
احلرب الناعمة ...
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القوة وخ�سائ�سها تعري املبحث االول
 
  
واخل�سائ�ص القوة الناعمة...التعري املبحث الثا
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 

اهمية احلرب الناعمة وتاثرياتها املبحث الثالث
  
  
  
  
احلرب الناعمة..املوارد واالدوات واال�ساليب املبحث الرابع
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black hawk down
behinde the enemy line
 rule of engagment
 true lie
 the three kings
 the siege
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 NSA  
 NSA


 القوة الناعمة امل�سرية   املبحث االول 
     ديدةكية االقوة الناعمة ال   املبحث الثا
   القّوة الناعمة ال�سعودية   املبحث الثالث
  القوة الناعمة االإيرانية   املبحث الرابع
  “ “

 


 

القوة الناعمة لـ"حزب اهلل".. وكاريزما ن�سراهلل  املبحث اخلام�ص

 القوة ال�سهيونية الناعمة  املبحث ال�ساد�ص
  
  ""
   ""
   ""
  
القوة الناعمة الرو�سية   املبحث ال�سابع
القوة الناعمة ال�سينية  املبحث الثامن
 القوة الناعمة االملانيةاملبحث التا�سع


  
 كتب عن القوة و احلرب الناعمة 
 عن احلرب الناعمة رمو



با�سمه تعاىل

كلــمـة املـــركـز:-

اذا كانــت القوة ال�ســلبة هي التي ت�ســيطر على املظاهر اخلارجية لالن�ســان واملجتمــع من خالل احلروب 
وا�ســتخدام ال�ســالح حيث تقهر االن�ســان واملجتمــع على اخلنوع واال�ست�ســالم، فالقــوة الناعمة هي التي 
ت�سيطر على االن�سان و املجتمع من خالل التحكم مب�ساعره وعقله وعواطفه؛ من دون ا�ستخدام االجبار 

واالكراه وال�سالح، بل من خالل اجنذاب االن�سان اليها طواعية.
القــوة الناعمــة وان مل تكن وليــدة اليوم بل ت�سرب بجذورهــا يف عمق التاريخ الب�ســري، لكنها ا�سبحت 
بف�ســل التقنيات احلديثــة وب�سبب االآثار ال�سلبية للقوة ال�سلبة، من اهم ال�سيا�سات والطرق امل�ستخدمة 

لل�سيطرة على االن�سان واملجتمع.
القــوة الناعمــة التخت�ــص بدولــة دون دولة او بحــزب ومذهب دون حــزب ومذهب اآخر، بــل هي عامة 
ومتاحــة للجميع، اإذ اإن روافدهــا عامة ت�سمل و�سائل االعالم، العلم واملعرفة، الثقافة والفن وغريها من 
االمــور التي يعي�سهــا االن�سان يوميا ورمبا ال ي�سعر بها لقربها منه لكنها توؤّثر فيه وحتّدد �سلوكه الفردي 

واالجتماعي )االيجابي اأو ال�سلبي على حّد �سواء(.
اّن ادوات القــوة الناعمة التــي ت�سوغ �سخ�سية االن�سان وحتدد م�سريه وم�ســريه متعّددة ح�سب املوؤثرات 
التي يتاأّثر بها االن�سان، وذلك اّن االن�سان لي�ص ذا بعد واحد بل هو متعدد االأبعاد يتاأثر باالمور العقلية 
واحل�سيــة والعاطفيــة وغريها، وهذه املوؤثرات هي التي يحاول اأ�سحــاب القرار التاأثري عليها ل�سناعة ما 

يحلو لهم من ان�سان وجمتمع.
وعليــه كان لزامــَا علينــا التعــّرف على هذه القــوة والوقوف التــام على ابعادهــا واهدافهــا ال�ستخدامها 
ا�ستخدامــًا �سحيحــا لدعم مبادئنا القومية مــن جانب، والوقوف على خمططات العــدو وعدم الوقوع يف 

فخه من جانب اخر، وهذا ما يتكّفله هذا العدد من ملحق الر�سد ان�ساء اهلل تعاىل..
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 احلرب الناعمة ..اخل�سائ�ص واالدوات واالهداف
)(القوة وخ�سائ�سها املبحث االول:تعري
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     : ايوبوليتيك  علم 



:علم ال�سيا�سة


      

      
     


       







   
      
       
       


     
     





      
 










       م�سادر وخ�سائ�ص القوة .
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• القوة الناعمة هي 
القدرة على احل�سول 
ــى مـــا تــريــد عن  عــل
طـــريـــق اــاذبــيــة 

بداًل عن االإرغام .
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       دور القوة يف العالقات الدولية.
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املبحث الثا: القوة الناعمة...التعري واخل�سائ�ص

تعري القوة الناعمة:
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  Bond to Lead   
        
�e Paradox the paradox of – 
 American Power
 So� Power  –    



اــذور التاأريخية لنظريــة القوة 
 )(الناعمة
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•القوة لي�ست هدفا 
يف حــّد ذاتــهــا واإــا 
ــة ملــمــار�ــســة  ــل ــي ــس و�
ــري  ــاأث ــت ــوذ وال ــف ــن ال
وـــســـمـــان حتــقــيــق 

اأهداف الدولة.
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ال�سيا�ســة  يف  الناعمــة  القــوة 
اخلارجية :
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 )(القوة الناعمة والقوة ال�سلبة
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تعري احلرب الناعمة:



