمي عصـ ــري  -راديك ــال  -براغم ــايت ...-اخلس وعـ ــرب اخ ــذ دور املنقـ ــذ
واملخلــص هلــا يف مواجهــة بعاــهم الــبعل ،حيــث مــع اتســاع دائــرة االنقســامات واالختالفــات بــني الشــركاء واإل ـراف
والشخص ــيات داخ ــل أجنح ــة النظ ــام يف البل ــد املع ــادي هل ــم أو لـ ـدى أي ش ــعب أو دي ــن أو ائف ــة أو م ــذهب يع ــادي
مشــاريعهم ،يــتم الــدخول علــى اخلــط باخلفــاء لزيــادة وتــأجيب وتعميــق الصـراعات أوال ،والــزج بلعبــة التصــنيفات وتكـريأل
حدة االنقسامات ثانيا ،وبث اخلوف من خطر انتصار رف على رف ثالثا ،وبعدها يتم السعي للوئول إىل مستوى
يتم فيه الطرف الذي يقرتب من مشاريعهم أو جمرد أن يتقا ع معهم العمل شبه العل حتت رايتهم
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واالنتصار ألفكارهم ويتم عندها دعمه إعالميا وماليا وزجه واجه كاملة مع الطرف الشريا والصديق يف الدين والو ن
والنظام الواحد ،وعندها يصل البعل إىل درجة تربير العمل حتت راية العدو ألجل هز ة شريكه حتـت شـعار وحجـة أن
هـذا جـزءاً مـن التكتيـا وضـرورات املعركــة ،وهنـا وعنـد الوئـول اىل هـذيف النقطــة تـدخل اجلهـات االسـتكبارية علـى اخلــط
للتجنيد واالجتذاب السياسي واإلعالمي والناعم ،عرب األذرع والفروع اإلعالمية والدبلوماسية والفكرية والبحثية املنتشـرة
واملرتبطة بالعدو ،وهذا ما تقوم به للسف إ راف وتيارات إسـالمية وعربيـة سـواء عـن علـم وعمالـة وارتبـاط حقيقـي ،أو
بداعي احلقد واالنتقام واجلهل واملكابرة وسوء التقدير ،وهذيف األمور ليست حتليالت و يالت نظرية ،بل هـي يف ئـلب
خطــة كشــفت عنهــا وثيقــة دراســة رانــد البحثيــة األمريكيــة املقربــة مــن البنتــاغون  ...2مــع العلــم أن الدراســة أكــدت علــى
ضرورة توخي احلذر والسـرية يف مباشـرة األنشـطة املفاـية إىل تـأجيب الصـراعات ،كمـا شـددت علـى ضـرورة عـدم أظهـار
أي دعم عل للطرف املصنف حسب بيعـة املرحلـة ووفقـا لسـري اخلطـة وتبعـا لتالئمهـا مـع األهـداف ،كـي ال ينكشـف
هذ ا الطرف املتعاون معهم يف مرحلة مبكرة فياعف موقفه أمام الرأي العام وتظهر حقيقة املسـتفيد احلقيقـي مـن املعركـة
اليت وضها.
وهذا شبيه باإلجراءات والتكتيكات اليت تقوم هبا اجلهات االستخبارية أثناء عمليات نيد األفراد والعمـالء ،فهـي تقـوم
بتامني ساتر وغطاء لعميلها كي يتمكن من تنفيذ برناجمه والتحرك املرن على أكمل وجه .ويف النهاية
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يتم أهناك هذيف اإل ـراف واجلهـات بصـراعات داخليـة ـدم العـدو  ،%100وبعـد انقشـاع غبـار املعركـة يكتشـف الطـرف
الذي ئارع وقاتل شريكه ألجل قاايا ومهيـة بصـورة متـأخرة وبعـد فـوات األوان انـه كـان ـدم أجنـدة العـدو ويصـبح يف
وضع يصعب عليه االعرتاف باخنداعه وتتعقد احتماالت عودته عن اخلطأ.
رابعاً :تهيئة األرضية للتحرك االستخباراتي من أهم وظائف الحرب الناعمة
مــن وظــائف احلــرب الناعمــة األساســية هتيئــة األرضــية والبيئــة املالئمــة للتحــرك االســتخبارايت والعمــالين علــى األرض لكــي
تصبح جاهزة لتقبل ومترير وتنفيذ السياسات األمريكية ،فاحلرب الناعمة جزء من كل أي أهنا ال تعمل كسياسة منفصلة
ومستقلة عن اخلطة الكربى..
وال يتصور احد أن العقل األمريكي والار قد يكتفي باعتماد احلرب الناعمة إلسقاط النظم املعادية عرب وسائل وأجهزة
االتصـال واإلعـالم بشـكل منفصـل عـن أي حتركـات علـى األرض ،فهـذا ال ينسـجم مـع الـدواعي املنهجيـة وال مـع ريقــة
عمل األجهزة األمريكية والاربية والصهيونية ،وال تتطابق مع ما كشفته املستندات والوثائق والتصر ات اليت أعلنها ضباط
سابقون يف االستخ بارات األمريكية حول ريقة إعدادهم لالنقالبات أو إلسقاط األنظمة والقـوى املعاديـة هلـم ،فـاحلرب
الناعمــة ال بــد أن تتـزامن مــع تأســيأل شــبكات ودعــم ومتويــل قــوى معارضــة ومنشــقة عــن الــنظم والقــوى املعاديــة ألمريكــا
باخلفــاء والســر ،أو عــرب الــدعم غــري املباشــر عــرب تقــا ع املصــاق مــن خــالل الــدعم السياســي واإلعالمــي عــرب تاــخيم
أدوارهم
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وتســليط الاــوء علــيهم لصــناعة جنــوميتهم ،وإب ـرازهم كــدعاة ورمــوز للد قرا يــة وحقــوق اإلنســان ،وحتريــا ال ـرأي العــام
لاللتفاف حوهلم ،وال بد من نيد املؤسسات اإلعالمية واإلعالميني ورؤساء التحرير وكتاب األعمدة واملراسـلني وبعـل
الفنانني واملثقفني وبعل القطاعات املدنية املخرتقة خلدمتهم وخدمة شعاراهتم ،كمـا تتـزامن احلـرب الناعمـة مـع عمليـات
اســتخباراتية علــى األرض ،لتخريــب وهــدم الوئــام واالنســجام بــني قــادة ورجــال النظــام وبــث الفرقــة والفــس بــني النظــام
وخمتلف فئـات الشـعب وتياراتـه ،وال مـانع إذا تطلـب املوقـف ووئـلت احلـرب الناعمـة إىل نتـائب حامسـة يف هتديـد النظـام
املستهدف من اغتيال بعل هذيف الشخصيات املعارضة أو القيام بتفجري أهداف مدنية أو عامة ألجل حتقيق األهداف
األمريكية..فهــذا مــا يســمح بــه ميثــاق وكالــة املخــابرات املركزيــة األمريكيــة  CIAحتــت عن ـوان" حــذف شخصــيات مــؤثرة
لدعم أهداف نفسية ودعائية ضمن خطة حترك كربى" وهذا ما حد بالفعل يف عدة بلدان حتركت فيها االسـتخبارات
األمريكية لتايري النظم وإسقاط احلكومات والرؤساء وتنصيب العمالء.. 3
خامساً ًً :الصدم والترهيب وظيفة الحــرب النــاعمة أثناء الح ــرب
إما يف حالة احل رب واملواجهة العسكرية حيث يفرض مبدأ احلسم السريع للمعركة دمب وسائل وأساليب القوة العسـكرية
واملاديــة الصــلبة مــع أســاليب ووســائل احلــرب النفســية ،فيصــبح وظيفــة احلــرب الناعمــة يف تقــدذ ومتهيــد وحتاــري األرضــية
ألجــل جنــايل ودعــم العمليــات العســكرية ،عــرب معركــة الشــرعية كمــا أســلفنا ،وهــذيف قــد تأخــذ ســنوات ،ريثمــا يــتم إقنــاع
اإل راف اليت يعنيهم أمر أقناعها ،إي األ راف الدولية أو الداخلية اليت تعترب ضمن
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خطـة احلـرب عنــدهم كجـزء ضـروري مــن عوامـل النصــر يف املعركـة ،ولـيأل ألجــل سـواد عيوهنـا ،سـواء لكسـب ئــوهتا أو
جرها إىل املعركة أو ألجل ضمان عزهلا وحتييدها و ميد نشا ها ،وغريها مـن املسـتلزمات واملتطلبـات ،كمـا تلعـب القـوة
الناعمة أدوراً الحقة ملا بعد سقوط اهلدف املعادي سواء كان دولة أو نظاما أو حزبا ضمن بقعة جارافية واقليمية مددة
هبدف شريل بعل املالبسات وغسل اخلسائر واجلرائم اليت ارتكبت يف احلرب وتربيرها أمام الرأي العام العاملي.
