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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،
وتهدف اىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات
أساسية يف فضاء التفكري املعارص.

وسعياً اىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجية
شاملة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضورا ً وتداوالً
وتأثريا ً يف العلوم اإلنسانية ،وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
اإلجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ
الحضارات.
أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل النحو
التايل:

أوالً :الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية
املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار ،والتعرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة.
ثانياً :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم
التي غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل
خالف املراد منها .ال سيام وأن كثريا ً من اإلشكاليات املعرفية
ناتجة من اضطراب الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل
مقاصدها الحقيقية.

8

الحرب الناعمة (األسس النظرية والتطبيقية)

ثالثاً :بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار
سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات
العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.

رابعاً :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات
الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
اإلصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية ،فضالً عن ِ
صالته
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى .وانطالقاً من البعد العلمي
واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع فقد حرص المركز عىل أن
يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين
من العاملني العريب واإلسالمي.

*

*

*

يندرج مصطلح الحرب الناعمة يف إطار املصطلحات املستحدثة
والتي دخلت ميدان الفكر السيايس ومداوالته خالل السنوات األوىل
من القرن الحادي والعرشين.
ترافق نشوء املصطلح مع انتقال العالقات الدولية إىل تاريخ جديد
من التوترات واالحتدامات وكان من أبرزها انفراد الواليات املتحدة
األمريكية بالقرار الدويل وسعي مفكريها االسرتاتيجيني إىل صياغة
نظريات تدخل يف سياق تسويغ هيمنتها األيديولوجية عىل العامل.
شكلت نظرية الحرب الناعمة ،أو القوة اللينة بحسب املفكر
االسرتاتيجي األمرييك جوزيف ناي واحدة من أبرز النظريات
واألطروحات التي جرى تداولها يف العاملني العريب واإلسالمي ،ويقصد
منها تحقيق الهيمنة عرب الغزو الثقايف والفكري وتدمري الوالءات
والهويات الوطنية والدينية واألخالقية.
والله ويل التوفيق

مقدمة

مـدخل إىل الحرب الناعمة
ليس جديدا ً أن تقوم الدول مبامرسة التأثري والنفوذ مبختلف

أشكاله عىل غريها من الدول والشعوب ،فهذا ديدن الدول منذ فجر
التاريخ ونشوء الدول ،سواء بواسطة السفارات والقنصليات وعرب

الوسائل الدبلوماسية والثقافية واإلعالمية املختلفة ،وهو ما تقوم

به الجامعات واملنظامت واألحزاب بطبيعة الحال يف نطاق التأثري
السيايس ،ومتارسه الرشكات يف النطاق اإلقتصادي والتجاري ،وهو

الوظيفة الطبيعية للوسائل اإلعالمية يف املجال العام ،وصوالً إىل ما
يقوم به األفراد يف العالقات الشخصية واالجتامعية ،والجميع دوالً
وأحزاباً ورشكات وأفردا ً يستهدفون تحقيق غايات ثقافية وسياسية
واقتصادية وعسكرية لحسابهم.

كام ليس جديدا ً أن تقوم الجيوش والدول مبامرسة الحرب

النفسية والدعاية ضد أعدائها املفرتضني ،فهذا ديدن الجيوش منذ

برع القادة العسكريون يف املاملك الصينية القدمية من أمثال سون تزو
وجنكيزخان يف استخدام سياسات اإلرعاب النفيس وبث الخوف،

وصوالً اىل القرن العرشين مع غوبلـز وزير الدعاية والحرب النفسية

يف حكومة الزعيم األملاين أدولف هتلر (.)1944 –1938
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ودشنتها املخابرات املركزية األمريكية  CIAيف القرن العرشين مع

تأسيس وحدة العمليات الدعائية وبزوغ النظرية األوىل للسيطرة عىل
الرأي العام من خالل تقنيات هندسة املزاج The Engineering Of

 Consentالتي ابتكرها عامل النفس األمرييك إدوارد برنايز Edward

 Bernaysالتي كانت متهد األرضية اإلعالمية والنفسية للعمليات
الرسية واالنقالبات التي حصلت يف  80بلدا ً حول العامل[[[.

وقامت بريطانيا بنفس الوظيفة ضمن دائرة العمليات النفسية

التابعة للجيش الربيطاين زمن الحرب الباردة ،عندما كانت قناة
 BBCالشهرية جزءا ً عضوياً من هيئة الرصد واالتصاالت الحكومية

التابعة للجيش الربيطاين ،قبل أن تعلن عام  2012أنها قناة مستقلة

عن الدولة الربيطانية ،مع العلم أنها صنفت بأنها أعظم أدوات القوة
الناعمة الربيطانية وفق الوثائق الرسمية املنشورة عىل موقع مجلس

اللوردات الربيطاين[[[.

وليس جديدا ً مامرسة التأثري السيايس واللغوي والثقايف

واالجتامعي من قبل دولة استعامرية عىل إحدى مستعمراتها ،كام

يف النموذج الفرنيس مع حالة الجزائر.

[[[ـ مقالة تحت عنوان «سيجارة وموز وحرية «للكاتب أياد زيعور ،نرشتها السفري بتاريخ
 2012/6/1العدد 12196متوفرة عىل الرابط اآليت:
article.aspx?ariicleid=3&editionid=2164/www.assafir.com
[[[ـ دراسة موسوعية من  750صفحة أعدتها لجنة القوة الناعمة يف مجلس اللوردات
الربيطاين  House of Lordsتحت عنوان «القوة الناعمة ولجنة النفوذ الربيطاين «Soft
 Power and The uk»s Inf luenceCommitteeمنشورة عىل موقع موسوعة ويكيبيديا
الحرة باإلنكليزيةwww.ar.wikipedia.org ،

مقدمة

لكن الجديد هو وصول نطاق ومدى وفن التأثري والنفوذ إىل

مستوى غري مسبوق من حيث التخطيط واملنهجية والشمولية
واإلعداد والتجهيز ،مبا قد يضاهي أعامل الحرب والعدوان

العسكري ،بحيث أصبحت تشكل عمالً عدوانياً بديالً لشن الحرب
العسكرية يف حاالت معينة

خمسة عوامل دفعت اإلدارة األمريكية إلعتامد خيار الحرب الناعمة:
1ـ عامل الدميغرافيا :حيث أدى التزايد السكاين إىل تضخم

حجم وانتشار سكان املدن ،األمر الذي أدى اىل وضع عائق
ضخم أمام اتباع النظرية العسكرية الكالسيكية التي كانت تقوم عىل

مبدأ السيطرة الخاطفة عىل األرايض واحتالل املواقع العسكرية
وبالعموم كسب الجغرافيا كإسرتاتيجية وحيدة لفرض جدول
األعامل السيايس عىل األعداء.

2ـ التكنولوجيا السياسية :حيث وصل عدد الفضائيات إىل اكرث

من  10آالف فضائية وامتدت شبكات اإلنرتنت إىل مليار مشرتك
ومستخدم.

وبلغت أجهزة الخليوي ما يقارب مليار هاتف محمول وهو

ما غري يف قواعد الجغرافيا السياسية يف العامل ،واصبح متاحاً

أمام وكالة األمن القومي االمرييك التجسس عىل معظم الناس
ومعرفة آرائهم والتنبأ باتجاهاتهم ووضع الربامج الثقافية والسياسية
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واإلعالمية املناسبة لتوجيههم وفق نظرية القوة الناعمة للحصول
عىل ما تريده اإلدارة األمريكية.

وما كشفه املوظف املنشق عن وكالة األمن القومي األمرييك

إدوارد سنودن من عمليات تجسس فاق كل تصور ،حتى أن الغربيني

أنفسهم تعجبوا من مقدار التجسس وشموليته ،والتجسس ميكّن
اإلدارة األمريكية من تصميم موارد القوة الناعمة وم ّدها باملعطيات

والبيانات املطلوبة ،حتى أن باحثاً كندياً قال يف مؤمتره الصحايف

أن برامج ويندوز  98األشهر يف برامج تشغيل أجهزة الكومبيوتر
الشخصية واملكتبية يف العامل من صناعة وتصميم وبرمجة وكالة

األمن القومي األمرييك[[[.

3ـ فشل خيار الحسم العسكري :كانت الحروب العسكرية تقوم

عىل الرضبات الجوية والتوغل الربي واحتالل املواقع العسكرية،
واسرتاتيجيات مكافحة التمرد يف حال واجه االحتالل مقاومة

شعبية عقائدية منظمة ،سواء كانت املنظامت دينية أو قومية أو حتى

ماركسية.

4ـ تحول امليزان االقتصادي الدويل :وحدث االنتقال من

الغـرب باتجاه الرشق ،ومن أمريكا وأوروبا باتجاه آسيـــا الصاعدة

ومجموعة الربيكس الصني والهند وروسيا والربازيل وجنوب افريقيا

وصعود املحور اإليراين املتحالف مع محور الربيكس.

[[[ـ مقالة تحت عنوان «ادوارد سنودن رجل القرن» للكاتب الدكتور أسعد ابو خليل،
نرشتها جريدة األخبار اللبنانية ،العدد  2253بتاريخ .2014/3/22

مقدمة

5ـ حسابات الكلفة املالية والسياسية والبرشية :حيث إن الكلفة

املالية للحرب الناعمة ال تتجاوز انفاق مئات ماليني الدوالرات،

يف حني أنفقت اإلدارة األمريكة  3آالف مليار يف حريب العراق
وافغانستان ،أي هي نسبة  1إىل  ،100وال يقتل يف الحرب الناعمة
أي مواطن أمرييك ،يف حني قتل عرشات آالف الجنود يف حروب

أمريكا العسكرية ،كام أن الكلفة السياسية للحرب الناعمة ال تقارن

بالحرب العسكرية ،ففي حال فشلت الحرب الناعمة ال أحد
يحاسب اإلدارة األمريكية عليها،

القوة الناعمة يف حسابات الصني وروسيا وبريطانيا وأملانيا واليابان
وإيران:
وقد بدأت مقولة «الحرب الناعمة» باإلنتشار دولياً ،فتبنت الصني

نظرية القوة الناعمة ،وشخصت أجهزتها وجود حرب ثقافية وحرب
ناعمة تقودها اإلدارة األمريكية وحلفاؤها لرضب الصني من الداخل،
وتفكيك هويتها الثقافية وتفكيك مكوناتها القومية ،حيث أنشأت

رشكة غوغل العاملية بدعم من وزارة الخارجية األمريكية مواقع
مبختلف اللهجات القومية الصينية[[[ كام اشرتت الرشكة األمريكية

والت ديزين مساحات ضخمة يف أبرز املدن الصينية كشنغهاي[[[.