      
   
    
     


      





     


     
   
    



      
     
 





      

      






    
    



احلرب الناعمة .. نقا�ص يف املفهوم

       
     
     

 
 


    


  
 
  
 
  


 


 
  



 



هي  الناعمة  القوة   •
الــعــمــل املــنــظــم الـــذي 
ــتــعــ بـــــــاالدوات  يــ�ــس
االعالمية  واال�ساليب 
والنف�سية  وال�سيا�سية 
احلكومات   على  للتاأثري 
الـــــدول  يف  ـــص  ـــا� ـــن وال
تيري  بهدف  االأجنبية 
روؤاها وقيمها و�سلوكها.
-----------------

الــنــاعــمــة..  لــقــوة   •
ن�سبيًا  حديث   م�سطل
النقا�ص،  حتت  يزال  ال 
يخ�سع  وسعي  ومفهوم 
لــتــفــ�ــســريات مــتــعــددة، 
اأو  لـــلــــــايـــات  وفــــقــــًا 
الثقافية  اخلــلــفــيــات 

وال�سيا�سية.
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 )(ماهية احلرب الناعمة
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 )(خ�سائ�ص احلرب الناعمة 
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تناغم احلرب الناعمة مع ال�سلبة
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ــرب  احل ت�ستفيد   •
اأدوات  مــن  الــنــاعــمــة 
وتقنيات ع�سريًة مثل 
االفاسي  الف�ساء 
يوّفر  اإذ  وال�سايي، 
اإمكانية  الف�ساء  هذا 
االإغــــواء عــ عرص 
وخلق  جــاذبــة،  ـــور  اأم
ـــــة  �ــــســــيــــاقــــات الم
 ــ ــواط ــع الإبـــــــداء ال

واالإحا�سي�ص.
----------------

الناعمة  احلــــرب   •
ــــــرب تـــدريـــجـــيـــة  ح
اهرة  وغري  وهادئة 
ثباتا   اكــ ونتائجها 
فلن  وا�ــســتــمــراريــة، 
الــــعــــودة اىل  تـــكـــون 
امــرا  االوىل  احلــالــة 

ي�سريا.
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النف�سيــة  احلــرب   بــ مقارنــة 
: )(واحلرب الناعمة
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  :النف�سية احلــرب  يف  العقل  ـ 
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النف�سية  احلــــرب   •
ت�سكان  والــنــاعــمــة 
ق�سد  هة  الــهــدف  يف 
الــعــدو  اإرادة  تــطــويــع 
الو�سائل  يف  ويختلفان 

واالأ�ساليب . 
-----------------

• تبداأ احلرب الناعمة  
العام  ــــراأي  ال مــع  اأوال 
هيدا لالنق�ساص على 
 النظام املعادي، يف ح
النف�سية  احلــرب  تبداأ 
ال�سيا�سية  النخبة  سد 
ثم  ــن  وم والع�سكرية  
الـــراأي  ل�سرب  تنتقل 
لفك  املــــعــــادي  ـــام  ـــع ال
ــع الــدولــة  ارتــبــاطــه م

والنظام امل�ستهَدف .
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القوة الذكية
القــوة  م�ســروع  اإ�ساتيجيــة 

الذكية يف الواليات املتحدة:
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CSIS
Smart Power

So�      
Hard power   Power
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Global Forecast the top security"
   " challenges of
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Smart power more  " 



25 























   "security for America

    
     




     
    

    
  Richard L Armitage

Joseph SNye

يف  الذكية  القوة  �سيا�سة  جناح  عوامل 
الواليات املتحدة:
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Stop Getting MadAmericaGet"
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تطبيق  يف  املتحدة  الواليات  حتديات 
اإ�ساتيجية القوة الذكية
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املبحث الثالث : اهمية احلرب الناعمة وتاثرياتها

اأهمية احلرب الناعمة
      
     
 


     
    
  "   " 
      
"
 "

      

  
   
      


      
      
    

    
     


       
       
     


   


  
   

  

     


تاثريات احلرب الناعمة 
    
     
     

االإعالم  لو�سائل   •
يف هذا الع�سر قدرة 
تـــدمـــرييـــة تــعــادل 

القنبلة الذرية.
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االأمريكيــة  القــوة   .. االأمركــة 
 )(الناعمة
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    Americanization 
       
       
   Globalization

�amaia Tie   
Alibi 
     
       
     
    
     
     
 
     

    
  

United  "   
   "Press
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 "American Dream  "
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 "Rest of the World"


 فــــحــــو ان   •
وثيقة  "االأمركة" 
ــوم  الـــ�ـــســـلـــة مبــفــه
االأمريكي"  "احللم 
فيه  ــز  ــك ي الــــذي 
ال�سمات  من  الكثري 
والثقافية  النف�سية 
  تعك�ص  الــتــي 
االمريكية،  احلياة 
ــع  ــن ــس ــ� ــــا ي ــــه ــــي وف
ــــه  ــــان ذات ــــس ــــ� االإن
 ر ذ  ويبل  ، بــذاتــه
والرفاهية  النجاح 
 ــــاده ــــم ــــت عـــــ اإع
املطلق على جمهوده 

الفردي. 
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احلرب الناعمة  العوملة
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:املبحث الرابع
احلرب الناعمة..املوارد واالأدوات واالأ�ساليب