وهناك احلرب النفسـية املباشـرة أثنـاء وقـوع احلـرب ،حيـث نصـبح هنـا أمـام حـرب نفسـية ولـيأل حـرب ناعمـة ،وتسـتخدم
فيهــا عمليــات الرتهيــب والصــدم والرتويــع ،وكــل مــا يــدمر إرادة املقاومــة لــدى العــدو واخلصــم يف فــرتة وجيــزة ،وقــد أوردت
الباحثــة الكنديــة نعــومي كاليــن يف كتاهبــا " عقيــدة الصــدمة " نصــا هامـاً يؤكــد مــا اشـرنا إليــه اقتبســته مــن وثيقــة سـرية يف
عقيدة الصدم والرتهيب  /إسرتاتيجية حتقيق اهليمنة السريعة لقوات الواليات املتحدة األمريكية تامنت سرداً للتكتيكات
وا لتطبيقات السرية اليت تستعملها الواليات املتحدة األمريكية يف حرهبا النفسية يف حالة العمليات العسكرية الصلبة جاء
فيه " جيب على الواليات املتحدة األمريكية وضع خمططات حلرب نفسية ودعائية توجه إىل إرادة العـدو إلضـعاف قدرتـه
على املقاومة واستعمال تكتيكات احلرمان احلسـي واإلثقـال احلسـي هبـدف إحـدا حالـة مـن التقـاعأل والتشـويش علـى
األدما ــة ألج ــل الس ــيطرة السـ ـريعة عل ــى احمل ــيط وش ــل ق ــدرة الع ــدو عل ــى فه ــم األح ــدا ومنع ــه م ــن رؤيته ــا والتالع ــب
4
باألحاسيأل واملعطيات وحرمان العدو من القدرة على التوائل واملالحظة "

 -4عقيدة الصدمة  .مصدر سابق  .ص .377
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خالصة وختام:
احلـرب الناعمـة شـكل جديـد مــن أشـكال احلـروب الـيت ـاض ضــد أمتنـا ،وهـي حـرب قـد تطــول حـن سـم احـد ــريف
الصراع معركته ضد الخر كما عرب اجلنرال مسـعود جزائـري مسـاعد الشـؤون الثقافيـة واإلعـالم الـدفاعي يف قيـادة األركـان
العامـة للقـوات املسـلحة يف اجلمهوريــة اإلسـالمية اإليرانيــة وهـو كــالم دقيـق واسـرتاتيجيي ،فاملشـاريع واخلطــط الكـربى الــيت
تريد فرض وجودها وسيطرهتا على امتنا لن تنتهي حن يسود اإلسالم وتصبح يديف هي العليـا ،ولـن يكـون هـذا األمـر إال
بفهم الارب فهما عميقا وفهم أدوات وتكتيكات اللعبة اإلعالمية بكفـاءة ودقـة ،والرباعـة يف اسـتنزاف اقـات وقـدرات
العدو الناعمة قبل الصلبة ،وتقدذ وذج إسالمي رائد ومشروع إسالمي شامل يف شن الفروع وامليادين كما عرب الرئيأل
ممود امحدي جناد يف اللقاء الـو اإليـراين ملواجهـة احلـرب الناعمـة ،وهـذا مـا تقـوم بـه وتقـوديف اليـوم اـق إيـران اإلسـالم
بقيــادة مساحــة اإلمــام اخلــامنئي املفــدى ،ولكــن هــذا املشــروع تــاج إىل جهــود كــل املخلصــني والســائرين علــى هــذا اخلــط
الــذي اثبــت حقانيتــه وئــالبته يف كــل األحــدا والوقــائع و واجهــة كــل التحــديات والصــعاب ،واىل وضــع خطــط وروئ
بعيـدة وجهـود جبــارة وئـرب اسـرتاتيجي ويـل املـدى ،ال يلــني وال يكـل ،واىل العمــل علـى وضـع بـوادر وعوامـل إلئــاليل
الذات واألحوال واألفكار وتطوير األسباب والوسائل واملؤسسات يف كل بقاع امتنـا الـيت ياـرق بعاـها يف سـبات عميـق
جـراء موجــات احلــرب الناعمــة األمريكيــة والاربيــة والصــهيونية ،وهــذا تــاج اياـاً إىل تظــافر جهــود وتوحــد أبنــاء املــذاهب
والفرق والتيارات اإلسالمية على امتداد العامل يف إ ار مشروع عزة اإلسالم .
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تمهيد
منــذ اهنيــار اخلالفــة العثمانيــة وقيــام الكيانــات العربيــة ومــن ل قيــام الكيــان الصــهيوين عــام 1948ســادت يف عاملنــا العــر
واإلسالمي معادلة قامت على ثنائية متناقاة بني تفوق وهيمنته املشروع الار والصـهيوين وبـني اإلخفـاق وعـدم القـدرة
على قيام مشروع مواجهة يستند إىل مقوم ات ثقافية وذاتية لشعوب املنطقة .هذيف الثنائية ،كانت مكومة ببعدها الار
والصهيوين،إىل أحد املرتكزات اليت ساعدت على ضمان استمرار هذا اخللل  .هذا املرتكز هو احلرب الناعمة اليت لت
بإبعــاد شــن منهــا البعــد السياســي القــائم يف امتداداتــه علــى التفتيــت والتجزئــة  ،والخــر يرتكــز علــى البعــدين االقتصــادي
والثقايف بعد اهنيار منظومة العامل االشرتاكي وسيادة العوملة.
ســنحاول يف هــذا البحــث مقاربــة هــذيف اإلبعــاد كأســاليب للحــرب الناعمــة وتبيــان مالمهــا علــى أن جيــري بعــدها ـريل
جمموعة من األفكار اليت تع ّد بنظرنا اقرتاحات تصب يف خانة إسرتاتيجية املواجهة.
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أوالً :الحرب الناعمة في بعدها السياسي:
يتجلى هذا البعد بأسـاليب التجزئـة ومنـع قيـام كيـان عـر أو إسـالمي موحـد عـن ريـق املـؤامرات وتأكيـد ضـمان تفـوق
الكيــان الصــهيوين عــزل عــن احلــروب .يف حــني أن خيــارات احلــروب أئــبحت ماثلــة فــال بــد مــن اســتنادها إىل اســاليب
نف ســية ناعمــة وتســوياات ترتافــق معهــا لالســتفادة منهــا يف مشــاريع التجزئــة وتأكيــد اهليمنــة علــى املنطقــة .فمنــذ معاهــدة
سايكأل بيكو سنة  1916اليت أهنت عملياً مشروع الدولة العربية الكربى وقيام الكيان -الدويلة والذي تقاسم النفوذ يف
كل واحد منهـا كـل مـن بريطانيـاً وفرنسـا ،هـذا الواقـع أهنـى مشـروع النظـام العـر الواحـد القـادر إقليميـا والفاعـل دوليـاً .