[[[ـ موقع وزارة الخارجية األمريكية ،مصدر سابق.
[[[ـ مقالة تحت عنوان «اإلنرتنت والحرب الناعمة والسيادة الصينية» نرشتها مجلة
السياسة الدولية ،بتاريخ  2012/7/11للكاتب روجري كرميز
www.worldpolicy.org/blog/201211/07/internet-soft-war-sovereigntyand-china
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واعتمدت الصني املقولة يف برامجها بشكل الفت يف ضوء

مؤمتر الحزب الشيوعي الصيني الذي انعقد عام  ،2011وسحبت

مبوجب هذا التوجه  88برنامجاً تلفزيونياً أمريكياً وغربياً كانت تبث
من عىل شاشات وشبكات التلفزيون الصيني ،وتبنت «اسرتاتيجية
املواجهة الثقافية والسياسية» و»اسرتاتيجية االستثامر يف اإلنتاج
السيناميئ والتلفزيوين والثقايف واإلعالمي والتعليمي واالتصايل،

خاصة اإلنرتنت».

وقد نصت وثيقة «األمن الثقايف الوطني» التي أقرتها قيادة

الحزب الشيوعي الصيني عىل وجوب «مواجهة التحديات الثقافية

واإليديولوجية عىل املستوى الدويل ،التي ازدادت تعقيداً ،وهو ما
يفرض تعزيز القوة الثقافية الصينية ومقاومة تسلسل القوى املعادية،

واعتامد مبدأ التنمية الثقافية وعملية اإلصالح الثقايف»[[[.

وأقدمت الصني عىل إجراءات لتحصني شبكة اإلنرتنت الصينية

من التالعب واالخرتاق ،ألن هدف األعداء «إضعاف الصني وتفتيتها

وتقسيمها» وفق ترصيح الرئيس الصيني هوجنتاو[[[.

وانترشت يف الصحافة الصينية مفردات من قبيل «القوة الناعمة»

و»الحرب الناعمة» ،و»سباق التسلح الناعم» ،ما دل عىل إدراك
[[[ـ خرب نرشته وكالة أنباء الصني تحت عنوان «الصني تتبنى توجيهاً للتنمية الثقافية
لتعزيز القوة الناعمة» بتاريخ 2011/10/19
www.arabic.people.com.cn/31657
[[[ـ مقالة تحت عنوان الصني والحرب الناعمة للكاتب حسني شبكيش ،جريدة الرشق
األوسط ،منشورة بتاريخ  2012/1/10العدد
12096 www.aawsat.com/leader.asp?section=article=658310

مقدمة

القيادة الصينية لحجم املخاطر املحدقة بجبهتها الثقافية والسياسية

الناعمة[[[.

كام دخلت القوة الناعمة قاموس روسيا االتحادية بشقيها

الدفاعي والهجومي.

يف الشق الهجومي أدرجت روسيا القوة الناعمة يف برامجها

الخارجية منذ سنة  2012من خالل ترصيحات للرئيس الرويس
فالدميري بوتني ،ورئيس الوزراء دمييرتي ميدفيديف ،ووزير

الخارجية سريغي الفروف[[[ ويتم ذلك من خالل مد النفوذ
الخارجي لروسيا وزيادة انتشارها اإلعالمي واإلنساين واملعلومايت
والتنموي والتعليمي ـ استقطاب الطالب األجانب  -وفق ما رشحه
نائب وزير الخارجية الرويس جينادي غاتيلوف[[[.

ويف الشق الدفاعي ،قررت اإلدارة الروسية منع الوكالة األمريكية

للتنمية الدوليــة  USAIDمن العمل عىل جميع األرايض الروسية

مبوجب تشخصيها للمخاطر الثقافية الناعمة الوافدة من أمريكا من
خالل هذه الوكالة التابعة بصورة رسمية لوزارة الخارجية األمريكية،

[[[ـ مقالة تحت عنوان «اإلنرتنت والحرب الناعمة والسيادة الصينية» ،مصدر سابق.
[[[ـ خرب تحت عنوان «روسيا تواصل سياسية القوة الناعمة» نرشته وكالة أنباء موسكو
بتاريخ  – 2013/1/23نقله عن وكالة نوفوستي
www.edigear.com/details/index.php?id=1296660
[[[ـ خرب تحت عنوان «روسيا تتطلع اىل استخدام القوة الناعمة لتحقيق اهداف صعبة
يف السياسية الخارجية» نرشته صحيفة الشعب الصينية بتاريخ /11/1
 html.8001107/www.arabic.people.com/cn/31663 2012وخرب تحت عنوان
«روسيا تواصل سياسية القوة الناعمة» نرشته وكالة أنباء
موسكو  -نوفوستي بتاريخ /1/23
2013 www.edigear.com/details/index.php?id=1296660

15

16

الحرب الناعمة (األسس النظرية والتطبيقية)

كام اقرت قانون يف الربملان الرويس يحل مئات منظامت املجتمع
املدين الروسية التي متولها اإلدارة األمريكية والدول الغربية[[[.

فيام أفردت بريطانيا عام  2012وحدة عمل خاصة يف مجلس

اللوردات الربيطاين تحت اسم «لجنة القوة الناعمة والنفوذ
الربيطاين» وذلك بهدف تحقيق مجموعة أهداف نذكر منها:

1ـ إعادة تقييم القوة الناعمة الربيطانية وتحديد املؤسسات

املعنية.

2ـ إدراك منافع ومزايا نظرية القوة الناعمة وتعريفها للنخبة

الربيطانية.

3ـ االستثامر املايل يف القطاعات املنتجة للقوة الناعمة والنفوذ

الربيطاين.

وللغاية عقدت عرشات الجلسات مع خرباء يف الجامعات

الربيطانية واألمريكية ،ومنها جلسة خاصة مع منظر القوة الناعمة

جوزيف ناي ملناقشة نظريته ،وسبل تطبيقها يف السياسات الخارجية
الربيطانية[[[.

يف حني حازت أملانيا عىل لقب أكرث الدول متيزا ً وفق مؤرشات

ومقاييس القوة الناعمة حسب مجلة مونوكول الدولية للعام،2013
[[[ـ خرب تحت عنوان «روسيا  :قانون جديد يعترب املنظامت غري الحكومية عميلة
للخارج» نرشته جريدة األخبار اللبنانية متوفر عىل الرابط اآليت:
www.al-akhbar.com/node/97694
[[[ـ دراسة مجلس اللوردات تحت عنوان «القوة الناعمة ولجنة النفوذ الربيطاين» مصدر
سابق.

مقدمة

وباملقابل ،خصصت اليابان عدة مؤمترات وندوات لتقييم أسباب

تراجع قوتها الناعمة يف العامل[[[.

وبطبيعة الحال حظيت الحرب الناعمة باهتامم خاص يف إيران

يف ضوء توجيهات سامحة السيد الخامنئي دام ظله ،فحظيت
بعناية من أغلب املسؤولني والقادة عىل مستوى رئيس الجمهورية،
ووزراء األمن واالستخبارات ،الثقافة واإلرشاد ،الخارجية ،الدفاع،

الحرس الثوري اإلسالمي ،املرجعيات الدينية يف قم املقدسة.

كام أسست الجمهورية اإلسالمية يف إيران مؤسسة خاصة ،ومقـر

يضم غرفة عمليات مخصصة ملواجهة الحرب الناعمة ،وخصصت

كليات ومعاهد ومراكز تدريبية للغاية ،كام أصدرت عرشات الكتب،
وعقدت عرشات املؤمترات للتعريف بسبل املواجهة.

ويف لبنان حظيت مقولة الحرب الناعمة باهتامم حزب الله،

فوجه إليها سامحة األمني العام ونائبه يف أكرث من مناسبة ،وحظيت

باهتامم سائر قيادة حزب الله ،وبعض اإلعالميني والباحثني
واملثقفني املوالني لخط املقاومة.

[[[ـ مقالة تحت عنوان «أملانيا القوة الناعمة األوىل رغم رصامتها» للكاتب عبد اإلله
مجيد ،موقع إيالف ،منشورة بتاريخ http://www.elaph.com/Web/ 2013/11/ 22
html.850617/11/news/2013
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القوة الناعمة مثرة تحالف قطاع تكنولوجيا االتصاالت والخارجية
األمريكية
يف عامل اليوم الذي يشهد انفجارا ً للمعلومات ،مل يعد هناك

فرص كبرية لنجاح واستقرار الحكومات من خالل االنقالبات
العسكرية ،وبسبب ضعف أدوات العمل الدبلومايس الجغرايف
التقليدي  -دبلوماسية السفارات والقنصليات  -ذات السامت

الهادئة والبطيئة يف معرتك الديناميات الدولية املتسارعة ،وأيضاً

بسبب ضعف أدوات القوة العسكرية التقليدية كام ب ّينا يف املدخل.
لذا اصبحت عقيدة التكنولوجيا السياسية political technology

هي من يتحكم بعقل وزارة الخارجية األمريكية ،وهي عقيدة معقدة

تحتاج إىل مراكز أبحاث معمقة إلدراك أبعادها ودينامياتها ورصد

تفاعالتها وبرامجها.

ويكفي إلدراك فكرة التكنولوجيا السياسية إجراء عملية تصفح

رسيعة ملوقع وزارة الخارجية األمريكية والبحث عن تطبيقات برنامج
املجتمع املدين  03 ،02وهي تطبيقات هدفها تأسيس مجتمع مدين
وشبكات شبابية ناشطة ونخبة سياسية جديدة قادرة عىل التواصل

والتأثري السيايس عرب منافذ التكنولوجيا تويرت /يوتيوب  /فيسبوك

 /املدونات الشخصية /الخ لصنع املعادالت واألجندات وفق
الرغبات األمريكية .واألخطر هو نرش الثقافة السياسية ،وأساليب
وأمناط الحياة األمريكية.

ومن يبحث يف أرشيف موقع وزارة الخارجية األمريكية يعرث عىل

مقدمة

مئات وآالف األبحاث واملقاالت التي تتحدث عن تلك العقيدة،
ويكتشف مقدار تغلغلها يف بنية العقل األمرييك الراهن.

ويكفي أن نشري اىل كتاب «العرص الرقمي» الذي صنفه كل

من جارد كوهني مدير قسم غوغل لألفكار  Idea Googleوهو يف

نفس الوقت عضو لجنة تخطيط السياسات يف الخارجية األمريكية،
وإليك روس مستشار شؤون التقنيات يف الخارجية األمريكية،

وإريك شميدت املدير التنفيذي لرشكة غوغل العاملية Google
للتأكد من هذا املنحى[[[.