موارد وم�سادر احلرب الناعمة 
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ا�ساتيجيات احلرب الناعمة : 

  
 


    

      
 
       
www       

islamonlinenet

    



     
    


     
     



       





    


    
   


     
      
    



     

      
     


CIA
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 تكتيكات احلرب الناعمة:
 
       
       
     


    
     



   




  


     

     
    


       
      

 


     

   


  
  
  
    
  

   

      


     
    






    




تكتيكات  مــن   •
الناعمة:   احلرب 
ــــتــــعــــانــــة  اال�ــــس
الإثارة  بال�سائعة 
ــــا بــعــد  فــــكــــرة م
وجعلها  ميلها 

مقبولة.
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اأدوات واأ�ساليب احلرب الناعمة
     

    
    
    
     



      



الــراأي  و  الفكــر  موؤ�س�ســات   -     
 )(وال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية
�ink    
      Tanks
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 "American Peace Institution
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- موؤ�س�ســة رانــد تر�ســم ال�سيا�سة 
اال�ســالم  ــاه  االمريكيــة 

:)(ماعات اال�سالميةوا
"
       "
     
     
     
     



- تقريــر راند ، بنــاء �سبكات 
)( م�سلمة معتدلة



RAND Institute
 �ink Tank   

       
       

RAND Corporation
       


      
    
  
      
     

      


   


Building "
 "Moderate Muslim Networks
      
   "   "
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تقرير  • يـــدعو 
راند"  "موؤ�س�سة 
االمــــريــــكــــيــــة 
ملــــا يــ�ــســمــيـــــــــــــــــه 
االإ�سالم"   سب"
ولي�ص   - نف�ســـــه 
 -"ســــالمي� "االإ
متم�سًيا  ليكــــون 
مــــــــــــع "الـــواقع 

املعا�سر".
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 تقريــر موؤ�س�ســة رانــد ، االإ�ســالم 
املــد الدميقراطي: احللفــاء، واملوارد 

  )(اتيجياتواال�س
   ""     
 "   
"    
     
" 
 ""  "
       
    
      
    
      
      



wwwrand
org
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الهدف من الدرا�سةالتقرير:

     




    
       
       








      




     
    
 


 


     
     








ح�ســاب  علــى   التقليديــ دعــم 
:االأ�سولي

      
    


      


     

      

     
 
 ""
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مواجهة االأ�سولي ومعارستهم:


    






      
  


      
     
     



     




:الدعم االنتقائي للعلماني
    
    
     







مــن  التقريــر  بــه  جــاء  مــا  بع�ــص 
افاءات ومدعيات:
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       - املوؤ�س�سات العلمية واخلريية:
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 NSSM
 
  
  
   
   

     
 
      
     
      
 




الــــتــــيــــار   •
املعتدل  االإ�سالمي 
امريكيا هو التيار 
يــر عدم  الـــذي 
ال�سريعة  تطبيق 
ــــة،  ــــي ــــالم ــــس االإ�
التيارات  ويدعم 
الـــلـــيـــالـــيـــة، 
ويــــــوؤمــــــن بــحــق 
ـــــــات  ـــــــي ـــــــل االأق
 تو يف  الدينية 
العليا،  املنـــــا�سب 
بالتيار  ويـــوؤمـــن 
التقليدي  الديني 
 . وال�سـويف فـــق
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اامعــة االأمريكيــة بالقاهــرة ... 
االأهداف اخلفية.
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اامعة االأمريكية يف بريوت 
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اأحـــــد  ــــــان  ك  •
ــــــــــــــــــــداف  االأه
الـــرئـــيـــ�ـــســـيـــة 
لـــــلـــــجـــــامـــــعـــــة 
االمـــريـــكـــيـــة يف 
الـــــقـــــاهـــــرة هــو 
النخبة  اعــــداد 
ـــــــة   ـــــــم ـــــــاك احل
الهيمنة  ــهــدف  ب
على  وال�سيطرة 
ال�سعب  مــقــدرات 
ـــــري مــن  ـــــ�ـــــس امل
خــــــالل اإعـــــــداد 
واإمدادهم  القادة 
بالثقافة الربية 
امل�سيحية  والقيم 
واحلــــــــــــيــــــــــــاة 
االأمــــريــــكــــيــــة 
ــم  ــه ــل ــع ــج ــــــا ي
بعقلهم  ينتمون 
اإىل  ــم  ــه ــدان ووج

املجتمع الربي.
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وامل�سل�ســالت  ال�سينمــا  �سناعــة   -
التلفزيونية:

     هوليود..الوجــه االآخر لل�سناعة 
 احلربية الناعمة
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- فيلم �سقو ال�سقر اال�سود....
black hawk down

      
      
    
      
   
      
       
      
      



- فيلم ما وراء خطو العدو...
behinde the enemy line
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 rule...فيلم قانــون اال�ستبا -
of engagment



     


       
       
     







      
      




- فيلم االكاذيب احلقيقية
true lie 

   
FBI
     
     
 
      






 the three...فيلــم ثالثــة ملــو -
kings




    
      
 
      
     
     
      
 