وإذا كان التأثري يف احلرب العاملية األوىل أوروبيا وحتديداً للقوتني املذكورتني  ،والـذي اسـتمر حـن احلـرب العامليـة الثانيـة ،
دمــرت البـ التحتيــة والقــدرات السياســية هلــاتني القــوتني .فقــد أجربتــا علــى أخــالء الســاحة تباعـاً للواليــات املتحــدة
الــيت ّ
األمريكية واالحتاد السوفيايت اللذين لعباً دوراً حامساً يف تقاسم النفوذ يف خمتلف منا ق العامل وذلا حن هناية الثمانيات.
وتفســخ واضــح
بعــد غيــاب االحتــاد الســوفيايت عــن املس ـريل العــاملي واحتكــار الواليــات املتحــدة األحاديــة يف قيــادة العــامل ّ
للموقف العر مما ع ّـزز الطروحـات اإلسـرائيلية وارجحيتهـا علـى حسـاب احلـق العر ،علمـاً أن اتفاقيـة"كامب دافيـد"بني
مصر وإسرائيل سنة  1979قد زادت من الشرخ العر وأخرجت عملياً من الصراع العر اإلسرائيلي اكرب قوة كان يراهن
عليها منذ وئول الثورة النائرية سنة  1952إىل السلطة يف مصر.
كمــا أن دول الصــمود والتص ـ ّدي الــيت ش ـ ّكلت يف أعقــاب هــذيف املعاهــدة مل توفّــق يف وقــف انــدفاع النظــام املصــري حنــو
التطبيع مع إسرائيل .غري أن الرفل الشعا هلذيف املعاهـدة والعمليـات العدائيـة ضـ ّد البعثـات والوفـود اإلسـرائيلية يف مصـر
هو الذي مجّد عملية التطبيع وفق نصوص معاهدة " كامب دافيد".
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وب ــدأت إع ــادة العالق ــات املص ـ ـرية العربي ــة تباع ـ ـاً ،من ــذ قم ــة عم ــان ،1987دون أن تقط ــع العالق ــات الرمسي ــة املص ـ ـرية –
اإلسـرائيلية .واتــت حــرب اخللــيب األوىل بــني العـراق وإيـران لتســتنزف القــدرات العربيــة ولتحيّــد عمليـاً الصـراع املركــزي إىل
ـدمرة بعــد احــتالل العـراق للكويــت ومل تنتــه ذيوهلــا حــن عــام
خالفــات جانبيــة بــدأت بــني العـراق وإيـران وانتهــت اــرب مـ ّ
 2003عندما قامت أمريكا بتوجيه ضـربة عسـكرية جديـدة للعـراق اجـة امتالكـه ألسـلحة الـدمار الشـامل وعـدم انصـياعه
للمقررات الدولية  .فهل كانت أمريكا تقدر على توجيه مثل هذيف الاـربات لـو كانـت البلـدان العربيـة متماسـكة ومتفقتـة
على برنامب متكامل جملاهبة املشكالت الدولية بوحدة حقيقية وإقامة العالقات وفق املصلحة العربية العليا؟
إن القوى االستعمارية يف املنطقة العربية أرست كيانات يسهل اخرتاقها فأقامت احلدود بني كيان و خر مع الرتكيـز علـى
سياسة دفاعيـة خائـة لكـل كيـان ايـث أن الـدول العربيـة احلديثـة النشـأة أعطـت األولويـة لرتكيـز دعـائم حكمهـا اجلديـد
وأمهلت القاايا القومية ايث أن مشاركتها يف مثل هذيف القاايا مل يبلور قناعة وفكراً بقدر ما كان مشاركة شكلية لرفع
العتب أكثر منه برناجماً قومياً يعطى كل الفرص من أجل جناحه .هلذا كـن القـول أن البلـدان العربيـة تعـاين مـن مشـاكل
متنوعة سياسية -ثقافية واقتصادية متنعها من لعب دورها كامالً يف املنطقة والعامل.
أوالً:في المشاكل السياسية:
يف ظل غياب الدولة العربية الواحدة توحدت الكيانات العربية يف مؤسسة اجلامعة العربية اليت كان مؤهلة أن تلعـب دوراً
طيطياً وتنفيذياً مـا بـني الـدول األعاـاء مـن جهـة وبينهـا وبـني خمتلـف الـدول واملنظمـات الدوليـة مـن جهـة ثانيـة.ولكن
حل املشكالت العربية -العربية ألن إسهاماهتا كانت شكلية
عدم قدرة اجلامعة على ّ

66

لعــدم تــوفّر مســببات اإلقنــاع السياســي واإليــديولوجي والعســكري .فكيــف تســتطيع هــذيف اجلامعــة أن ت ـرأب الصــدع بــني
أعااء تلفون يف االنتماء الفكري والسياسي ،فهذا يدين بالرأمسالية احملافظة و خر يدين باالشرتاكية املؤمنة وكل واحد
شل عمل اجلامعة وأئبح إمكان انعقادها متعذراً.
يعمل للرتبّص بالخر حن ّ
ولكن املرحلة احلالية للوهن العر جيـب إال ينسـينا احملـاوالت اجلـادة يف بلـورة مشـروع وحـدوي سـنة  1958ومتثـل بالوحـدة
بــني مصــر وســوريا .إضــافة إىل القمــم العربيــة الــيت انعقــدت بعــد هز ــة  1967وأ لقــت الشــعارات املعروفــة  -ال ئــلح وال
اعـرتاف وال تفــاوض .وكانــت البلــدان ا لعربيــة متوحــدة يف معاجلــة قاــية العــرب األوىل ،قاــية فلســطني ،وقــد متثلــت هــذيف
الوحـدة لتخصــيص املقاومــة والبلــدان اجملــاورة إلسـرائيل بكــل أنـواع الــدعم املــادي واملعنــوي وقــد تكوكبــت اجلمــاهري العربيــة
حول هذيف الطروحات وانتظرت كـل اخلـري مـن عنائـر الوحـدة الـيت أظهرهتـا القمـم العربيـة املـذكورة .ولكـن الطـريل النظـري
يبقى بعيداً عن التنفيذ إذا ما دخلت عوامل خارجية حالت وحتول لااية اليوم من متكني العرب بكافة مواقعهم من بلورة
مشروع سياسي وعسكري يهدف إىل حترير األراضي احملتلة واحل ّد من التدخالت اخلارجية يف الشؤون العربية.
فمنذ هناية حرب  1973على اجلبهتني املصرية والسورية واجلامعة العربية تعاين من االنشقاق والتباعد بني قطر و خر حن
قمة من املهام الصعبة علماً إن املوضوعات الساخنة من احـتالل العـراق للكويـت واالعتـداء السـافر
أمسى عقد اجتماع ّ
علــى الع ـراق م ــن الواليــات املتح ــدة وحلفائه ــا ســنة  2003ومص ــري املفاوض ــات العربيــة – اإلس ـرائيلية والعالق ــات الثنائي ــة
تستأهل أكثر من قمة يف الظرف الراهن.
أما املؤسسات الرديفة الـيت نشـأت إىل جانـب اجلامعـة العربيـة والـيت أعطيـت أبعـاداً إقليميـة كاحتـاد دول املاـرب العـر -
وبلدان جملأل التعاون اخلليجي كانت
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يف فكــرة إنشــائها هتــدف إىل احلــد مــن دور اجلامعــة مــن جهــة وإىل االبتعــاد عــن مقولــة النظــام العــر والوحــدة العربيــة ،
فأئبحنا نعايش ظاهرة القطرية واملنا قية على حساب القومية والعروبة .حن ا ّن اجلدران األمنية ارتفعت بني قطر و خر
ـص للص ـراع العــر  -اإلس ـرائيلي ويســتمر بعــل املفك ـرين بط ـريل فكــرة النظــام العــر الواحــد الــذي
أكثــر بكثــري ممــا خصـ ّ
يســتفيد مــن خ ـريات األمــة ليوظفهــا يف براجمهــا الدفاعيــة والتنمويــة بينمــا الواقــع يعكــأل الفرقــة والتباعــد حــن بــني البلــدان
العربي ــة ذات التوجي ــه السياس ــي واالقتص ــادي الواح ــد .ه ــذا التباع ــد ج ـ ـراء السياس ــية االس ــتثمارية يف عه ــد االنت ــدابات
واالس ـ تثمار املباشــر فاخلالفــات ال زالــت قائمــة علــى احلــدود بــني الســعودية والــيمن وقطــر واإلمــارات وكلهــا مــهزق لتــأزذ
العالقــة بــني قطــر و خــر  .فالنظــام العــر كــاد يــنجح لــو تســنّت لــه املؤسســات السياســية املتناغمــة ذات التوجيــه املشــرتك
واجليش الواحد واالستاالل العقالين واملوضوعي للموارد الطبيعية ال سيما البرتول وامليايف.