ورغم خطورة عقيدة «التكنولوجيا السياسية» إال أنها تعرضت

النتقادات شديدة يف شقها املتصل مبنطقة الرشق األوسط ،قادها
الجيل األمرييك السابق من أمثال هرني كيسنجر وزير الخارجية

األمرييك األشهـر ،واصفاً إياها بإسرتاتيجيات «القوى اإللكرتونية»
التي لن تتمكن من شطب القوى واملؤسسات التقليدية كالجيوش

والتنظيامت والشبكات اإلسالمية[[[ وهو نقاش يعكس تجاذب
املفاهيم واألجيال لدى اإلدارة األمريكية .وهو ما يساعد عىل فهم

نقاط ضعف الحرب الناعمة.

وتقيض عقيدة التكنولوجيا السياسية التي تعد األداة الفعلية

للحرب الناعمة ،بتعديل ميادين ووظائف الحروب واملشاريع
[[[ـ كتاب «العرص الرقمي» نرش يف بريوت عام  2013عن الدار العربية للعلوم  -نارشون.
[[[ـ مقالة تحت عنوان «كيسنجر....اطاللة عىل الثورات العربية» للكاتب
املرصي جميل مطر ،منشورة بتاريخ  2012/4/12عىل موقع الرشوق املرصية
 ،www.shorouknews.comباالشرتاك مع السفري اللبنانية.

19

20

الحرب الناعمة (األسس النظرية والتطبيقية)

واإلسرتاتيجيات السياسية والعالقات الدولية ،واالنتقال من امليدان

العسكري إىل امليدان الناعم ،وبدالً من الضغط من أعىل ،أي
الضغط عىل الحكومات واألنظمة والجيوش ،يتم الضغط من

أسفل ،أي عن طريق منظامت املجتمع املدين وشبكات الناشطني،
وبدالً من الضغط عن طريق السفارات والعالقات والترصيحات

الرسمية ،يجب االنتقال للتحرك يف امليادين والشوارع العامة ،ونقل
امللفات من النقاشات الثنائية بني اإلدارة األمريكة والحكومات،
إىل مستوى النقاشات والحوارات الفضائية ،وعرب شبكات اإلنرتنت

ومواقع يوتيوب  / youtubeومواقع التواصل االجتامعي مثل تويرت

وفيسبوك وبدالً من اسرتاتيجية نرش الكتب أيام الحرب الباردة،

تم إعداد برامج وأدوات (رسائل  )SMS / whatsappلنرش الثقافة
األمريكية من خالل الهواتف الذكية ،وبدالً من هدر الجهود وقضاء

األوقات املرهقة يف بناء التحالفات والعالقات مع األحزاب
التقليدية واستقطاب النخب الثقافية والسياسية ،تم استقطاب
وتدريب آالف الناشطني وفق أحدث الربامج والتقنيات التي تنتجها

التكنولوجيا السياسية األمريكية .وتم إنشاء آالف املنظامت الشبابية،
ومتويل وتوجيه آالف منظامت املجتمع املدين وناشطي شبكات
اإلنرتنت يف شتى أصقاع العامل.

وبناء عليه ،بدالً من السيطرة عرب الحروب العسكرية املكلفة

والعمل الدبلومايس والسيايس الطويل األجل ،تم اعتامد
الدبلوماسية الشعبية والرقمية ،واصبحت التحركات تدار عن بعد

عرب ناشطني من أبناء جلدة الشعب املستهدف ،بعد إعداد دليل

مقدمة

للتكتيكات وطرق تنظيم االحتجاجات امليدانية ورفع الشعارات
اإلصالحية واملطلبية وتعبئة الحشود وارباك السلطات عبارة عن

 198تكتيكاً[[[ .مبا يكفل إحتالل امليادين العامة وإثارة الغبار
االعالمي وتبديل جدول األعامل السيايس متهيدا ً للوصول إىل

قلب وتحويل األوضاع السياسية يف أقرص فرتة زمنية ممكنة.

وما شاهدناه مع مناذج الثورات امللونة واملخملية والناعمة يف

شوارع رصبيا وأوكرانيا وفنزويال وطهران وتونس ومرص وطرابلس
الغرب ودمشق وصوالً إىل روسيا والصني يؤكد هذه العقيدة ،مع اإلشارة

إىل أن أسامء هذه الدول واألنظمة وردت حرفياً ضمن الئحة الدول

املعرضة للتغيري السيايس وفق اسرتاتيجيات األمن القومي األمرييك،

حسب وثائق رسمية صارة عن دوائر البنتاغون ووزارة الخارجية وبعض
املراكز البحثية النافذة ،ومنذ عقد من الزمن عىل األقل.

وبناء عليه ،تقيض املعادلة الجديدة بأن «تغيـر األدوات

التكنولوجية يؤدي اىل تغري ميادين التغيري ،ويؤدي اىل تغيري يف كتلة

الفاعلني والالعبني والناشطني».

وهكذا انتقلت اللعبة األمريكية من التعويل عىل كتلة الفاعلني

والالعبني الحكوميني ـ الدول والجيوش واملؤسسات واألحزاب
السياسية التقليدية ـ إىل كتلة الفاعلني غري الحكوميني ،كالشبكات

القومية والدينية ،ومنظامت املجتمع املدين ،والقادة الناشطني.

[[[ـ كتاب مرتجم اىل اللغة العربية تحت عنوان «الكفاح السلمي –  50نقطة حاسمة
«نرش عام  2006من قبل معهد السالم األمرييك  USIPونرش ما مياثله يف لبنان مركز
دراسات الوحدة العربية عام  2011تحت عنوان «املقاومة الالعنفية ،دراسات يف
النضال السلمي بوسائل الالعنف «للكاتب األمرييك جني شارب.
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ومن يقرأ تقارير مجمع االستخبارات القومي األمرييك يضم

 17جهاز أمنياً التي تصدر كل  4سنوات ،وهي تعكس متاماً العقل

األمني والسيايس األمرييك ،يعرث عىل  3كلامت مفتاحية هي

الالعبني غري الحكوميني /الشبكات  /الناشطني.

وما سبق يسمى يف اإلسرتاتيجيات األمريكية مببدأ جذور

العشب  ،Grass Rootsوميكن رشحه اختصارا ً بأنه يقوم عىل

البناء التدريجي للحركات الشعبية املسامة دميوقراطية ،من خالل

تقديم الدعم والتدريب للناشطني والقادة امليدانيني فيها ،وصناعة
نجوميتهم من خالل وسائل اإلعالم ،ومتكينهم من خطف القضايا
املطلبية والسياسية واالجتامعية للضغط عىل الحكومات واألنظمة

املستهدفة تحت عناوين حقوق اإلنسان والدميوقراطية ،من خالل

برنامج ودليل جاهز يبدأ بتسمية الحركة واملنظمة مبا يتالءم واملناخ
السيايس يف كل دولة حركة اوتبور  -وتعني املقاومة الشعبية  -يف

بلغراد بدولة رصبيا  /حركة كفاية املرصية  /حركة  6ابريل املرصية /

حركة كفا األوكرانية التي تزعمت الثورة الربتقالية  /حركة كامرا التي

تزعمت الثورة يف جورجيا  /الحركة الخرضاء يف إيران عام 2009

 /الخ ) .ومن ثم البدء بتنظيم األنشطة واالحتجاجات الصغرية،
وتعبئة الجامهري تحت شعارات مطلبية وسياسية ،ورفع الشعارات
والرايات واألعالم وتكتيكات التحرك امليداين.

والحقاً يتم اخرتاق صفوف الناشطني عرب عمليات رسية وطرق

ذكية ،من خالل استقطاب هذه الحركات واملنظامت ودعوتها
اىل مؤمترات دولية لدعم الناشطني ،وتأمني انتسابها إىل عضوية

مقدمة

االتحاد الدويل للمنظامت الشبابية التي يديرها جارد كوهني

وجيمس غالسامن ،وهام من الضباط املحركني يف الخارجية
األمريكية[[[ أو من خالل منظمة فريدوم هاوس «بيت الحرية» التي

متول عرشات املنظامت والشبكات العربية والعاملية ،ويديرها

رسمياً «جيمس وليس» املدير السابق لوكالة[[[ ( )CIAأو عرب منظمة
الليربالية الدولية التي تديرها الخارجية األمريكية ،أو من خالل منظمة
فريدريش ايربت األملانية ،التي تديرها االستخبارات األملانية.

السيطرة عىل النخبة واحتالل طوبغرافيا املجال العام وظيفة
الحرب الناعمة
عملية السيطرة عىل النخبة والنفوذ ألجل النفوذ إىل العملية

السياسية له معادالته وقواعد ،حيث إن النخبة يف أي مجتمع ال

تزيد عن  % 1وفق أقىص التقديرات ،وضمن هذه النسبة الضئيلة

أيضاً يوجد نخبة النخبة نسبة  % 1من أصل  ،)1%فيام تلتحق
الغالبية الساحقة من مجموع الرأي العام مع اتجاهات نخبة النخبة،

ويكفي التالعب الناجح بجزء من نخبة النخبة لدفع املجموع

نحو اتجاهات وسيناريوهات محددة ،متكن اإلدارة األمريكية من
تحريك اللعبة السياسية يف أي بلد ،يف ظل مشاريع سياسية جاهزة

[[[ـ ميكن االطالع عىل صور بعض الناشطني مع مسؤولني يف الخارجية األمريكية من
خالل موقع املنظمة عىل اإلنرتنت www.movment.org
[[[ـ ميكن االطالع عىل انشطة بيت الحرية  -فريدوم هاوس  -بزيارة موقعها
www.freedomhouse.org
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وخرائط فعالة للتغيري السيايس ،ما يؤدي اىل سقوط النخبة بحالة

من املفاجأة والذهول ،وهو ما حدث مع ذهول يانكوفيتش الرئيس
األوكراين املوايل لروسيا يف تحرك عام  ،2014وتفكك حاشيته

السياسية ،وهربه من البالد ،وسقوط نظامه بأيدي الغرب ،كام حدث

مع تجربة الثورة الربتقالية عام . 2004

وهو ما حدث سابقاً يف حالة اإلتحاد السوفيايت عام  1989حيث

سببت غفلة النخبة السوفياتية عن املخطط األمرييك والغريب ،الذي
متكن من السيطرة عىل  % 1فقط من النخبة السوفياتية ،مرتافقاً مع
اإلسناد اإلعالمي واألالعيب واملناورات السياسية وعنارص الخدعة

واملفاجأة والذهول من سقوط أكرب كتلة دولية كانت متتلك أهم
جهاز استخبارات يف القرن العرشين ،وفق تعبري اإلمام الخامنئي

دام ظله[[[.