     



the siege...احل�سار-
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 اأفــالم هوليود تعادي العرب وامل�سلم     
)( ردون م
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ـــود  ـــي ـــول ه  •
فــعــالــة  ..اأداة 
لتعميم  وقــويــة 
والقيم  الثقافة 
ــــة،  ــــي ــــك االأمــــري
 وتـــقـــدم وتــعــز
النمطية  ال�سور 
الـــتـــي تــتــمــا�ــســى 
مـــــع �ــســيــا�ــســات 
 املــ�ــســتــ�ــســرقــ
 ــــ ــــي ــــك االأمــــري
اه  العدوانية 
.العرب وامل�سلم
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)( هوليود طية للعرب يف سور�       
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th�e�ree Kings

Warrior
      





         
     
       


     
    Aladdin 
         
      
   
 
  
       
    �e Arab  
      


�e Barbarian
         
      


     


   
       
       

       



    �e sheik  
�e Son of the   

 Sheik






  
      
     

True Lies
  
      
 
     


 Rules of Engagement 
    
     
     
      
     

      

   
    


       
American Sniper
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Father of the
      Bride



Cannonball Run II
Protocol      

Never Say Never Again 
     
 




     

 

      
     
        
Death
   Before Dishonor
     
�eNever Say Never Again

English Patient
      

 
     
  
 
�e   

Siege


       
    
 
    
  Cast a Giant Shadow
 
    Munish  
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  رامبو  االأول . . فيلم النموذ    
     
        

     


       
      


     
      


        
     
      
       
    
       


   
      
    

  
 
  



 


 

 

  


 
 
 
 
 


  



 



 

الــعــقــل  يــ�ــســتــقــبــل   •
ــري  ــبــ�ــس والـــــدمـــــاغ ال
املــعــطــيــات احلــ�ــســيــة 
ــل  ــائ ــس ــر� واملـــــــواد وال
طريق  عن  االإعالمية 
ـــل االتـــ�ـــســـال  ـــائ ـــس و�
املختلفة  واالإعـــــــالم 
اإذاعـــة،   ، تلفزيون   (
 سح�  ، ــائــيــات  فــ�ــس
وجمــالت،  ومطبوعات 
ـــــت ،  ـــــن مـــــواقـــــع ان
اأجـــهـــزة   ، ــــات  ــــالن اإع
ــفــرديــة  االتـــ�ـــســـال ال
مبعدل  الــخ(   ، اخللوي 
يف  وجــزئــيــة  معلومة 
اــرعــة الـــواحـــدة) 
باللة   Beta  مليو
منها  يدخل  العلمية( 
اإىل الوعي ن�سبة قليلة 
 ــــن ــــدا تــقــل ع ج
الباقي  الق�سم  ويذهب 
الالوعي  اإىل    اأي 
البطية  اأثاره  دثا 
التاأثري  عمليات   عــ
وفــتــ قــنــوات واآلــيــات 
 االت�سال والتفاعل ب
الــالوعــي والــوعــي يف 
العقل  ــوامل  اأروقــة وع

الباطن.
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طائــرة    فيلــم   :الثــا  النمــوذ       
. الرئي�ص االأو
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اال�ستخبــارات  خدمــة  يف  هوليــود        
)( االأمريكية

     
    
     
  CIA  



    
CIA
      
     


"      
 "CIA

     
    


    
   CIA   
     
     



DW
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 " CIA 
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CIA  
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ZERO DARK THIRTY
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ت�سنــع  ناعمــة  قــوة   ديــز والــت       
.  )(العقول
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اإحــ�ــســائــيــة  يف   •
اإن   : ـــة  ـــي ـــم ـــل ع
يتعرص  اــمــهــور 
لــو�ــســائــل االإعــــالم 
مبعدل - �ساعات 
مــا  اأي  يــــومــــيــــا، 
�ساعة   ييوا
  مقابل  �سنويًا، 
�ـــســـاعـــة يــقــ�ــســيــهــا 
والطالب  التالميذ 
اأو  ـــــص  ـــــدار� امل يف 
 وهنا اامعات، 
ــــات  ــــي ــــائ ــــس ــــ� اإح
املتلقي  اأن  تــقــول 
يتعرص  ــعــربــي  ال
يوميًا  �ساعات   ـــ ل
ــة  ــاع ــس �  و
 خمتل من  �سنويًا 
ــائــل  ــس ــو� اأنـــــــواع ال

االإعالمية. 
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     االآثــار ال�سلبية الأفــالم الكرتون على 
. )(اأطفالنا
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اأفــالم الكرتــون ال�سلبــي يف       - دور 
االأخالق:

 :اأ - التعري



   






:ب - عالقات ال�سداقة
friendboy
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     -  دور اأفــالم الكرتــون ال�سلبــي يف 
الهوية:

     
       
       



 :اأ- التمرد على القيم






       
      

       
       

  


       


   musk 
      

     


      

      


 :اليهــــــود حـــق  تر�سيــــخ  ب- 




   
 
 









- البحث عن االأرص ب�سية االأم: 

 "
 "







       
     
     




ال�سلبــي يف  الكرتــون  اأفــالم       -دور 
 :العقيــدة
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       ومــن اأهــم اآثــار اأفــالم الكرتــون على 
العقيدة: 

،اأ- تعــدد االآلهة








:ب-ت�سويــه الَقدر

 






       - دور اأفــالم الكرتــون ال�سلبــي على 
 :الفطرة












 :اأ- العنــ




   

   
  
  
  
  
  


  



  
  
 
  
 
 
 





       
    
    
        