إن العوامــل اخلارجيــة الاربيــة حالــت وحتــول دون حتقيــق هــذيف األهــداف الــيت كانــت ســتمكن الــدول العربيــة مــن لعــب دور
حاسم يف الصراع اإلقليمي ويف القاايا العاملية .وبـدل أن تعتمـد بعـل الـدول العربيـة علـى املعونـة اخلارجيـة  ،العسـكرية
والت قنية ،لتأمني استقرار نظامها السياسي ومـا يقابـل ذلـا مـن كلفـة مـن مواردهـا الطبيعيـة وارهتاهنـا لقـوى خارجيـة ،كـان
لكل املشكالت اليت تعرتض العامل العر يف الوقت احلاضر.
احلل األمثل ّ
النظام العر املوعود ّ
و ـ ّـل مـؤمتر مدريــد يف عــام  1991مــع وعــود كثــرية ناعمــة يف ســالم عـادل وشــامل وشــرق أوســط جديــد حســب مــا ق ّدمــه
رئــيأل وزراء إس ـرائيل الســابق ريعــون برييــز والــذي يركــز علــى إقامــة عالقــات تعاونيــة وتطبيعيــة بــني العــرب واإلس ـرائيليني
وتشريع احتالل فلسطني .
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منسـق مـع كافـة
ظل انقسام عـر واضـح وغيـاب برنـامب للمواجهـة متكامـل و ّ
إن مشاريعها للسالم ليست مستعجلة يف ّ
الدول العربية ال سيّما سوريا ولبنان .وقد بدا واضحاُ ا ّن املمارسة اإلسرائيلية خالل املفاوضات مع سوريا ولبنان سـادهتا
املما لة وعدم استعداد لالنسحاب من اجلوالن وجنوب لبنـان إال بعـد أن حتـرز املفاوضـات املتعـددة اإل ـراف تقـدماً يف
خصوص امليايف وحصة إسرائيل فيها .وقد حسمت املقاومة الصراع سنة  2000بإجبار العدو اإلسرائيلي على االنسـحاب
من األراضي الـيت احتلتهـا يف جنـوب لبنـان باسـتثناء مـزارع شـبعاً وتـالل كفـر شـوبا ممـا يبقـى املقاومـة علـى سـالحها حـن
التحرير الكامل للراضي احملتلة.
أميركا ترضخ للمقولة اإلسرائيلية
إن الرتتيــب السياســي الــذي اــر ملنطقــة الشــرق األوســط انطالق ـاً مــن مقولــة الت ـوازن اإلقليمــي بــني املشــروع األمريكــي
واملشروع القومي يبقى الرهان على وعي قومي عر ّرك اجلماهري ويااط على األنظمة من اجل إعـادة إحيـاء برنـامب
سياس ــي متكام ــل تلت ــزم ب ــه كاف ــة ال ــدول العربي ــة يك ــون ش ــعاريف األول واألخ ــري احلف ــاا عل ــى احلق ــوق العربي ــة السياس ــية
واالقتصــادية علم ـاً أ ّن العامــل الــدي يســهل م ـ ّد هــذا الفكــر إىل كــل مــن تركيــا وإي ـران ويســتحيل عنــدها إجنــايل املشــروع
اإلسرائيلي الذي يطريل التطبيع قبل اجناز السالم الشامل والعادل مع كافة الدول املعنية ويف ليعتها سوريا ولبنان  .كما
1975
تردد عقب أحدا لبنان يف عام
عن مشروع إلقامة دويالت ائفية يف الشـرق انطالقـاً
إن معاودة احلديث الذي ّ
مــن هــذا البلــد نــرى أن نفــأل مشــروع يــرتدد انطالقـاً مــن العـراق بعــد تعرضــه لالحــتالل األمريكــي وتفتيــت مؤسســاته ســنة
 2003لنستنتب أن املستفيد الوحيد من ترويب هذيف األفكار هو إسرائيل اليت تعمل على إنشاء دويالت أثنية تربر استمرار
وجودها العنصري

69

يف منطقة الشرق األوسط .وعلى كافة الدول املعنيـة العمـل الـدؤوب إلفشـال مثـل هـذيف املخططـات الـيت حتفـرب إسـرائيل
كقوة نوويّة وحيدة تتملّا ما بني  200إىل 400رأس نووي ضمن جمموعة دول أثنية تتصارع على محاية وجودها .ولنا يف
ّ
25
ثورة اليامسني يف تونأل اليت أودت بنظام زين العابدين بن علي وثورة كانون الثاين يف مصر اليت أ احت اكم حس
مبارك الذي استمر ألكثر من ثالثني سـنة دون أن يـتمكن مـن اإلجابـة علـى تطلعـات األجيـال الشـابة والقـوى املعارضـة
يف قيام حياة د وقرا ية حقيقية متكن الشعب من اختيار ممثليه حسب األهلية والكفاءة ويبـدو إن السـبحة سـتكر علـى
الكثري من األنظمة اليت اهلت حن اليوم الرأي الشعا والشبا  .هل اهليمنـة األمريكيـة علـى العـامل بعـد تفتيـت االحتـاد
السوفيايت إىل اثنيات متناقاة تكفـي لفـرض مشـاريع وئـاية جديـدة علـى خمتلـف منـا ق العـامل دون موافقـة شـعوهبا ويف
كثري من األحيان دون موافقة أنظمتها احملمية من الواليات املتحدة األمريكيـة؟ إن اإلحسـاس العـر املوضـوعي باالحنيـاز
األمريكـي الفاضــح إىل جانـب إسـرائيل كفيـل بــأن يـي الــوعي اجلمـاهريي وجيــرب األنظمـة املتحالفــة مـع أمريكــا إىل اعتمــاد
خيارات جديدة يكون عنواهنا األبرز تكامل اجلماهري مع األنظمة يف رفل مقولة االستتباع السائدة منذ مـا بعـد احلـرب
العاملية الثانية والبحث عن مشروع سياسي جديد يرفل االستاالل والتبعية والوئاية.
ثانياً :الحرب الناعمة في بعدها االتتصادي
إ ّن الوجه املقابل لالهنيار السياسي والتفتت العـر يسـتتبعه وضـع اليـد علـى املـوارد الطبيعيـة وتنظـيم اقتصـاد املنطقـة وفـق
املنظور السياسي املهيمن وهي متثل بعداً خر من احلرب الناعمة الذي يتيح إلسرائيل تأكيد هيمنتها علـى العـامل العـر
واإلسالمي دون احلاجة للمزيد من احلروب .