وحدث ما يشابهه يف ايران عام  2009عندما متكنت امريكا

وحلفاؤها من التالعب ببعض النخبة اإليرانية ـ أي أقل من  % 1من
النخبة ـ واستطاعت دفع النظام االيراين إىل منزلقات خطرية ،لوال
يقظة وحكمة قائد الثورة اإلسالمية االمام الخامنئي أعزه الله.

ولعل أحداث أوكرانيا عام  2014وسقوط النظام يف غضون

بضعة أشهر إال دليالً واضحاً عىل منط عمليات الحرب الناعمة،

فالثورة الربتقالية األوكرانية ،وما جرى يف ميادين مدينة كييف ،تم
التمهيد له قبل عرش سنوات وفق ما نرشته صحيفة «ترود» الروسية

[[[ـ دور وسائل االعالم يف الرصاع الثقايف والسيايس ،عيل ضاهر ،دار الهادي ،ط
 2006ص .163 - 144

مقدمة

بوثيقة تحت عنوان «ظل برجينسيك»[[[ ومفاده ان الواليات املتحدة
وأملانيا ودوالً غربية أخرى زرعت يف أوكرانيا  399منظمة دولية
و 421منظمة خريية و 179منظمة غري حكومية لدعم الثورة الربتقالية

يف أوكرانيا حليفة الغرب ،وبينت الوثيقة ان ميزانيات هذه املنظامت
ترتاوح بني  300ألف و 500ألف دوالر يف األسبوع الواحد .وكان
الهدف من وراء ذلك العمل عىل إضعاف املجال االقتصادي

الحيوي بني روسيا وأوكرانيا ،ألن الوحدة االقتصادية بني هاتني
الدولتني تهدد بالرضروة املرشوع الرأساميل الغريب بخطر يشبه

خطر مرشوع اإلتحاد السوفيايت سابقاً .وعملت هذه املنظامت غري

الحكومية كذلك عىل ترويج مجموعة من املفاهيم واملصطلحات

«املشاركة» و«التمكني» و«التنمية السياسية» وكذلك «ملجتمع
املدين» وسيطرة من خاللها عىل املجال الفكري والثقايف

والسيايس وامليداين أي السيطرة عىل طوبغرافيا املجال العام

وقيادة النخبة يف أوكرانيا.

ومـن هنـا ،عندمـا تحين فرصـة الحـرب الناعمـة املناسـبة

وتتشـكل البيئة السياسـية املالمئة ويبدأ التحول التدريجي للنخب

والتجاهـات الـرأي العام تبدأ عشرات الجهات املجهـزة بالتدخل

إلسـناد العمليـة ويبـدأ الفـرز بين إصالحـي ومحافـظ مـع واليـة
الفقيـه وضـد واليـة الفقيه يف إيـران و مع املقاومة وضـد املقاومة
ومـع ثقافـة الحياة وثقافـة املوت يف لبنـان و مـع الديكتاتور وضد

[[[ـ زبغنيو برجنسيك مستشار األمن القومي األمرييك األشهر تحدث يف كتابه األشهر
«رقعة الشطرنج» عن أهمية السيطرة عىل أوكرانيا لتطويق وتدجني روسيا اإلتحادية
والصني ومنع متددهام يف الفضاء الدويل.
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الديكتاتـور يف سـوريا و مـع ديكتاتوريـة ورجعيـة روسـيا أو مـع
انفتـاح الغـرب يف أوكرانيـا و «سـيطرة الطبقـات املسـحوقة أو مـع
التحالـف مـع أميركا يف فنزويلا» وتبدأ أفلام الفيديو التي يرسـلها

الناشـطون اىل الفضائيـات بالظهـور لتأجيـج وتسـخني األجـواء،
وتبـدأ الـدول واملنظمات الدوليـة بإدانـة القمـع واالسـتبداد...

وحينها يبدو املشـهد منسـقاً وكأننـا أمام غرفـة أركان تدير عمليات

على الجبهـة ،وليـس أمـام تحـركات وديناميـات عفوية.

ومـن هنـا ،إذا كان الطـرف املسـتهدف نظـام دولـة أو حزب أو

منظمـة يف حالة غفلة وإسترخاء وعدم إدراك ورصد كيل للمشـهد
والصـورة ،يتولـد جـراء موجـات القـوة الناعمـة عنـارص املفاجـأة

والذهـول واالرتبـاك ،ويبـدأ الطـرف املسـتهدف بإصـدار ردات

فعـل عشـوائية غير مدروسـة ،كأن يتأخـر يف تحليـل املشـهد ،أو
يأمـر باطلاق النـار على املتظاهريـن املضللين حيـث ال يجـب

وال يجـوز ،أو أن يأمـر باعتقـال قائـد مـن قـادة النخبـة املضللـة
حيـث مل تحـن اللحظـة املالمئـة بعـد ،فيبـدأ الخلل بالتسـلل اىل

الجبهـة ،وتـزداد حظـوظ وفـرص نجـاح الحـرب الناعمـة .حينهـا
يتسـلل إىل السـاحة العملاء املدربـون باالسـتناد إىل الترصفـات

غير املدروسـة التـي يؤديهـا بعض الغافلين يف النظـام أو الحزب
املسـتهدف ،خصوصـاً ان الجهـات املعادية تعـرف طريقة ترصف
وسـلوك الجهـات املسـتهدفة ،وامنـاط ردود افعالهـا يف حـاالت
مامثلـة ،نتيجـة دراسـات وأبحـاث سـابقة ،ويف ضوئهـا يجـري
احتالل املشـهد السـيايس وتنفيـذ املخططات وإجـراء التحوالت

مقدمة

املرسـومة ،وهـو ما اعترف به منسـق عمليـات املرحلـة اإلنتقالية

ومسـؤول ملف املعارضة السـورية يف الخارجية األمريكية فريدريد

هـوف حـول معرفته بـ»قامـوس امناط سـلوك النظـام السـوري»[[[.
مـن هنـا تكمـن أهميـة إدراك ومعرفـة أصـول الحـرب الناعمـة

وتطبيقاتهـا ،فهـي ليسـت كلمات مجـردة .بـل ملـف تخصصي،

يحتـاج إىل معرفـة وتدريـب ورصـد ومهـارات يف أدوات
التكنولوجيـا السياسـية األمريكية ،وال ميكن ألي شـخص مسـؤول

يف عـامل اليـوم أن يواجـه مخططـات األعـداء وهو مل يضغـط يوماً

على كبسـة زر كيبـورد الكومبيوتر ،أو مل يتصفح موقعاً عىل شـبكة
اإلنرتنـت مثالً.

متاماً كام قد يدرك أي إنسان عادي مفهوم «الحرب العسكرية»

مبعناها اإلجاميل ،لكنه ال يصبح جرناالً وال ضابطاً وال حتى جندياً

يستطيع مواجهة هذه الحرب ،بل يحتاج األمر لسنوات من التدريب
والتخصص وصقل املهارات وكسب املعارف.

وقد يتفرج أي فرد عىل ألف مباراة يف كرة القدم ،لكنه ال يصبح

العباً محرتفاً.

وهو ما ينطبق عىل الحرب الناعمة ،فقد ندرك ونتصور معناها

اإلجاميل ،لكننا لن نصبح جنودا ً أو ضباطاً ،إال بعد اإلملام

مبجموعة من املعارف والتدريبات واتقان مجموعة من املهارات
[[[ـ مقابلة نرشتها جريدة الحياة ،الصحايف جويس كرم ،تحت عنوان «هوف للحياة :
أرجح فشل اإلبراهيمي ،وأشك أن األسد يعيش يف فقاعة» بتاريخ  2013/12/10الرابط:
www.alhayate/details/471398
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من خالل ورش وندوات ودورات تدريبية للتعرف عىل أدوات

وأسلحة وتطبيقات الحرب الناعمة والخطط واإلسرتاتجيات
والتكتيكات املرسومة ،ورصد األهداف املعادية ،وتقيص نقاط
الضعف يف جبهة العدو ،وسد الثغرات يف جبهتنا.

الباب األول
األصول النظرية
للحرب الناعمة

أوالً :مفهوم القوة الناعمة تعريفها وأركانها
ثانياً  :مؤرشات قياس القوة الناعمة؟
ثالثاً :ما الفرق بني القوة الناعمة والحرب الناعمة؟
رابعاً :سرية صاحب نظرية القوة الناعمة تكشف أهميتها

االسرتاتيجية

خامساً :الدواعي اإلسرتاتيجية العتامد أمريكا خيار القوة الناعمة
سادساً  :موارد ومصادر الحرب الناعمة
سابعاً  :القوة الناعمة السالبة إلضعاف جاذبية القوة الناعمة

لآلخرين.

ثامناً :أشباه ونظائر الحرب الناعمة يف التاريخ املعارص.
تاسعاً  :الحرب الناعمة والحرب العسكرية يف غرفة العمليات

املشرتكة.

عارشا ً :الفرق بني الحرب النفسية والحرب الناعمة والغزو

الثقايف.

حادي عرش :الدبلوماسية الرقمية من أبرز أدوات الحرب

الناعمة.

ثاين عرش :أركان الحرب الناعمة  /خطة وقيادة وفرصة وحملة

منسقة.

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

ثالث عرش :اسرتاتيجيات وتكتيكات الحرب الناعمة:
رابع عرش :أبحاث النفس والدماغ تدخل ميدان الحرب الناعمة
خامس عرش :الحرب الناعمة واملدرسة األمريكية يف الربمجة

السلوكية.

أوالً :مفهوم القوة الناعمة تعريفها وأركانها:
عرف منظر «القوة الناعمة» الربوفسور جوزيف ناي القوة الناعمة

قائالً «انها القدرة عىل الجذب ال عن طريق اإلرغام والقهـر والتهديد
العسكري والضغط اإلقتصادي ،وال عن طريق دفع الرشاوى وتقديم
األموال لرشاء التأييد واملواالة ،كام كان يجري يف اإلسرتاتيجيات

التقليدية األمريكية ،بل عن طريق الجاذبية ،وجعل اآلخرين يريدون
ما تريد»[[[.