ة  هد مل�سا ا •
اأو  الــتــلــفــزيــونــيــة 
وال�سماع  اال�ستماع 
 اأو الت�سف االإذاعي 
 وــــــــــ ــــــــــك االل
االنـــنـــتـــي يــــوؤدي 
اأثـــار   ــــدو ح اإىل 
هائلة  وم�ساعفات 
وت�سكيل  ــوغ  �ــس يف 
وتــ�ــســويــ�ــص اأذهــــان 
الـــنـــا�ـــص وتــوجــيــه 
النف�سية  مــيــولــهــا 
واــــــمــــــالــــــيــــــة 
واال�ــســتــهــالكــيــة، 
واالأخـــطـــر مــن كل 
وعيها  برجمة  هذا 
ــثــقــايف والــديــنــي  ال
وخا�سة  وال�سيا�سي 
الــ�ــســرائــ الــرخــوة 
ــة  ــس ــر ــــــــ ع االأك
االأطــفــال   - للتاأثر 
 واملــــــــراهــــــــقــــــــ
ـــــبـــــاب...  ـــــ�ـــــس وال
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   الفطــري،  العبــث  ب- 
 









        
      
     
      
     
     
      

  
    







       
      
      

     
       
     
     

 
  



       - و �ســــائــل  االعــالم و�سبــــكـة 
التـــــوا�سل االجتماعي .

 )(الناعمة االإعالم، قوة ال�س
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االإعــالم  و�سائــل          تاريــخ تطــور 

واالت�سال واملعلومات  .
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     تقييــم اأهــل اخلة لوائــ واأدوار 
  )(و�سائل االت�سال واالإعالم واملعلومات
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تــــتــــحــــكــــم   •
املتحدة  الــواليــات 
 )( ــقــارب  ي مبا 
من املادة االإعالمية 
 ـــو ـــت ـــس ـــ� عــــلــــى امل
ــــي، بــفــعــل  ــــامل ــــع ال
ــنــوعــي  الـــتـــطـــور ال
احلا�سل  والت�سابك 
اإعالمها،  و�سائل  يف 
 )(التي تتجاو
ــة  ــي ــالم ــة اإع ــرك ــس �
ال�سعيد  على   ع ّتـــو
يقل  ال  مــا   الــــدو
 )،( عــن 
�ــســاعــة �ــســنــويــًا من 
املـــواد االإعــالمــيــة. 
"وكالة  اأَنّ  بحيث 
ـــد بــر�ــص ـــت ـــاي ـــون ي
 "United Press
وحدها  االأخبارية 
ـــــــــد اأكــــــــ مــن  ّ 
ــطــة   )(
 )( يف  تلفاية 
دولـــــة بــالــتــقــاريــر 
رة. امل�سَوّ واالأخبار 
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 اولــة لتح�ســ ...قنــاة احلــرة     
�سورة امريكا عند العرب  
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     قنــاة احلــرة االأمريكية يف عيون 
)( اءاخل

     
       ""
 "   
      "
   

     




      

 "
      " 
"
       
   


  –



"

      

"
 "    
   ""    
  "   "
  "   "
     


  


 
 
 
 
  
  

 " " 
   
  

      ""
  ""    

"
    
     

      

""
     "" 
      
 ""

ــــراد  ــــف اإن اَنّ   •
املتحّدة  ــات  ــوالي ال
الــعــالقــات  ب�سعيد 
 نالدولية دون موا
اإىل  اأف�سى  قد  فوؤ،  ك
ــا بــتــوجــيــه  ــامــه قــي
مــعــظــم مــقــدراتــهــا 
ــــــــة نـــحـــو  ــــــــادي امل
تــعــمــيــم ــوذجــهــا 
ــايف حتــديــدًا  ــق ــث ال
ــو عــاملــي. ــح عــلــى ن
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         �سبكات التوا�سل االإجتماعي من�سات 
 )(للحرب االأمريكية الناعمة
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باحثون   يعت  •
)الــــعــــوملــــة(  اأّن 
مــــرادفــــة لــلــحــرب 
 عت وت الناعمة. 
تـــهـــديـــدًا لـــلـــدول 
 ال�سعيفة والالعب
ــى  املـــنـــفـــعـــلـــ عــل
الدولية  ال�ساحة 
وهـــــــــي نـــــــــوع مـــن 
اديدة.  ال�سلطة 
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:سيــة االأوىلالفر
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   الدبلوما�سية الرقمية  القوة الناعمة 
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ينف�سل  •حينما 
م  ـــــد ـــــخ ـــــت ـــــس ـــــ� امل
التوا�سل  ل�سبكات 
االجـــتـــمـــاعـــي عــن 
االإن�سانية  بيته 
ـــة  ـــي ـــاع ـــم ـــت واالج
ــًة  ــس ــ� ــري ــ ف ــب ــس ــ� ي
ــك  ــن ــب وهـــــــدًفـــــــا ل
االأهداف االأمريكية 
والـــ�ـــســـهـــيـــونـــيـــة.
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وجمــع  التج�س�ــص  عمليــات   -     
املعلومات:

�ّسل من قبل  س�ص رقمــي ي� اخطر برنامــ
 منذ NSA وكالة

      
    Snowden
   NSA  
     "PRISM "
    
       
     
    
 
    

   
    


NSA     

    
     
NSA     

  
  
  
   

 
  

  AOL
 
 
 
  
 
  


 


 "":ردود فعل دولية

"