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ويأيت كتاب ريعون برييز"شرق أوسط جديد" ليكمل الفكر التسـلطي مـن خـالل أمهيـة التطبيـع باعتبـاريف أحـد األسـاليب
الناعمة وفتح احلـدود بـني إسـرائيل والعـرب مـع تأكيـد مسـبق علـى أمهيـة املوائـفات للسـلع املتبادلـة وضـرورة األخـذ بعـني
االعتبار كلفة اإلنتاج يف الدول املعنية مع هتميش واضح للسلع الزراعية على حساب السلع الصناعية حيث التكنولوجيا
اإلسـ ـرائيلية متفوق ــة وع ــروض الشـ ـراء س ــتتواىل م ــن كاف ــة دول املنطق ــة.علماً أن املش ــروع االقتص ــادي اإلسـ ـرائيلي للش ــرق
األوس ــط ينطل ــق م ــن عـ ـ ّدة حلق ــات بالتوج ــه السياس ــي لك ــل حلق ــة .م ــثالً إن مب ــدأ التعام ــل االقتص ــادي ب ــني إسـ ـرائيل
والفلسطينيني واألردنيني كحلقة أوليـة ضـرورية لتكـرب بعـدها احللقـات بقـدر مـا تتطـور عمليـة االنفتـايل السياسـي والتطبيـع
الشــعا  .ولكــن النظــرة االقتصــادية السـريعة إىل هــذيف النـواة األوليــة تظهــر تفـ ّـوق إسـرائيلي واضــح ئــناعي و ــاري وحــن
كل من األردن وفلسطني علماً إن متوسط دخل الفرد يف إسرائيل هو يف حدود الستّة عشر الف دوالر بينما
زراعي عن ّ
يف األردن يقــع يف حــدود األربعــة الف دوالر ويف الاـ ّفة والقطــاع ال يتجــاوز األلفــي دوالر  .إن الفــرو قــات الكبــرية يف
معـدالت الـدخل ســتزيد اخللـل يف التبــادل السـلعي بــني البلـدان الثالثـة وســتبقى األرجحيـة للســلع "اإلسـرائيلية" وســيلعب
االقتصاد الفلسطي ومن ل األردين دور الوسيط يف تصريف اإلنتاج اإلسرائيلي على باقي الدول العربية.
وتســتكمل فكــرة الســوق بتوســيع شــبكة الطــرق الــيت ت ـربط إس ـرائيل جبرياهنــا العــرب وتركيــا مــن خــالل خــط ســاحلي ـ ّـر
"بإسرائيل" – فلسطني -مصر وخط ثان من إسرائيل -لبنان -سوريا فرتكيا وثالث يربط إسرائيل باألردن فالعراق.
هذيف األولوية للطرق اليت تنطلق من إسرائيل تعطى األفالية على بـاقي الطـرق الـيت ال متـر حكمـاً بإسـرائيل .وهـذا يظهـر
ستمر "بإسرائيل" بينما غريها يهمل أو يؤجل ولنا مثال واضح على
بشكل ج ّدي األفالية املعطاة للطرق السريعة اليت ّ
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لبنان البلد املنها من سنوات احلرب الطويلة اليت عرفها .إذ نرى أن حكومة الرئيأل رفيـق احلريـري األوىل سـارعت فـور
تشكيلها إىل مواكبة عمليات املفاوضات برسم خطط لتوسيع الطريق الساحلي من الناقورة يف اجلنـوب حـن احلـدود مـع
سوريا بينما أمهلت لااية اليوم االوتسرتاد العر الذي يربط بريوت دمشق بباقي الدول العربية.
إن توسيع الب التحتية يف الشرق األوسط وربطها مباشرة "بإسرائيل" كن هذيف الدولة من الوئول بالسرعة املطلوبة إىل
األسواق اخلليجية فتؤمن بالتنسيق مع الواليات املتحدة األمريكية إشرافا كلياً على املنابع النفطية وتصبح شريكاً فعلياً يف
رسم الربامب االقتصادية اإلسرتاتيجية لدول املنطقة كما متكنها تقنيتها املتطورة واملتفوقة إضافة إىل قـدراهتا العسـكرية مـن
تلبيــة لبــات إي فريــق يطلــب خــدماهتا االقتصــادية أو الدفاعيــة وال ننســى ملــا هل ـذيف اخلــدمات مــن تكلفــة علــى املســتوى
السيادي واالقتصادي وعند تطبيق هذيف املقولة يصبح التطبيع واقعاّ ال هروب منه بني العرب واإلسرائيليني شجعت فريقاً
كبرياً من العرب باالنفراد يف مباشرة عمليات التطبيع قبل انتهاء مفاوضات السالم وكل ذلـا مـن أجـل حفـرب موقـع يف
ال ـربامب ا ملســتقبلية املطروحــة علــى ئــعيد الســوق الشــرق أوســطية .وعنــدما نعلــم أن األج ـزاء الــيت ستشــكل هــذيف الســوق
تتألف من عنائر عربية وإسرائيلية إضافة إىل الرتكية  .يتاح جلياً أن هذا التناقل يف العنائر يؤثر على هيمنة األقوى
تكنولوجي ـاً و طيط ـاً بينمــا العنائــر الباقيــة ســتتلقى تــأثريات العنصــر الفاعــل الــذي هــو "إس ـرائيل" وتركيــا بينمــا نــرى أن
العنصــر العــر فشــل حــن الن يف تأســيأل الســوق العربيــة الواحــدة بــني قــوى متشــاهبة يف املصــاق والتكنولوجيـاً والعقليــة
فكيف سيتمكن من اخذ دور فاعل يف سوق سيتلقى تأثرياهتا دون أن يفعل أو يوثر يف جمرياهتا؟
ومنظمة التجارة العاملية اليت تسعى إىل اإلشراف الفعلي على االقتصاد العاملي
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ل ــن تفس ــح اجمل ــال القتص ــاديات ال ــدول العربي ــة أن تلع ــب دوراً ف ــاعالً يف ه ــذيف املنظم ــة املـ ـاً ه ــي ع ــاجزة عل ــى ت ــأمني
املوائـفات التقنيــة واالقتصــادية واملاليــة لالنتســاب إليهــا بينمــا السـوق الشــرق أوســطية املقرتحــة تبقــى احلــل األمثــل لــبعل
الدول العربية للدخول من خالهلا إىل االقتصاد العاملي .
وهنــا تط ـريل القــدرة علــى املنافســة ضــمن موائــفات اجلــودة والنوعيــة وأي مــن الــدول العربيــة يســتطيع تــأمني مثــل هــذيف
الشروط؟
وما املؤمترات الدولية الـيت عقـدت يف هنايـة القـرن العشـرين ومطلـع هـذيف األلفيـة الثالثـة إال الـرتويب لفـتح احلـدود واألسـواق
أمــام الســلع الوافــدة مــن الــدول ذات القــدرة التنافســية لتبقــى الــدول العربيــة تلعــب دور الرافعــة لالقتصــاد العــاملي إمــا مــن
حيث تأمني املوارد األولية ال سيما النفط أو تأمني أسواق التصريف لسلع فائاة لدى الدول املصنعة وعندما يعم األمن
واالستقرار دول املنطقة ويأيت هذا الفيل من املشاريع اليت تدعو إىل التعاون اإلقليمي ال سيما بني العرب واإلسـرائيليني
بعد أن اقتنع االفرقاء بعدم قدرة الواحد على إلااء الخر باحلرب .فتأيت الطروحات االقتصادية اجلديدة مشروعاً للهيمنة
علــى املقــدرات العربيــة اإلسـرتاتيجية وإداراهتــا مــن قبــل قــوى الســوق الفاعلــة وعلــى رأســها الشــركات األمريكيــة واإلسـرائيلية
فالتعــاون االقتصــادي بــني دول املنطقــة يعطــي إلسـرائيل مواقــع مل تســتطع حتقيقهــا يف حروهبــا مــع العــرب إذ أهنــا تعتــرب أن
التعــاون االقتصــادي يعــزز إمكانيــة الســالم مــع جرياهنــا وقــد أســهب برييــز يف كتابــه بش ـريل أمهيــة املشــاركة يف إدارة امل ـوارد
الطبيعيــة والتكنولوجيــة والبشـرية ويف األخــص عمليــة جــذب االســتثمارات مــن الــدول النفطيــة واألجنبيــة وتشــجيع الــدول
الصناعية على االستثمار يف التنمية االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط .ونالحرب أن الرتكيز من اجلانـب اإلسـرائيلي علـى
العنائر اليت يفتقدها اقتصاديف وأمنه املستقبلي فنرى إن"إسرائيل" تركز خالل احملادثات
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املتعددة األ راف على امليايف ومشكلة النقص اليت تعاين منها كباقي دول املنطقـة.مع العلـم إ ّن الثـروات املائيـة العربيـة يف
تعرضــت وتتعـ ّـرض للســرقة مــن جانــب إسـرائيل وهــي متـ ّد موحاهتــا
كــل مــن ســوريا ولبنــان واألردن والاــفة الاربيــة وغـ ّـزة ّ
املائية إىل النيل والفرات مع عروض تكنولوجية متطورة إىل دول اخلليب العر لتحلية ميايف البحر.