وتنشأ القوة الناعمة من «الجاذبية الثقافية لبلد ما ،واملثل

السياسية التي يحملها ،والسياسات التي ينتهجها يف الواقع ،وعندما

تبدو السياسات األمريكية مرشوعة بنظر اآلخرين تتسع القوة الناعمة
األمريكية .وعندما نجعل اآلخرين يعجبون باملُثل التي نؤمن بها،

ونجعلهم يريدون ما نريد فإننا لن نضطر اىل اإلنفاق كثرياً عىل
موارد السياسات التقليدية  -العصا والجزرة  -أي عىل عوامل اإلرغام
العسكري واإلغراء االقتصادي .ومن أهم املثل األمريكية التي

[[[ـ القوة الناعمة ،جوزيف ناي ،مكتبة العبيكان ،2007 ،ص .20
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لها قدرة عىل تحريك وجذب اآلخرين نحو الدميقراطية وحقوق
االنسان وإتاحة الفرص لألفراد»[[[.

وأضاف «القوة الناعمة ليست شبيهة بالتأثري فقط ،إذ ان التأثري

قد يرتكز عىل القوة الصلبة للتهديدات والرشاوى املالية ،وهي أكرث

من مجرد اإلقناع أو القدرة عىل االستاملة بالحجة ،ولو أن ذلك جزء

منها ،بل هي ايضاً القدرة عىل الجذب ،والجذب كثرياً ما يؤدي
إىل اإلذعان» وهي أيضاً «القدرة عىل تشكيل تصورات اآلخرين

وترجيحاتهم وخياراتهم وجداول أعاملهم ،عرب اإليحاء لآلخرين
مثالً أن جدول اعاملهم السيايس بعيد عن الواقع»[[[.

وعند تعريف القوة الناعمة من خالل السلوك تصبح ببساطة

«القوة الجاذبة املفضية إىل السلوك املرغوب واملطلوب».

ويف مقابلة مع جوزيف ناي قال «القوة الناعمة تعتمد عىل ما

يجري يف ذهن وعقل املتلقي»[[[.

ويف مجال آخر أكد جوزيف ناي قوله الخطري «ال ميكن ألية

حملة تواصل اسرتاتيجي مهام كربت وتوسعت من أن تؤثر يف
املجال العام لآلخرين وهي تروج لشعارات ومطالب وقضايا وقيم

وسياسات غري مرغوب بهــا شعبياً»[[[.

[[[ـ مصدر سابق ص .27 ،20 ،12
[[[ـ مصدر سابق ،ص .26
[[[ـ مقابلة مع الربوفيسور جوزيف ناي أجرتها مجلة أفاق املستقبل  -اسرتاتيجيا
الصادرة عن مركز اإلمارات للدراسات واألبحاث اإلسرتاتيجية يف عدد نوفمرب 2010
منشورة عىل موقع املجلة www.ecssr.com
[[[ـ القوة الناعمة ،جوزيف ناي ،مصدر السابق .ص 164
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لكن روبرت غايتس وزير الدفاع األمرييك السابق ع ّرف القوة
الناعمة وفق خلفيته العسكرية واصفاً لها بأنها «القدرة عىل تحديد
وتوجيه السلوك بدالً من فرض اإلرادة»[[[.

يف حني ع ّرفها مايكل آيزنشتات الباحث املتخصص يف
الدراسات األمنية والعسكرية يف معهد واشنطن لدراسات الرشق

االدىن[[[ بأنها «استخدام األقوال واألفعال والصور االنفعالية يف إطار

حملة إسرتاتيجية للتواصل ،طويلة املدى لتشكيل الحالة النفسية
لبلد معا ٍد ألمريكا مثل إيران» .وح ّدد أن نسبة األقوال والترصيحات
اإلعالمية يجب أن تشكل % 20من حملة التواصل اإلسرتاتيجي

الناعمة ،يف حني تتشكل  % 80الباقية من برامج وأفعال وتحركات

ملموسة عىل االرض»[[[.

وعرفتها الباحثة «آنا سيمونز» أستاذة مادة التحليل الدفاعي يف

كلية الدراسات العليا للبحرية األمريكية  NPSبأنها «الجيل والنمط

الرابع من حروب املستقبل ،بالنظر إىل تبدل موازين الحروب
العسكرية التقليدية ،وفشل منط حرب املدن ،ومنط مكافحة التمرد،
وتتميز بأنها تستهدف السيطرة عىل الناس ،من خالل الدبلوماسية

[[[ـ محارضة ألقيت يف جامعة والية كنساس يف  3آذار  ،2010نرشت مبوقع الجيش
األمرييك عىل اإلنتــرنت:
_http://centcom.ahp.us.army.mil/index2.php?option=com
content&task=view&id
[[[ـ معهد واشنطن لدراسات الرشق االدين من أهم املعاهد البحثية املؤثرة يف صناعة
القرار االمرييك وهو يضم نخبة من الباحثني من كال الحزبني الجمهوري والدميقراطي.
[[[ـ دراسة تحت عنوان «دور القوة الناعمة يف الحرب النفسية عىل ايران «للباحث
مايكل آيزنشتات منشورة يف متوز 2010عىل عدة مواقع انرتنت ،ومنها موقع النبأ:
www.annabaa.org.
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العامة واالتصاالت اإلسرتاتيجية وعمليات املعلومات والتالعب

باملفاهيم واملشاعر ،بعيدا ً عن احتالل وتدمري املدن ومهاجمة
املواقع والقواعد العسكرية واستخدام سالح الجـو ،وغريها من
األسلحة[[[.

وبناء عىل مجمل التعريفات ،تتشكل القوة الناعمة من خمسة

أركان وقدرات هي:

1ـ القدرة عىل تشكيل تصورات ومفاهيم اآلخرين وتلوين

ثقافتهم وتوجيه سلوكياتهم.

2ـ القدرة عىل تشكيل جدول األعامل السيايس لآلخرين سواء

األعداء أو املنافسني.

3ـ القدرة يف جاذبية النموذج والقيم والسياسات وصدقيتها

ورشعيتها بنظر اآلخرين.

4ـ القدرة عىل فرض إسرتاتيجيات االتصال عىل اآلخرين «من

يتصل أوالً وكيف».

5ـ القدرة عىل تعميم رواية ورسد الوقائع «الفائز اليوم من تفوز

روايته لألحداث».

[[[ـ مقالة تحت عنوان «الحرب الناعمة والحرب الذكية ،فكر مرة أخرى» للكاتبة
األمريكية آنا سيمونز ،نرشها موقع أبحاث السياسية الخارجية ،متوفرة عىل الرابط
اآليتsoft-war-smart-war-think-again/04/www.fpri.org/articles/2012:
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ثانياً :مؤرشات قياس القوة الناعمة؟
طرح أكرث املتابعني سؤاالً عن قابلية القوة الناعمة للتطبيق،

كام طرحها صاحب نظرية القوة الناعمة نفسه ،وقال إن قادة كبار
يطرحون عليه هذا السؤال رغم أنهم يف مواقع قيادية عليا!..

وأجاب بأن تطبيق القوة الناعمة يحتاج لتوفر رشوط ،ألن «تحويل
املوارد الناعمة إىل واقع متحقق ومنتج للقوة يحتاج إىل خطط

اسرتاتيجية ج ّيدة التصميم وقيادة بارعة ،واستغالل للفرص املناسبة

واملالمئة»[[[.

وتكون القوة الناعمة يف حالة تشغيلية عندما ميتثل اآلخرون

طواعية للرغبات والطلبات والقيم والسياسات األمريكية من خالل
جاذبيتها ،ولو مع مالحظتهم ملظاهر هذه القوة ،دون أن يلمسوا

وطأة هذه الجاذبية عياناً .فاملغناطيس يحدث حوله حقل جاذبية،
دون مشاهدة قوة هذه الجاذبية .أما بالنسبة للموارد فانها املوجودات
التي تنتج مثل هذه الجاذبية.

وميكن معرفة مدى الجاذبية من خالل االثار واالنعكاسات

التي تنتجها ،كام ميكن قياسها عبـر استطالعات الرأي ،وغريها من

املؤرشات واألبحاث املركزة.

ويف الحقل السيايس تقاس القوة الناعمة من خالل دراسة

وقياس التفاعالت السياسية التي تحرزها .ويضيف أن «مشكلة
[[[ـ القوة الناعمة ،مصدر سابق ،ص .26
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الفجوة بني تقييم قوة املوارد ونتائجها السلوكية تطرح أيضا يف مجال

القوة العسكرية ،فال ميكن التنبؤ بنتائج القوة العسكرية لدولة ما
بصورة مسبقة يف حال وقعت معركة عسكرية مسلحة ،حتى لو كان

لدينا إحصاء دقيق لعدد الدبابات والطائرات والصواريخ والقطع،
وتشكيالت املشاة والبحرية وسالح الجو وما شاكل .وكمثال عىل

تحقق القوة الناعمة من دولة ال متتلك أي إمكانيات عسكرية أو
اقتصادية هو دولة الفاتيكان التي متتلك تأثريا ً قوياً جدا ً يف العوامل

الكاثوليكية واملسيحية والدولية[[[ ،ويف استعارة عربية للمثل ،قال
رئيس الحكومة املرصية السابق حازم الببالوي بأن «مؤسسة األزهر
الرشيف من أهم مصادر القوة الناعمة املرصية».

واليوم أصبح هناك مؤرشات وتصنيفات لدرجات القوة الناعمة

للدول والحكومات ،فوفق تصنيف أجرته مجلة «مونوكل» الدولية

حلت أملانيا يف مرتبة أكرب «قوة ناعمة» يف العامل متب ّوئة مبركز
الصدارة عىل حساب بريطانيا والواليات املتحدة بإنجازاتها الثقافية
والرياضية ،ومتانة اقتصادها ،وذكاء دبلوماسيتها[[[.

ويشمل التصنيف السنوي للقوة الناعمة الذي تجريه مجلة

مونوكل  30بل ًدا تنال أكرب قدرا ً من إعجاب الدول والشعوب
األخرى ،من خالل الثقافة والرياضة واملطبخ الوطني والتصاميم
[[[ـ املصدر السابق ،ص.26 - 25
[[[ـ مقالة تحت عنوان «أملانيا..القوة الناعمة األوىل.رغم رصامتها» للكاتب عبد اإلله
مجيد ،موقع إيالف االلكرتوين ،نرش http://www.elaph.com/Web/ 2013/11/ 22
html.850617/11/news/2013
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والدبلوماسية واالبتكارات التقنية ،واملؤرشات العلمية والتعليمية،

واألداء الحكومي ،وما شاكل.

وقالت مجلة مونوكل إن املستشارة األملانية انغيال مريكل «قد

تُص َّور عىل أنها استاذة صارمة يف انجاز املهامت ولكن يبدو أن لها
ناعم ،أو أن للبلد الذي تقوده ،مثل هذا الجانب الناعم».
جان ًبا
ً

وأضافت املجلة أن صعود أملانيا بوصفها أكرب قوة ناعمة يف

العامل ليس مستغربًا ،فهي كانت تقليديًا حاذقة يف السعي إىل
تحقيق افكارها وقيمها واهدافها باستخدام أدوات دبلوماسية وثقافية
واقتصادية .وهي «بأدائها األشياء البسيطة أداء حسناً دون ضجيج
تصبح قوة دولية ،والباقون منا يشعرون باالرتياح إىل ذلك».