 "
   


       
        
       

خــــــــّول  •لــــــقد 
" بري�سم"   نامال
 NSA ــــــة  وكــــــال
الر�سائل  اخــــاق 
االلــــكــــونــــيــــة، 
واملكاملات  والــ�ــســات 
وغريها  ال�سوتية 
مـــــــن الـــــوثـــــائـــــق 
ــــــص  ــــــا� ــــــخ ــــــس الأ�
خـــــــــار وداخـــــــل 
املتحدة.  الــواليــات 
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"�سنودن"  �ـــســـّرب   •
للاية  �سرّية  معلومات 
وكــالــة  اأن  اإىل  ت�سري 
 باأك متورطة   NSA
عملية   الــــ   مـــن 
�سركات  على  قر�سنة 
وحكومات.  واأ�سخا�ص 

----------------
لـ  الــ�ــســابــق  املــديــر   •
 NSA ، CIAمايكل 
ن�سرق  نحن   :  هــايــدن
ــــن  اأ�ــــســــيــــاء االآخــــري
ــــى االإنـــــــنـــــــت،  عــــل
ــــل بــلــد  وحـــكـــومـــة ك
النا�ص  على  تتج�س�ص 
 ،واحلــكــومــات االأخـــر
ــــن جـــوا�ـــســـيـــ�ـــص  ــــك ول
االأف�سل هــم  اأمــريــكــا 
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�س�ــص NSA علــى  مليــون ر�سالــة 
اإلكونية وملفــات �سوتية ومرئية خالل 

 )(سهر واحد�
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◊ ◈ ◈ ◉ ◈ ◈ ◊
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 القوة الناعمة لد بع�ص البلدان

)(املبحث االول:  القوة الناعمة امل�سرية 
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◊ ◈ ◈ ◉ ◈ ◈ ◊

)(ديدةكية االقوة الناعمة ال :املبحث الثا
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◊ ◈ ◈ ◉ ◈ ◈ ◊

ــر  ــس ــ� م ــــك  ــــل  •
ــر  ــس ــا� ــن اأكــــــيــــــة ع
ـــوة الــنــاعــمــة يف  ـــق ال
يتم  ففيها  ــم،  ــي ــل االإق
اإنـــتـــا اأكـــ عـــدد من 
ال�سينمائية  االأفــــالم 
ـــــالت  ـــــ�ـــــس ـــــل واملـــــ�ـــــس
ولك  التلفزيونية، 
اأكــــــــــــ عــــــــــدد مـــن 
ـــب واملـــــقـــــاالت  ـــت ـــك ال
ــورة. ــنــ�ــس الــعــلــمــيــة امل
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)( املبحث الثالث: القّوة الناعمة ال�سعودية
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ـــــــــــــلـــــــــــــك   •
اأداة   اأقــو ال�سعودية 
حاسنة  كونها  ناعمة، 
 ،لـــقـــبـــلـــة املــ�ــســلــمــ
 ال�سريف  واحلــرمــ
ويعتمر  اإلــيــهــا   ويــحــ
مالي امل�سلم �سنوّيًا.
- - - - - - - - - - - -

ال�سعودية  بامكان   •
والعمرة   احل ا�ستثمار 
خلــــدمــــة اهــــدافــــهــــا 
مع  العليا  وم�ساحلها 
ـــــدول اال�ــســالمــيــة. ال
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املبحث الرابع:القوة الناعمة االيرانية
 “  واالإلكــ  “ الف�ســاء  جي�ــص 
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Iranian Cyber
   “Army
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اعــــــــفــــــــت   •
ّن  اأ " ئيل ا �سر اإ "
ميلكون   ــيــ االإيــران
ـــاًل من  ـــاف ــاًل ح ــج ــس �
االجنــاات يف جمال 
االإلكونّية،  احلرب 
االقمار  اطالق  ولعل 
ـــة،  ـــي ـــاع ـــن ـــط ـــس االإ�
وتـــعـــزيـــز قـــــدرات 
،والقطاع  االتــ�ــســال 
 اأبر من   واالإلك
ما حققه هذا القطاع 
لــتــعــزيــز قـــدراتـــه .
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ـــــث  ـــــاح ـــــب ال  •
ـــص مـــالـــكـــي:  ـــا� ـــب ع
ـــادر  تـــتـــمـــثـــل مـــ�ـــس
ــة  ــم ــاع ــن ــــوة ال ــــق ال
الت�سيع  يف  االإيرانية 
ـــة  ـــي ـــراط ـــق ـــدمي وال
ـــــات  ـــــاب ـــــخ ـــــت واالن
ـــــــراة  وحــــــقــــــوق امل
 واملـــجـــتـــمـــع املــــد
االيرانية  والتقاليد 
. العامة  والعالقات 
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        م�سادر القوة الناعمة االإيرانية.
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     اأدوات القوة الناعمة االإيرانية
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     اأواًل: االأدوات الثقـــافية :
      
    






  
  
 
  

  

  
   

 
 
  
  
  
 