يف مقابل الرؤية التطبيعية الناعمة لشمعون برييز املستندة إىل البعد التفاوضي يقف على الافة األخـرى بنيـامني نتنيـاهو
متســلحاً بقــدرة إس ـرائيل العســكرية كــأهم الرهانــات لتأكيــد تفوقهــا علــى أن أفكــاريف الناعمــة تتجــه حنــو املخا ــب الاــر
الذي يسرتيح إىل املقوالت اليت سبق لليهود إثارهتا حول تأكيد احلقوق يف إقامة كياهنم ويف استمرار هـذا الكيـان كأحـد
واجهات الد واقرا ية يف العامل العر الذي تسوديف الدكتاتورية والتسلط .
إ ّن بنيامني نتنياهو يف كتابه " مكان بني األمم " باالنكليزية والـذي نقـل إىل العربيـة حتـت اسـم " مكـان حتـت الشـمأل"
يظهر بوضويل فكريف السياسي وإبرازيف اإلرادة الصلبة لليهود يف حت ّدى األزمـات "واألفـران" وهنـا عـودة إىل تـذكري العـامل ـا
سببته النازية من مهسي لليهود  .ومن ل يسرتسل بتفسري التـوراة واـق اليهـود الكامـل بـأرض فلسـطني الـيت هـي يف عرفـه
أرض إسرائيل .كما يركز على املفهوم الد قرا ي الار الذي تعيشـه إسـرائيل باسـتثناء كافـة دول املنطقـة ويـربر األ مـاع
التوســعية اإلس ـرائيلية تنفيــذاً ملــا جــاء يف التــوراة والتلمــود ومــن ل باحلاجــات األمنيــة إلس ـرائيل ويتــابع اجتهاداتــه ناهاــة
اتفاق أوسلو الـذي سـيؤدي بنظـريف "إىل تطويـق إسـرائيل اـزام مـن قواعـد اإلرهـاب اإلسـالمي هدفـه الوحيـد القاـاء علـى
دولة إسرائيل".
ويدعو نتنياهو إىل التخلي عن سياسة التنازالت أي انه يرفل إعادة األراضي
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إىل أئحاهبا احلقيقيني وفق ما نص عليه القانون الدول  .كما يدعو إىل االستفادة من الواقع الدول احلال بعـد تفتـت
االحتاد السوفيايت وتفرد الواليات املتحدة األمريكية بإعادة تنظيم العامل وفق مقولة النظام العاملي اجلديد وذلـا مـن أجـل
االسـتفادة مــن هــذا الظــرف الــدول " إلحيــاء الثقافيــة اليهوديــة وقــوة دفاعهــا مــن أجــل ضــمان مســتقبل الشــعب اليهــودي
كلّه".
إن األفكار السياسية اجلديدة اليت واكبت وئول نتنياهو إىل السـلطة رفاـت كـل مـا قـام بـه إسـالفه مـن مفاوضـات مـع
العرب وبالتال نقل االتفاق مع الفلسطينيني وعدم قبوله باالنسحاب من األراضي احملتلة .على الرغم من ذلا تستمر
الرهانات من بعل القوى العربية على حتقيق سلم متوازن بني العـرب واإلسـرائيليني بـدعم مـن األمريكيـني بينمـا يف الواقـع
نرى أن اليمني املتطرف يف إسرائيل يعمل على زيادة اهلجرة اليهودية لكي قق القدرة السكانية اليت تساعد على فرض
السالم اإلسرائيلي على العرب.
إن احلديث عن قيام سوق شرق أوسطية حتتل فيه إسرائيل موقع القلب والعقل لن يكون ذا اختالف عن بيعـة مـوازين
القــوى العســكرية والسياســية الراجحــة إىل أمــد غــري منظــور لصــاق إس ـرائيل يف ظــل التفتــت والتشــرذم العــر علــى كافــة
الصعيد  ،ال سيما االقتصادية فـال يتـومهن احـد إن السـوق الشـرق أوسـطية سـتكون ذات منفعـة لكافـة األ ـراف املشـاركة
سيجري إمكانات املنطقـة لصـاحله وبـذلا تتحقـق إسـرائيل العظمـى اقتصـاديا"بدال"
فيها فالطرف األقوى( وهو إسرائيلس ّ
من إسرائيل الكربى جارافيا من خالل بعل املشاريع وأمههاي
 -1توسيع شبكات نقل البرتول إىل املتوسط من شبه اجلزيـرة العربيـة لتصـب يف مـوانئ حيفـا واشـدود ممـا يعطـل املشـاريع
القائمة يف كل من بانياس يف سوريا ويف رابلأل والزهراين يف لبنان.
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 -2إقامــة منــا ق اريــة وئــناعية حــرة لتســويق املنتجــات والتعريــف بأمهيــة التعــاون اإلقليمــي للوئــول إىل إنتــاج مكثــف
وحتاشــي اإلم ـراض واألوبئــة وقيــام مؤسســات البحــث والتعــاون لتبــادل املعلومــات يف خمتلــف امليــادين ملــا فيــه قيــام الت ـوازن
االجتماعي واالقتصادي بني خمتلف بلدان ومنا ق الشرق األوسط.
 -3إن االنفتايل االقتصادي بني دول املنطقة يستوجب قيام ب حتتية تلا حاجات املرحلة املقبلة.
وما يرتسم من خالهلا من مشاريع ستعدل من وظيفة كل بلد وتدفعه إىل التخصص يف جماالت مددة متكنه من املنافسة
علــى الســوق ،أن قــدرة احلســم يف هــذيف الســوق ســتكون للشــركات املتعــددة اجلنســيات الــيت ســتتمكن مــن تقــدذ ســلع
تنافسية بأشكاهلا املختلفة وفق شروط العرض والطلب ومن يستطيع الصمود حن خر الزمان قق الاايات االقتصادية
والسياسية والثقافية لكل منطقة الشرق األوسط .فتفوق االقتصاد اإلسرائيلي الواضح يع انه لن يستأثر فقـط صـطلح
املزايــا الــيت ســوف توفرهــا قيــام الســوق بــل تــؤدي إىل تقســيم إقليمــي ودول جديــد للعمــل جيعــل الــدول العربيــة تتخصــص
بالصــناعات االســتخراجية والصــناعات اخلفيفة،كثيفــة العمالــة وتصــدير امل ـواد األوليــة بينمــا حتتكــر إس ـرائيل الصــناعات
الثقيلـة والتكنولوجيــة املتطـورة ممــا يعيـق مفعــول النمـو غــري املتكـافئ بــني االقتصـاد اإلسـرائيلي وبقيـة االقتصــاديات العربيــة،
ويبقــى السـؤال  ،هــل كــن إسـرائيل أن تقيــيم ســالماً مــع العــرب وهــي املتفوقــة اسـرتاتيجياً مــن دون أن حتقــق مــن خاللــه
مكاسب اقتصادية؟
إن اجلواب املؤكد هو النفي ،فمما ال شا فيه أن التطبيع االقتصادي هو ئلب التطبيـع السياسـي الـذي تريـديف إسـرائيل
.