وجاءت بريطانيا باملركز الثاين بني القوى الناعمة يف حني

احتلت الواليات املتحدة املركز الثالث يف املسح الدويل الذي

جرى عىل أساسه تصنيف القوى الناعمة لعام .2013

ثالثاً :ما الفرق بني القوة الناعمة والحرب الناعمة؟
إىل اليوم مل تعرتف اإلدارة األمريكية بشن الحروب ناعمة ،وقد

حاول كتّاب أمريكيون يف بعض املجالت األمريكية املتخصصة
بالقضايا الدولية مثل مجلة فورين بولييس وغريها طرح إشكالية

عىل نظرية ومصطلح الحرب الناعمة ،فقالوا «ان النظام اإليراين

سوق ملصطلح الحرب الناعمة مبهارة وذكاء ألجل االستفادة منها
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يف الدعاية املضادة ورصف الصفوف الداخلية ،والخرتاع حرب

وهمية تربر اإلجراءات القمعية والبوليسية للمعارضة اإليرانية»[[[.

وهذا ما يتطلب إدراج فقرة خاصة لتوضيح مبهامت تلك

اإلشكالية واإلجابة عليها.

نقول أوالً أن مفردة الحرب وفق التعريف الكالسييك

للموسوعات العسكرية هي «فن استخدام موارد القوة العسكرية
يف نزاع مسلح بني دولتني أو أكرث من الكيانات غيـر املنسجمة،
الهدف منها إعادة تنظيم الجغرافيا السياسية للحصول عىل نتائج

وغايات»[[[ أو هي «شكل من أشكال العالقات الدولية يستخدم
فيها العنف املسلح أو هي «فن تحقيق مطالب جامعية باستخدام

القوات املسلحة»[[[.

وأضاف إليها كارل فون كالوزفيتز أحد أهم املنظرين

العسكريني املعارصين رؤيته العميقة عندما قال «الحرب نزاع

مسلح بني املصالح الكربى تسيل فيها الدماء ،وبهذا تختلف عن
النزاعات األخرى ،وهي أداة لحامية مصالح الدول وتوسيع دائرة
نفوذها ،وهي عمل عنيف يقصد منها اجبار الخصوم عىل الخضوع

إلرادة الدولة او الدول التي تشن الحرب ،وهي عمليات مستمرة
[1]-http://www.foreignpolicy.com/articles/200925/11//Irans_Soft_War
BY Paula J. Dobriansky ، Christian P. Whiton.
[[[ـ القاموس العسكري ،موقع املوسوعة العاملية الحرة ،ويكيبيديا www.wikipedia.
.org
[[[ـ املوسوعة العسكرية ،مجموعة من الباحثني ،إرشاف املقدم الهيثم األيويب،
املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،جزء  1ط  1981ص .512
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من العالقات السياسية ،وامتداد للسياسة ،لكنها تقوم عىل وسائل
مختلفة ،فلكل عرص نوعه الخاص من الحروب ،وظروفه الخاصة،

وتحيزاته املميزة»[[[.

وجاء يف كتاب «فن الحرب» للقائد العسكري الصيني الشهري

سون تزوه  Sun Tzuوهو أحد أبرز املراجع املعتمدة يف املعاهد
العسكرية العاملية أن «أوىل مبادئ الحرب أعامل تؤدي إىل خداع

وتضليل ومفاجأة وحرية العـدو»[[[.

وبالرجوع اىل مصدر النظرية من خالل كتاب «القوة الناعمة

 »Soft Powerنجد أن صاحبها جوزيف ناي تجنب عمدا ً استخدام

كلمة «حرب  »warوأكرث من استخدم كلمة قوة  ،Powerوهو نوع
من الخداع والتضليل ،قصد منه ترويج وتسويق نظريته كفكرة

دبلوماسية يف العالقات الدولية.

حيث إن التدقيق يف عرشات النصوص يف سياق أبحاثه ومقاالته

تظهر أنه قرنها دامئاً بالقوة الصلبة العسكرية ،فتحدث يف فصل خاص
عن املزج بني القوة الصلبة العسكرية واالقتصادية والقوة الناعمة،
وأن املزج سيعطي «القوة الذكية» .وهو ما يؤكد أنه قصد بالداللة
التضمنية وااللتزامية ووفق قواعد املنطق مامرستها بالتزامن والتنسيق

مع الحروب الصلبة العسكرية واالقتصادية ،وليس كنظرية منفصلة.

[[[ـ املصدر السابق نفسه ،كارل فون كالوزفيتز هو مؤرخ عسكري برويس – وهي
تحالف دويل نجم عن إتحاد أملانيا والنمسا يف القرن .19
[[[ـ فـن الحرب ،سون تزوه ،مصدر سابق.
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ويف ضوئها ،دعا ناي يف أكرث من مناسبة بأن تعمل القوة الناعمة

بانسجام وتوافق تام مع القوة الصلبة العسكرية قائالً «ينبغي ان تعمل
القوة الناعمة بتامزج وتداخل تام مع القوة الصلبة ،فالحاجة ماسة
إىل سيف القوة الصلبة ألجل تحقيق السيطرة والسطوة العسكرية،

يف حني تعمل القوة الناعمة عىل االستاملة والجذب واإلقناع،

وتلك هي القوة الذكية  Smart powerباملزج بني القوتني[[[.

وأضاف ناي «بصفتي نائب سابق لوزير الدفاع األمرييك ال ميكن

ألحد أن يشك يف مدى معرفتي وإقتناعي بأهمية القوة العسكرية
الصلبة ،ولكننا لن ننجح بالسيف وحده .ولقد نجحنا مبواجهة

اإلتحاد السوفيايت ليس بالقوة العسكرية والردع العسكري فحسب،

وليس من خالل عمليات الحرب الباردة ،بل بسبب القوة الناعمة
التي قدر لها أن تساعد يف تحويل الكتلة السوفياتية من الداخل ،ولو
استغرق ذلك عرشات السنني.

فالعربة األهم هي الصرب والنفس الطويل واملزج والتوازن بني

القوتني الصلبة والناعمة وتلك هي القوة الذكية»[[[.

وعندما ينتقد جوزيف ناي اإلدارة األمريكية الستخدامها املفرط

للقوة العسكرية ،والقول إنها أرضت بقوتها الناعمة عىل املدى
البعيد ،يعني أن القوة الناعمة يجب أن تكون رديفا الستخدام آالت

[[[ـ القوة الناعمة ،مصدر سابق .ص 21
[[[ـ خرب لوكالة رويرتز تحت عنوان «هاجل :السياسية الخارجية األمريكية ستقدم
الدبلوماسية عىل القوة العسكرية» منشور يف  1شباط http://ara.reuters.com/ 2014
article/worldNews/idARACAEA1004K20140201
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وأدوات الحرب العسكرية ،لكنها تعمل يف نفس الحقل وامليدان،
لتحقيق نفس األهداف.

وكام أرشنا يف املدخل فإن مصطلح «الحرب الناعمة» وليس

فقط القوة الناعمة أصبح يدرس يف الكليات العسكرية األمريكية

كنوع وشكل من حروب املستقبل للقرن[[[.

ويكفي أن نشري إىل أن من وضع ور ّوج فكرة القوة الناعمة هم

قيادات وكوادر عملوا يف وزراة الدفاع األمريكية كنواب ومساعدين

لوزراء الدفاع ،أو كباحثني يف مراكز الدراسات واألبحاث املرتبطة
بدوائر القرار األمرييك ،وبالتايل فهؤالء من متخرجي املؤسسات
العسكرية واألمنية والبحثية املرتبطة باإلدارة األمريكية ،وليسوا

من متخرجي كليات الفنون الجميلة أو كليات العلوم اإلنسانية
واالجتامعية.

وبناء عليه ،يعد االستخدام املركز واملخطط ملوارد القوة

الناعمة بصورة من قبل دولة معادية ـ خاصة اإلدارة االمريكية ـ أنها

تشن حرباً ناعمة ،وليس له تفسري آخر.

[[[ـ املرجع يف علم النفس السيايس ،مركز البحوث القومية للرتجمة ،القاهرة،2010 ،
جزء 1ص -410 370

41

42

الحرب الناعمة (األسس النظرية والتطبيقية)

رابعاً :سرية صاحب نظرية القوة الناعمة تكشف أهميتها
االسرتاتيجية.
تسلط السري الذاتية ألصحاب النظريات ،وكذلك املواقع

واملناصب التي شغلوها ضوءا ً عىل التقييامت الفعلية ألية مقولة أو
نظرية وتعكس أهميتها اإلسرتاتيجية.

الربوفيسور جوزيف ناي  Joseph Nyeمواليد  1937وقد بدأ

التنظري ملقولته القوة الناعمة سنة  1990أي لحظة سقوط اإلتحاد

السوفيايت ،ولهذه اإلشارة أهمية يف بيان جوهر النظرية وسياقها
التاريخي.

وشغل يف السبعينات  1979 – 1977منصب رئيس فريق األمن

القومي لنزع السالح النووي ،ومساعد نائب وزير الخارجية لقضايا

األمن والعلوم والتكنولوجيا.

واعتىل بني عامي  1994 – 1993رتبة أعىل منصب يف

االستخبارات كمدير ملجلس املخابرات القومية األمريكية NIC
(مجمع يضم  17جهازا ً استخباراتياً).

وعني مبنصب نائب وزير الدفاع األمرييك للشؤون األمنية

والدولية يف عهد الرئيس بيل كلينتون (.)1998 - 1996

تفرغ بعد أحداث  11ايلول  2001ونجاح الحزب الجمهوري

بالسيطرة عىل السلطة للعمل األكادميي ،فاستلم منصب عميد

كلية الدراسات الحكومية يف جامعة هارفرد ،وهي إحدى أعرق

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

الجامعات األمريكية ،وحاز مؤخرا ً عىل كريس الزمالة األمريكية،
وهو أرفع جائزة تعطى ملن يقدم أطروحات ومنجزات تخدم الدولة
األمريكية .وهو اآلن يعمل بصفة رسمية كمستشار يف مؤسسات

اإلدارة األمريكية يف عهد الرئيس الحايل باراك أوباما .وقد أصدر

لغرض رشح نظريته مجموعة من الكتب أهمها:

ملزمون بالقيـــادة ( ،)Bond TO Lead 1990مفارقة القوة

االمريكية ( )The Paradox of American power 2002القوة

الناعمــــة وسيلة النجاح يف السياسة الدولية( )Soft Power 2004
مستقبل القوة يف القرن الحادي والعرشين (The future of power

.(2011

وقد وظف جوزيف ناي ثنائية الصلب  /الناعم املستعملة

يف تقسيم أجهزة وقطع الكومبيوتر الذي يتألف من أدوات ناعمة

 softwareوأدوات صلبة  hardwareلتسويق فكرته ومرشوعه.