ت   �س�سا موؤ تعت •
تــرويــ الــتــ�ــســيــع يف 
ادوات  مـــن  الـــعـــامل 
ـــوة االيـــرانـــيـــة  ـــق ال
الناعمة وتتمثل يف: 
الأهل  العاملي  املجمع 
الـــبـــيـــت، ومــنــظــمــة 
االإ�ــســالمــي،   التبلي
وجمـــمـــع الــتــقــريــب 
بـــــــ املـــــــذاهـــــــب، 
ــيــات املــر�ــســد  ــل وــث
ـــوات  االأعــلــى، واحل
 ،اخلــار يف  الدينية 
االإمــــام  مــوؤ�ــســ�ــســة  و 
االإغاثية. اخلميني 
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ال�سيا�ســة  يف  اأدوات  ثانًيــا:    
اخلارجية:
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يف  االإيرانيــة  الناعمــة  القــوة 
امليزان ايوبوليتيكي

      
       



  
  
  

   
 

 
  
  


  



     
      

    
      




       
 



د.مد  الباحث   •
ـــا بــــاجــــوه: ال  ـــس ر
ــدم ايـــــران  ــخ ــت ــس ــ� ت
الــقــوة  يف  ــا  ــه ــدرات ق
الـــنـــاعـــمـــة بــ�ــســكــل 
  ولــــــو ،ـــســـحـــيـــ�
تويفها يف ال�سيا�سة 
ــان  ــك اخلــــارجــــيــــة ل
ـــق  ـــم تــــاأثــــريهــــا اأع
الــنــظــام  يف   واأكــــــ
.  والــدو االإقليمي 
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◊ ◈ ◈ ◉ ◈ ◈ ◊

املبحث اخلام�ص: 
)( القوة الناعمة لـ"حزب اهلل".. وكاريزما ن�سراهلل
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لــــة   تــعــتــ  •
ــص  ــ� ــي ــع احلـــــــوار وال
ـــي  ـــت املـــــ�ـــــســـــ ال
"حزب  ــا  ــده ــم ــع ــت ي
ــادر  ــس ــ� م مـــن  اهلل" 
ــة،  ــم ــاع ــن الــــقــــوة ال
ال�سبكة  اىل  اإسافة 
التي  االجــتــمــاعــيــة 
والتحالفات  بناها، 
ـــــــة  ـــــــي ـــــــداخـــــــل ال
واخلــــــــارجــــــــيــــــــة 
للق�سية  ــه  ــي ــّن ــب وت
الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة.
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◊ ◈ ◈ ◉ ◈ ◈ ◊

املبحث ال�ساد�ص:القوةال�سهيونيةالناعمة.
االهــداف  خدمــة  يف  هوليــود 

ال�سهيونية .

    
     
    
     
     
    

     
     
     
     
      
    
     
   


      
     






    
     
    
    
     


    



 
 
   
 


 
  
  

  

  


انــعــقــاد  ــعــد  ب  •
 ال�سهيو املـــوؤـــر 
م  عــام  االول 
بـــــعـــــامـــــ تـــنـــبـــه 
اىل  ـــهـــايـــنـــة  الـــ�ـــس
اخــــــاع الــ�ــســيــنــمــا 
تطويعه  وبــ�ــســرورة 
ـــفـــكـــر  ـــــة ال ـــــدم خل
ــهــيــو، وعــلــى  الــ�ــس
ــرات  ــس ــ� امــــتــــداد ع
االعــــــــــوام �ــســيــطــر 
روؤو�ـــص  على  الــيــهــود 
واملوؤ�س�سات  ــوال  االم
الربية. االعالمية 
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االأمريكي  املمثل   •
بــراندو"  "مـــــارلون 
يحكمون  :"اليهود 
ــم  ــه ـــل اإن هـــولـــيـــود ب
فعاًل".  ــا  ــه ــكــون ميــل
--------------

رمبا لن يطول   •
بــنــا االنــتــظــار حتى 
اأفالمًا �سهيونية   نر
ــاول  ــن ــت ـــتـــوجـــه ت ال
باعتباره  االإ�ـــســـالم 
 ــــــــاب ــــــــناالإره دي
مــ�ــســتــــلــة احلــمــلــة 
ـــة ــســد  ـــي ـــك ـــري االأم
 وامل�سلم االإ�ــســالم 
 ـــم اخلـــاطـــ ـــه ـــف وال
لـــــــــد اــــمــــهــــور 
الــــــربـــي لــالإ�ــســالم 
ــــد تــــفــــجــــريات  ــــع ب
.  ــتــمــ ــب ــس �
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 وكيــ "مو�ســاد"..   جهــا هــو  مــا 
)(يعمل
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ــمــاء  ــل ــع ال عـــلـــى   •
االإنتباه   وامل�سوؤول
اإىل اأن ر�سد جمريات 
يتم  اأن  يجب  االأمــور 
ع امل�سادر والطرق 
يكون  واأن  ال�سرعية، 
ر�سدًا يقظًا ومتب�سرًا 
 واتـــــخـــــاذ املـــوقـــ
املعايري  ــســوء  عــلــى 
االإ�سالمية،  واملواين 
الــتــاأثــر  ينبي  وال 
واالأخــــــــذ بـــاأخـــبـــار 
ــالت و�ــســائــل  ــي ــل وحت
االإعـــــالم املــعــاديــة.
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فــى  "كيــدون" املتخ�س�ســة  وحــدة 
االأغتياالت ون�سر الفوسى.
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 " د �سا ملو ا " يتميز •
بــاعــتــه الــفــائــقــة 
العمليات  جمـــال  يف 
طبيعة  الأن  القذرة، 
وتــــــدريــــــب عــمــيــل 
املـــو�ـــســـاد ــعــلــه ال 
يتوق كثريا عند اأي 
اأخالقية  اعتبارات 
ـــدف هو  ـــه مــــــادام ال
ال�سهيونية  خــدمــة 
اليهودية. والــدولــة 
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االإ�سرائيليــة  التج�س�ــص  وحــدة 
احلــرب  يف  ودورهــا  "حت�ســاف" 