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فمن الثابت إن العرب سوف يواجهون حتدي ات اقتصادية مجة إقليمية ودولية لـن يسـتطيعوا الصـمود يف وجههـا والتالـب
عليها منفردين كل دولة على حدة ،فما هي سبل ضمان جنايل قيام سوق عربية مشرتكة اليوم؟ إن القرار السياسي شرط
ضروري لقيام أي تكتل اقتصاد يأخذ بعني االعتبار التفـاوت بـني اقتصـادات الـدول العربيـة أو عـ خـر تفـاوت الداء
االقتصادي بني هـذيف الـدول و ـاول أن جيعـل اهلياكـل االقتصـادية متكاملـة وليسـت متنافسـة كمـا غلبـه العمـل للحـد مـن
الااوط اليت متارس من قبل القوى الفاعلة واملهيمنة لعرقلة انطالقة هذا السوق واستمراريف.
الشــرق أوســطية اعتــربت املنطقــة وحــدة أمنيــة –سياســية -اقتصــادية متكاملــة ايــث أن أي حــد صــل علــى ضــفاف
اخللــيب يــنعكأل ســلباً أو إجيابــا علــى ش ـوا ئ املتوســط وأي ــارئ صــل يف البوابــة اجلنوبيــة للبحــر األمحــر يلقــى ئــدايف
الفوري على البوابة الشمالية للبوسفور أو الدردنيل ،لذلا يقتاي ضبط هذيف املنطقـة كلهـا بإشـراف أمريكـي مركـزي وان
كانت أدواته التنفيذية مباشرة أو فرعية.
ثالثاً :في الهوية والثقافة وإستراتيجية مواجهة الحرب الناعمة
يف ظ ــل املواق ــف اإلس ـرائيلية املتش ـ ّددة أئ ــبح م ــن الا ــروري إع ــادة النظ ــر يف جمم ــل املواق ــف العربي ــة م ــن الص ـراع الع ــر
اإلسرائيلي والتفتيش عن بدائل للمواجهة تؤدي إىل اعتماد سياسة جديدة مشفوعة بقـراءة جديـدة لتأكيـد اهلويـة العربيـة
والثقافة العربية الواحدة جململ شعوب ودول املنطقة العربية.
فالثقافة العربية أخذت جذورها التار ية من القر ن الكرذ وعملت على تأسيأل سلم من القيم يتحدر من هذيف الثقافة،
األمة اإلسالمية مرادفاً هلذيف الثقافة وملا ئاحبها من قيم العدل واخلري
لذلا كان مشروع ّ
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واملساواة .أما السلطة اليت تنظم العالقة بني احلاكمني واحملكومني فكانت تأخذ غزارهتا من الشرع اإلسالمي قبل إدخال
تـأثريات احلاـارة الاربيـة إىل املنــا ق العربيـة وامتزجـت مفــاهيم احلكـم والسـلطة بـبعل املفــاهيم الاربيـة واخـتلط اســتعمال
الد وقرا ية "أي حكم الشعب مـن الشـعب" بـبعل النظريـات التوتاليتاريـة واملزاجيـة حـن عـايش اجملتمـع العـر تنـوع يف
الســلطات ويف اعتمــاد أنظمــة احلكــم املختلفــة بعــد أن اّ توزيــع املنطقــة العربيــة وفــق اخليــارات االســتعمارية الاربيــة .فبــدل
الثقافة الواحـدة عايشـنا ثقافـات وبـدل نظـام احلكـم الواحـد عرفنـا أنظمـة سياسـية خمتلفـة وتبـدل نظـام القـيم حـن عايشـنا
الفرقة والتباعد بني خمتلف الكيانات اليت أنشأهتا القوى اخلارجية وليأل اإلرادات الشعبية احمللية.
فــإذا كــان اهلــدف مــن نظــام احلكــم الــد قرا ي حتقيــق العدالــة واملســاواة للفــراد الــذين اــعون هلــذا احلكــم فقــد تنوعــت
األنظمــة العربيــة واهلــدف املشــرتك الواحــد هــو غيــاب الد واقرا يــة احل ّقــة .فــإذا بالشــعب يعــيش غربــة عــن حاكمــة وإذا
بالقاــايا القوميــة تعــا وقــف فــوقي مــن األنظمــة دون حشــد القــوى اجلمــاهريي املؤهلــة للتايري.وقــد عايشــنا منــذ نكبــة
فلسطني وحن اليوم التباعد احلقيقي بني اخليارات الشعبية وأساليب األنظمة املتأثرة يف غالـب األحيـان بـالقوى اخلارجيـة
أكثر منها بالراء الشعبية الو نية.
ويف ظــل اهلجمــة الشرســة علــى احلقــوق العربيــة مــن جانــب إس ـرائيل والواليــات املتحــدة جيــب العــودة إىل املفهــوم القــومي
بتأكيد اخلصوئي ة العربية على مـا هـو خـارجي يهـودي أو تركـي والعمـل علـى حتصـيل اجلبهـة العربيـة بتأليـب كافـة القـوى
الشعبية وبتوافق تام مع خمتلف األنظمة العربية لدعم احلق العر عن ريق التوحد والدعم للقاايا التاليةي
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 -1بعد خفوت عملية االستسالم وظهور املشروع اإلسرائيلي -التوسـعي مـن جديـد – جيـب إعـادة إحيـاء ثـورة احلجـارة
يف فلسـطني وإعطاؤهــا الـدعم املــادي واملعنـوي مــن كافـة القــوى العربيـة يف الــداخل واخلـارج إلجبــار إسـرائيل علــى الرتاجــع
عن خياراهتا التوسعية والعدوانية واالستفادة من املساعدات اليت تقدمها اجلمهورية اإلسالمية يف إيران منذ عام .1979
 -2دعم املقاومة اإلسـالمية يف اجلنـوب وحتويلهـا إىل مقاومـة إلشـعار إسـرائيل والقـوى املتحالفـة معهـا أن الشـعب العـر
اخنرط من جديد يف برنامب شامل للمقاومة من أجل استعادة احلقوق العربية السلبية.
حتريــر املـوارد الطبيعيــة العربيــة مــن القــوى اخلارجيــة وبــدل إشـراك الــدول الاربيــة يف إدارة هــذيف املـوارد فيجــب تشــكيل اهليئــة
العربية العليا إلدارة واستاالل هذيف املوارد وحتريرها من االرهتانات اخلارجية واليت زادهتا ح ّدة حر اخلليب األوىل والثانية.
 -3إن احلاارة العربية اليت م ّدت تأثرياهتا إىل أوروبا يف القـرن العاشـر املـيالدي مطالبـة اليـوم بإعـادة إحيـاء هـذيف احلاـارة
اليت مسها الارب من خالل ثوراته الصناعية والثقافية واالقتصادية بينمـا العـرب عاشـوا تـأثريات هـذا الاـرب لاايـة اليـوم
لكنه مل يسمح هلم بإدخال تعديالت جزرية على حاارهتم نتيجة االرهتان واملمانعة الاربية .فهم مطالبون بإعادة إحياء
هــذيف احل اــارة واالســتفادة مــن املــردود املــال النفطــي ودور القــوى العلميــة والد قرا يــة العربيــة يف إ ــالق مشــاريع البحــث
ووضع اخلطط التنظيمية لالستفادة من القـدرات املاليـة والبحثيـة واملـوارد الطبيعيـة العربيـة دون مشـاركة مـن القـوى الدوليـة
املؤثرة حن الن يف كل كيان عر ملنع حتقيق هذيف الااية.
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 -4إن تأثريات احلاارة الاربية على الارب كان وما يزال سطحياً إذ اول سوق االسـتهالك وانتاجـات الثـورة الصـناعية
بينما نظام القيم العر ما يزال متماسكاً وأثر الدين ما يزال ماثالً على األنظمة وشعوهبا.