ويقوم مرشوعه عىل تحويل املعركة من امليدان العسكري

الصلب حيث التكلفة االقتصادية والبرشية واإلعالمية واألخالقية

والسياسية الباهظة من رصيد الواليات املتحدة األمريكية ،إىل
امليدان الناعم وأدواته التكنولوجية واإلتصالية والثقافية واإلعالمية

والسياسية ،حيث التفوق ألمريكا وحلفائها.

ورغم إميانه بتفوق أمريكا يف القدرات واملعدات والوسائل

العسكرية ،لكنه كان دامئاً واثقاً أيضاً من تراجع أهمية القوة
العسكرية ومكانتها ووظيفتها الدولية ،خاصة يف املعارك الطويلة
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التي ال تحسم برسعة ،مقابل إميانه بصعود القوة الناعمة ومفاعيلها

ونواتجها التدريجية األقل كلفة عىل الصعد البرشية واملالية

والسياسية.

ويرى أن أعداء الواليات املتحدة األمريكية  -ورغم أن البعض

منهم منظامت بدائية يف مؤرشات وحسابات القوة العسكرية
والتكنولوجيا كحركة طالبان والقاعدة أثبتوا أنهم ميتلكون قدرات

كبرية عىل تبديد أوهام وحدود القوة األمريكية عرب ميزان التفوق يف
عقائد القتال واملعارك الطويلة والصمود والصرب الذي تفتقر إليه

الواليات املتحدة األمريكية.

وكان شديد االنتقاد ملا سمي يف عرف معاهد األبحاث

األمريكية مقولة «عسكرة السياسات األمريكية» ألنه كان عىل يقني

من أنها ستقود أمريكا إىل الفشل واإلخفاق ،فهو ينتمي إىل الحزب

الدميوقراطي وتيار الليربالية األمريكية الواقعية الجديدة ويعارض

تيار املحافظني الجدد وسياسات الحزب الجمهوري العسكرية
التي قادها جورج بوش .2008 - 2000

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

خامساً :الدواعي اإلسرتاتيجية العتامد أمريكا خيار القوة الناعمة
يشري االدب الخاص بتغيري الدول إلسرتاتيجياتها الخارجية

إىل أن هناك أربعة أمناط وفقًا للمفكر تشارلز هريمان

[[[

(:)Charles Hermann

التغي يف
أوال :ما ميكن وصفه بالتغري «التك ّيفي» ،ويقصد به
ّ

مستوى االهتامم املوجه إىل قضية ما مع بقاء أهداف السياسة

وأدواتها تجاه التعاطي مع تلك القضية كام هي من دون املساس

بها أو تغيريها.

التغي «الربنامجي» ،والذي ينرصف
وثانياً :وهو ما يطلق عليه
ّ

إىل تغيري أدوات السياسة ووسائلها من دون أي تغيري فيام يتعلق

باألهداف والغايات املقصودة من ورائها.

وثالثاً :ما يسمى بالتغري «الهديف» ،ويف هذا النمط تتغري أهداف

السياسة ذاتها ومن ثم تتغري أدواتها ووسائلها بالتبعية.

ورابعاً :التغري «التوجهي» ،وهو أكرث األمناط األربعة جذري ًة إذ

تغي ميس التوجه العام للسياسة الخارجية للدولة مبا
ينرصف إىل ّ
تغي االسرتاتيجيات وما يتبعها من أهداف وغايات ووسائل
يف ذلك ّ
وأدوات .وال ميكن فهم أي تغيري يف اإلسرتاتيجية مبعزل عن البيئة
التي تطبق فيها.

[1]-http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/200920090116/01/
171620ssissirdile0.5796167.html#ixzz2swJHL4i1
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وميكن القول بأن سلسلة الهزائم العسكرية األمريكية واألطلسية

يف حريب أفغانستان والعراق ويف لبنان وغزة ومبواجهة إيران ومحور
املقاومة ،والصعود اآلسيوي الصيني الرويس ودول الربيكس

واألزمة املالية االمريكية والغربية التي اندلعت عام  2008من
العوامل التي دعت إىل إعادة صياغة السياسة الخارجية األمريكية

وساهمت يف انتخاب باراك أوباما رئيساً للواليات املتحدة نهاية

عام  2008وهزمية مرشح الحزب الجمهوري جورج بوش االبن.

وبحضور كبار قادة املؤسسة العسكرية األمريكية وعىل رأسهم

وزير الدفاع السابق ليون بانيتا ،Leon Panetta ،ورئيس هيئة

أركان القوات املشرتكة وقادة األسلحة املختلفة ،ومن عىل منصة
مؤمتر صحفي عقده يف مقر وزارة الدفاع ،أماط الرئيس األمرييك
اوباما اللثام عن أهم مالمح املراجعة اإلسرتاتيجية ،أو ما أصطلح

عىل تسميته بـ «اإلسرتاتيجية الدفاعية األمريكية الجديدة وتعزيز
استدامة قيادة الواليات املتحدة للعامل  -أولويات دفاع القرن الواحد

والعرشين»:

st Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for

Century Defense

وتتكون الوثيقة من  128صفحة ،وقد استغرق وقت صياغتها

عاماً كامال ،وشارك يف إعدادها  700شخصية من وزارة الدفاع
ومنظومات التسليح ومراكز الدراسات املعنية وخرباء عسكريني
بهذا الشأن.

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

وما يثري االنتباه حقا أن هذه االسرتاتيجية قد صدرت بعد مرور

حوايل عام ونصف تقريبا عىل صعود هذه اإلدارة (ادارة اوباما).
وهذا يعني أن إدارة أوباما الدميقراطية ،قد ظلت طوال العام والنصف

تقريباً بال اسرتاتيجية أمن قومي ،وهو ما دفع العديد من املراقبني
إىل اعتامد وجهة نظر افرتضت أن إدارة أوباما تبنت اسرتاتيجيات
حقبة بوش.

وميكن القول إن السطور األوىل يف هذه االسرتاتيجية تلخص

أزمة العقل السيايس األمرييك املعارص ،الذي مازال أكرث متسكاً

مبرشوع السيطرة عىل العامل ،وهي السيطرة التي أطلق عليها

الحزب الجمهوري تسمية «الهيمنة األمريكية عىل العامل» وأطلق
عليها الحزب الدميقراطي تسمية «قيادة أمريكا للعامل» ،ورغم الفرق
الشكيل فإن املضمون هو نفسه بني القيادة والهيمنة.

ومن جديد تلك اإلسرتاتيجيات اعتامد الحروب الذكية يف

املجال العسكري ودبلوماسية القوة الذكية يف السياسة الخارجية.

الحرب الذكية ع ّرفها ليون بانيتا وزير الدفاع األمرييك السابق
بأنها «الجمع بني القصف املن ّظم والدقيق التصويب ،والقوة الجوية

والبحرية الضاربة ،والتف ّوق اإللكرتوين واملعلومايت» .وهي تح ّول
جوهري من عقيدة الحرب عىل جبهتني أو مبرسحي عمليات إىل

عقيدة القيادة من الخلف ،Leading From Behind ،أو الحرب
الخاطفة ذات العمليات الجوية والبحرية املحدودة ،بفرق خاصة
خفيفة ،وتوظيف ملنظومة ُمعقّدة
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ومتكاملة ألحدث تقنيات التشويش والتجسس واالخرتاق

والتنصت ،وتكنولوجيا املعلوماتية والحرب التكنولوجية واستخدام
الطائرات دون طيار .Drones

أما دبلوماسية القوة الذكية فقد عرفتها وزيرة الخارجية السابقة

هيالري كلينتون يف جلسة استامع يف لجنة العالقات الخارجية
مبجلس الشيوخ بتاريخ  13كانون الثاين  2009مبا حرفيته «أنا

أعتقد أن الزعامة األمريكية كانت ضعيفة وغائبة ،لكنها اآلن ما زالت
مرغوبة .فعلينا أن نستخدم القوة الذكية ،أي مجمل األدوات املتاحة
يف ترصفنا  -من دبلوماسية واقتصادية وعسكرية وقانونية وثقافية -

ونختار األداة املالمئة ،أو مجموعة األدوات ،لكل حالة .وسنقود
بالدبلوماسية ،ألنها هي األسلوب الذيك .لكننا نعلم أيضا أن القوة
العسكرية ستكون رضورية يف بعض األحيان وسنعتمد عليها لحامية

شعبنا ومصالحنا حينام وأينام تطلب األمر إليها كمالذ أخري ،وندرك

أنه يف الوقت الذي تستمر فيه دميقراطيتنا يف إلهام الناس حول
العامل ،أن تأثريها يكون عظيام عندما نفي نحن ونلتزم بتعاليمها»[[[.

ان سياق القوة ـ عامل االرتباط بني القوة وتأثريها يف لحظة ما

ـ قد تغيـر بفعل عوامل لها صلة بالعوملة وانتشار وسائل اإلعالم
واإلتصال واملعلومات ،ويقظة املشاعر القومية واإلقليمية ،ولعدم

ردعية السالح النووي ،وضعف شهوة الغزو واالستعامر العسكري
لدى الدول الكربى ،وتغيري وتبدل أشكال القوة ،ألن معادالت
القوة ال تعمل إال يف السياق واإلطار الذي توجد فيه عالقات

[[[ـ القوة الناعمة ،مصدر سابق ،ص .30 – 20

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

وموازين القوى ،فالدبابات مثالً ال تعطينا النتائج املرغوبة يف حرب
املستنقعات وال تصلح لحروب الغابات ،ومدفعية امليدان ال تنتج
مفاعيلها يف مجال الدفاع الجوي.