)( الناعمة
 
      
     
      

syria scope
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 جــهــا اهـــتـــم   •
ــــتــــخــــبــــارات  االإ�ــــس
منذ  ”االإ�سرائيلية“ 
بالتكنولوجيا  ن�ساأته 
وتـــعـــاون مــع وكــالــة 
ــر  ــوي ــط ــت ل  NSA
ــــــــه يف  ــــــــزت ــــــــه اأج
االأمريكية  الوحدات 
املــتــخــ�ــســ�ــســة، مــا 
اإنــ�ــســاء  اإىل   اأد
”حت�ساف“  وحــــدة 
الـــــــتـــــــي تــــر�ــــســــد 
التوا�سل  ال�سبكات 
ـــــي. ـــــاع ـــــم ـــــت االإج
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 ان�ــص، ال�سالح الفتا للمجندات 
 )( اال�سرائيليات
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الدور   يتوق مل   •
�ــســراع  يف  الــنــ�ــســوي 
من  " ئيل ا �سر اإ "
حتى  الــبــقــاء  اأجــــل 
تريت  واإن  يــومــنــا، 
وامل�سميات. االأ�سكال 
--------------

 ـــا ـــه ج ـــــقـــــوم  ي  •
يتجنيد  ـــاد  ـــس ـــو� امل
ـــات  ـــي ـــل ـــي ـــرائ ـــس اال�
الغـــــــراء قـــيـــادات 
ــــــكــــــريــــــة  عــــــ�ــــــس
دول  يف  و�ــســيــا�ــســيــة 
للح�سول  ــة  ــادي ــع م
ـــات  ـــوم ـــل ـــع ــــى م عــــل
وامــنــيــة. ع�سكرية 
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 )(املبحث ال�سابع: القوة الناعمة الرو�سية
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ـــق  ـــدف ت ــــــع  م  •
الدول  من  املهاجرين 
رو�سيا  على  املجاورة 
االأن�سطة  وا�ستمرار 
اال�ــــســــتــــثــــمــــاريــــة 
الرو�سية  لل�سركات 
بـــــهـــــذه الــــــــــدول، 
�سبابها  ــتــمــرار  وا�ــس
االأفــالم  م�ساهدة  يف 
واالإقــبــال  الرو�سية 
ـــجـــات  ـــت ـــن ــــى امل عــــل
اال�ـــســـتـــهـــالكـــيـــة، 
عن  مو�سكو  وامتناع 
ــا  ــده ـــخـــدام ي ـــت ـــس ا�
�ستحقق  الــثــقــيــلــة 
اقت�سادية  هيمنة 
باملنطقة  وثقافية 
االأورواآ�ــــســــيــــويــــة. 
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بع�ص   تــكــ�ــســ  •
ــن  الــــــتــــــطــــــورات ع
فـــــــوائـــــــد الـــــقـــــوة 
حولت  التي  الناعمة 
قــوة  اإىل  ــو  ــك ــس ــو� م
جذابة.  اقت�سادية 
- - - - - - - - - - - -

من  رو�سيا  تتمكن  لن 
جميع  من  اال�ستفادة 
اإذا  الناعمة  قوتها 
العليا  الــيــد  كــانــت 
الأنـــــ�ـــــســـــار الــــقــــوة 
الــ�ــســلــدة الــذيــن قد 
لتكتيكات  يــلــجــوؤون 
الــتــدخــل الــقــدميــة؛ 
ــــحــــفــــا عــلــى  ــــل ل
الرو�سية.  امل�سال
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 )(املبحث الثامن: القوة الناعمة ال�سينية
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 الــ�ــســ ـــذل  ـــب ت  •
ــثــة  ــي ـــــودا حــث ـــــه ج
ــا  ــه ــت ــ لــــتــــعــــزيــــز ل
وثــقــافــتــهــا بــانــ�ــســاء 
اللة  لتعلم   بــرامــ
جامعات  يف  ال�سينية 
رائـــــــدة مــــن كــيــنــيــا 
ا�ـــســـالـــيـــا. اىل 



118



     
    
     



      

    


     
       
   


  


     

     


 " "    
      




   "    


"


     
 
     


      
       
      


     
    
      


   

        



       
     



    
  
     









     

     
     
     



◊ ◈ ◈ ◉ ◈ ◈ ◊



119 























 )(املبحث التا�سع: القوة الناعمة االملانية
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"اجنيال  ن�سبت   •
مكان  نف�سها  مريكل" 
”امللك  ــي  ــس ــنــجــا� ال
ـــظـــلـــم  ي ال  ــــــــذي  ال
عــنــده اأحـــد وعــادل 
يف   ــر ك حكمه،  يف 
الحــتــ�ــســان  خلقه“ 
 ال�سوري  الالج
والعراقي وغريهم. 
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مواجهة احلرب الناعمة ...املنه واال�ساتيجية

 اإ�ساتيجية مواجهة احلرب الناعمة
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     كتب عن القوة و احلرب الناعمة .
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