وإذا مــا انطلــق العــرب مــن مفهــوم التوحيــد الــدي كحــافز للوحــدة إضــافة إىل اســتاالل القــدرات الطبيعيــة والد قرا يــة
والعملية للشراف على أسـاليب التحـديث والتقـدم فـيمكن للعـرب عنـدها املباشـرة ناقشـة علميـة لوسـائل الاـد و رائقـه
وان كــان اعتبــاريف منطقــة للتعــاون والتبــادل العــاملي ولــيأل كمــا هــو ســائد باعتبــاريف املنطقــة كمنطقــة لالســتاالل واالســتفادة
واهليمنة.
 -5إن العــرب عنــدما يأخــذون بشــروط االســتقالل التــام عــن الاــرب والقــدرة علــى اإلش ـراف التــام والفعلــي علــى امل ـوارد
الطبيعية وإ الق مراكز البحث العلمي وااليدولوجي للوئول إىل وحدة حقيقية غري مصطنعة كنهم أن يطرحوا مفهوم
احلداثـ ــة مـ ــن منظـ ــاريف ال ـ ـواقعي ولـ ــيأل التقليـ ــدي ألسـ ــاليب الاـ ــرب وعنـ ــدها كـ ــن أن يـ ــربز أنتـ ــاجهم الفكـ ــري والعلمـ ــي
واالقتصادي والذي يظهر توازناً ولو غري متكافئ مع االنفتايل الاـر  .عنـدها كننـا أن نـتكلم عـن حداثـة نتيجـة التقـدم
احلااري وليأل عن حداثة مقلّدة أو وافدة من الارب ولكن ما يفعله الارب حن الن هو عدم السمايل بقيام مثل هذيف
القوى إلبقاء املنا ق العربية تابعة له بشعوهبا ومواردها.
وما د يف العراق يظهر التوجه احلقيقي لنرادة الاربية يف تدمري القدورات العربية بينما نراها نقل الطرق وتساهم يف
القدرات القومية اإلسرائيلية.
 -6إن انفتايل احلدود أمام السلع مقدمة للعوملة تعـ تقـدذ السـلع التنافسـية علـى بـاقي السـلع املنتجـة ومـا يسـتتبع ذلـا
من تأثريات قوى السوق يف جمال
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املــال واالتصــال ومــن ل العالقــات السياســية والفكريــة .فعنــدها يســمح النظــام اجلديــد اريــة تنقــل الباــائع والســلع هــذا
معنــايف انتهــاء احلــدود وبالتــال انتهــاء الفكــر السياســي لــدول العــامل الثالــث وإدخاهلــا يف النظــام االقتصــادي العــاملي حيــث
األرجحية فيه للدول الصناعية .وهنا نتساءل عن مصري اقتصاديات العامل العر وسياساته يف ظل مفهوم العوملة هذا؟
 .7إن قبول فكرة العوملة وفق املفهوم األمريكي الرأمسال يع تسليم املوارد العربية وارهتاهنا للقوى الرأمسالية اخلارجية وهذا
االرهتان االقتصادي يؤدي كما هو معروف إىل ارهتان سياسي جديد يطبق على املنطقة لقرون جديدة.
ليأل املطلوب من العرب أن يقفوا ض ّد االبتكارات اجلديدة بل ما يتوخايف اجليل اجلديـد هـو أن يكـون للعـرب اسـتقالهلم
امل ال والعلمي لكي يكون هلم ابتكاراهتم وبالتال مواقفهم السياسية املتحـررة مـن التـأثريات اخلارجيـة لكـي ققـوا يف ظـل
الد قرا ية وقدرات سكانية وموارد إسرتاتيجية ما عجزوا عن حتقيقه يف القرون السابقة.
تبقى قاية الد قرا ية من أهم القاايا اليت تشال شعوب الدول العربية إىل أي نظام سياسي انتموا .فمنذ اهنيار حائط
ـجع م ـوا الــدول العربيــة إىل التمثّــل هبــذا الســلوك فكانــت ربــة االنتخابــات
ب ـرلني يف ظـ ّـل نظــام سياســي متش ـ ّدد شـ ّ
الشـعبية يف السـودان مـا لبــث اجلـيش أن أجهاـها وكــذلا احلـال يف اجلزائـر حيـث أوئــلت االنتخابـات قـوى جديــدة مل
يعــرتف اجلــيش بشــرعيتها فانقلــب علــى االنتخابــات ونتائجهــا ومــا زالــت اجلزائــر تعــيش هــذيف األزمــة حــن اليــوم .و ربــة
املزورة يف مصر يف هناية العام  2010من أجل استمرارية نظام حكم حسـ مبـارك ّأدت إىل إ احتـه بواسـطة
االنتخابات ّ
اجلماهري
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2011
ـالفم املــشن أن الشــعب يريــد إســقاط النظــام
الشــعبية والشــبابية يف احلــادي عشــر مــن شــهر شــباط
والــيت أعلنــت بـ ّ
ويريد مؤسسات د قرا ية ُمنتجة من الشعب تكريساً للمبدأ الـد قرا ي الـذي يقـول اريـة التعبـري واملعتقـد والرضـوخ إىل
حق الشعوب باالستفادة من االبتكارات احلديثة وما ق ّدمتـه الفاـائيات واالنرتنيـت "والفـايأل بـوك" مـن أدوات أساسـية
ّ
يف إرســاء الد قرا يــة.وإذا مــا أســفرت التحـ ّـوالت املصـرية علــى بعــل القتلــى واجلرحــى فقــد متـّـت ثــورة اليــامسني يف تــونأل
دم واحــدة ودفعــت ب ـرئيأل الدولــة زيــن العابــدين بــن علــي علــى ماــادرة الــبالد إىل فرنســا الــيت رفاــت
دون إراقــة نقطــة ّ
استقباله خوفاً من ردود الفعل الشعبية ال سيّما من اجلالية التونسية املقيمة فيها وكانت هناية رحلته يف السعودية .وإذا ما
التحوالت اليت عايشناها يف تونأل ومصر على باقي األنظمة العربية ُ كننا أن نستنتب أن جمتمعاتنا ُمقبلة على
انسحبت ّ
التايــري ّإمــا مــن خــالل ســلطة متنـ ّـورة تســبق اجلمــاهري الشــعبية والشــبابية وتباشــر بتقــد ات اجتماعيــة واقتصــادية مصــحوبة
املوجــه وتقبــل ســلفاً بنتائجــه أو بــالثورة اجلامــة كــاليت
اريــات سياســية تقبــل علــى أساســها األنظمــة باالنتخــاب احلـ ّـر غــري ّ
حدثت يف مصر.

فهل ستلقى الد قرا ية الشعبية الوافدة إىل عاملنا العر ما عايشه مفهوم الوحدة والقومية ومشـروع الدولـة االسـتبدادية؟
يبقى الرهان على القوى الد قرا ية ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان اليت هد يف خمتلـف األقطـار العربيـة للخـروج
من مفهوم الطاعة الفقهي والسياسي ومقاومة اهليمنة الوافدة إليها مـن خـارج احلـدود وئـوالً إىل أنظمـة حكـم د قرا يـة
تأخذ بعني االعتبار املصاق الشعبية والو نية.
يبقى أخرياً أن نُشري إىل أحد أساليب احلرب الناعمة ما يتعرض له و ننا
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العر من ماوالت غربية جادة إلشعال فتنة مذهبية سنّية  -شيعية يف منطقة الشرق األوسط بدأت إشاراهتا يف العراق
والبحـرين ولبنــان وقــد متتـ ّد إىل الشــرق األوســط بأكملــه إذا مل يُســارع الفــاعلون واملتنـ ّـورون يف جمتمعاتنــا إىل مواجهــة هــذيف
احملــاوالت والســعي الــدؤوب إىل إمادهــا منطلقــني مــن مبــدأ الوحــدة اإلســالمية وئــوالً إىل وحــدة شــعوب بلــداننا العربيــة
لكي ال يشعر أي مذهب أنه يعيش على هامش احلياة السياسية يف جمتمعنا .فهل من ُمستجيب الستدراك األسوأ؟.
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