والحرب اإللكرتونية السيبريية ال تواجه بالسفن البحرية ،فلكل

حرب اسلحتها الفعالة وتوجهها أسلحة مضادة لها تناسب سياقها،

واليوم تبدل سياق القوة مرجحاً موارد القوة الناعمة»[[[ وأضاف «لقد
أضحى من الصعب ،يف العامل املعارص ،استخدام العصا ،إذ القوة

العسكرية أصبحت ـ عىل الرغم من رضورتها كسياسة ردع وإكراه -
صعبة جداً ،وأصبحت الحرب أمراً مكلفاً من الناحية املادية...ومثار

مزايدة ومناهضة من هنا أو هناك .ومن الواضح لدي ان معظم مفاصل
التاريخ مصوغة عىل أساس وزن كل دولة يف العالقات الدولية ،مقاسا

بالقوة العسكرية التي تحتكم إليها ،أي بالجيوش املدربة واملنظمة،

واألسلحة املتفوقة ،وجلد الجنود واملقاتلني ومهاراتهم ،إال أن هذا
املعيار ـ العسكري ـ مل يعد حاسامً أو فريداً يف مرحلة ما بعد الحرب

الباردة ،بل لرمبا أصبح عبئاً اقتصادياً ،ومصدر نزيف برشي ومادي،
قد يؤدي للضعف والرتاجع ،ورمبا لالنهيار».

ويستند جوزيف ناي لنجاح تجربة القوة الناعمة مع االتحاد

السوفيايت ،فـ «الجامهري السوفياتية كانت تشاهد األفالم ،وتتمثل
خلفياتها السياسية ،وعربها استطاعت ذات الجامهري ،معرفة أن
الناس بالغرب ال تقف يف طوابري القتناء الطعام ،وتقيم يف مساكن

مستقلة ،ولديها سياراتها الخاصة».

[[[ـ القوة الناعمة ،مصدر سابق ،ص .30 – 20
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ومن ناحية أخرى «القوة الناعمة هي األقل كلفة واألكرث فعالية
اليوم لتوفري القدرة عىل التأثري يف سلوك اآلخرين والحصول عىل
النتائج واألهداف املتوخاة دون االضطرار اىل االستعامل املفرط
للوسائل العسكرية الصلبة ،وهي األقدر عىل تشكيل خيارات
اآلخرين وجدول أعاملهم السيايس ،وكل دوالر يُرصف يف مجاالت
القوة الناعمة أفضل وأجدى بأضعاف من  $100ترصف مجاالت
القوة الصلبة العسكرية أو العقوبات اإلقتصادية»[[[.
وتطابق تربيرات جوزيف ناي مع خطاب وزيرة خارجية أمريكا
السابقة هيالري كلينتون يف مجلس العالقات الخارجية للكونغرس
من أن «أمريكا غري قادرة عىل حل مشاكل العامل وحدها ،لكن
العامل ال يستطيع حل مشاكله بدون أمريكا» وهو ما يفرض التعاون
الدويل ملعالجة مشكالت العامل بدالً من شن الحروب ،ومن
التغي املناخي والبيئي  /النفط والطاقة  /الزيادة
هذه املشكالت
ّ
السكانية  /العمالت والذهب  /انتشار اإلرهاب  /قرصنة االنرتنت /
انتشار األسلحة  /حقوق امللكية الفكرية واملعلوماتية  /الخ.
ولهذا ينصح جوزيف ناي من يتصدى للعمل يف اإلسرتاتيجيات
والسياسات الدولية أن يعرف أن «القوة لها ثالثة أشكال :القوة الصلبة
العسكرية والقوة االقتصادية والقوة الناعمة».
والقوة متداخلة بطبيعتها ،فالقوة الصلبة ال تنفصل عن القوة
الناعمة وال عن القوة االقتصادية ،فأشكال القوة الثالث تشكل أبعاد

القوة والتفوق والهيمنة والسيطرة يف السياسة الدولية.
[[[ـ القوة الناعمة ،ص 25 .وص .33

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

وجدول أعامل السياسة العاملية قد أصبح اليوم مثل لعبة

الشطرنج ثالثية األبعاد ،ال ميكن الفوز بها إال اذا لُعبت بطريقة

عامودية وأفقية ،ومشكلة بعض الالعبني والزعامء أنهم ال يستطيعون
اللعب إال يف اتجاه أو بعد واحد ـ أي إما إعالن وشن الحروب

العسكرية أو فرض العقوبات االقتصادية[[[».

وقد احىص بعض الباحثني فروقاً تعطي األرجحية لخيار الحرب

الناعمة عىل الحرب العسكرية[[[ لكننا أضفنا إليها فروقاً كامنة

نعرضها وفق الجدول اآليت:
الرقم

الحرب الناعمة

الحرب الصلبة العسكرية

ال يعلن عنها رسمياً ،وميكن يعلن عنها رسمياً ،وال ميكن
1
انكارها.
التنصل منها.
2

ال تحتاج اىل ذرائع معقدة لها اجراءات معقدة لتحصيل
لتسويقها يف الكونغرس أو موافقة الكونغرس ،وإقناع
الرأي العام.
لدى الرأي العام.

ميزانية الحرب العسكرية
ميزانية الحرب الناعمة غري
ضخمة ،تقدر مبئات مليارات
 3ضخمة وتقدر مبئات ماليني
الدوالرات حريب العراق
الدوالرات.
وافغانستان كلفت  3000مليار$
[[[ـ مصدر سابق .ص .27
[[[ـ القوى الناعمة وإدارة الرصاع عن بعد ،د .محمد حمدان ،مركز حمورايب ط 2013
ص 33 32-
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الحرب الناعمة

الحرب الصلبة العسكرية

ال تقع أي خسائر برشية يف الحرب العسكرية تكلف
عرشات آالف القتىل
 4الجانب األمرييك  -ال دماء -
صفـر تقريباً
والجرحى واملعوقيني نفسياً.
تستخدم االدوات املدنية:
تستخدم األسلحة العسكرية:
التكنولوجيا  +الهواتف
سالح البـر واملشاة+
الذكية  +اإلنرتنت+
املدفعية واملدرعات
الجامعات  +املطاعم
5
والصواريخ  +البحر+
واالسواقMalls +
الجو  +سالح اإلشارة+
املنظامت غيـر الحكومية+
االستخبارات.الخ
الناشطني.
6

تتفرق الصفوف مبواجهتها ،تتوحد وتلتحم جهود الشعب
ويبذل القائد جهودا ً إلقناع مبواجهة العدوان العسكري
األجنبي لو حصل.
الشعب بوقوعها.

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

7

8

أهدافها :احتالل املجال
العام ،شل الجهاز
املفاهيمي ،سيطرة البديل
املرغوب أمريكياً عىل
مقاليد الحكم.
اسرتاتيجياتها :مفاجأة
النخبة ،بث التفرقة وشق
الصفوف.
تكتيكاتها :االستطالع
السيايس والبحثي للساحة
املستهدفة ،تدريب
وتحريك الناشطني،
اخرتاع الشعارات ،خطف
املطالب ،التدرج ،الرسية،
الخداع ،شق الصفوف،
اثارة الغبار السيايس ،اتهام
الخضوم ،بث اإلشاعات
واملعلومات الكاذبة لتدمري
وتفكيك قوة الخصم بصورة
ناعمة.

اهدافها :احتالل االرايض،
تدمري املواقع واملنشأت،
التفاوض لوقف اطالق النار
أو للهدنة ،فرض الرشوط
السياسية املطلوبة.
اسرتاتيجياتها :الهجوم
العسكري الكاسح،
الرضبات الجوبة الحاسمة،
التوغل الربي الرسيع.
تكتيكاتها :االستطالع
امليداين ،االستخبارات
العسكرية ،تأمني
خطوط اإلمداد ،االنزال
خلف خطوط العدو،
االلتفاف،املحارصة
بالنريان ،القصف املدفعي
الكثيف.

تعتمد املنظامت والشبكات
تفرض عىل اإلدارة األمريكية
العميلة واملعجبة بالنموذج
استخدام قواتها وتحريك
األمرييك .أي تستخدم
أجهزتها العسكرية.
اآلخرين.
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9

10

11

12

بعد الحرب تبذل جهود
بعد الحرب الناعمة ال
مضنية لتمويل اعادة
يوجد إعادة إعامر ،ألنه
إعامر وبناء منشآت الدولة
التدمري والتفكيك استهدف
املستهدفة ،وحل اآلزمات
املفاهيم.
اإلنسانية واالقتصادية.
قد تشن الحرب الناعمة
عىل مجموعة جبهات يف
وقت واحد.
ال تتصف بالعدوانية
وال تستفز اآلخر،
وتتأخر املقاومة الناعمة
مبواجهتها.

يصعب شن الحرب
العسكرية عىل أكرث من
جبهتني يف وقت واحد.

تتصف بالعدوانية وتستفز
اآلخر ،وتؤدي رسيعاً
لنشوء املقاومة املسلحة
مبواجهتها.

تحتاج اىل تحضري األجواء
ال تسبق الحرب الناعمة اية
القناع املجتمع الدويل
اتصاالت دبلوماسية لرشح
واألمم املتحدة ولو شكالً
املوقف.
باملوقف.

فرص الحسم الرسيع أقل.
وقد تؤخذ بعض األرايض
فرص ونتائج الحسم الرسيع
باملباغتة لكن يصعب
أفضل ،حيث يسقط النظام
تدمري كيان الدولة والنظام
13
بعملية خاطفة منوذج أوكرانيا
بعملية رسيعة مناذج
2014
العراق وافغانستان وفيتنام
والصومال.

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

ال تتابع وكاالت األنباء

مجرياتها اليومية إال يف

14

حاالت ولحظات السقوط

16

17

18

كامل عمليات التحضري
واالستعداد والحروب

اوكرانيا  /جورجيا ..الخ ،أو

النفسية والتوقعات

سوريا  /حزب الله.

العمليات العسكرية.

يف حاالت الصمود ايران/

15

تتابع وكاالت االنباء

ال تصطدم اإلدارة األمريكية

باملنظامت الدولية يف حالة
الحرب الناعمة.

والسيناريوهات ونتائج
تتحمل الدولة املعتدية
يف الحالة العسكرية

تبعات دولية ،وتحاسب
يف مجلس األمن.

استعداداتها تكون متدرجة

يصعب اخفاء ضجيج

يصعب ادراك مؤرشات

ميكن رصد مؤرشات

وصامتة ورسية

االستعدادات العسكرية

الحرب الناعمة بالعيان،

الحرب باالستخبارات

معقد.

االلكرتوين.

تحتاج إىل رصد وتقييم

ال تسجل وقائعها يف الذاكرة
التاريخية ،ألجل الرسية
التي تكتنف أحداثها.

والرادارات والرصد

تبقى أحداثها وصورتها

ماثلة بطرق مختلفة ،ألن

أرضارها وخسائرها مادية
حسية.
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19

20

ترتكز عىل تقاطع مصالح ترتكز عىل املصالح القومية
للدولة املعتدية دون
مشرتك مع فئة او تيار
مراعاة ألية فئة يف الجبهة
سيايس يف الجبهة
املستهدفة.
املستهدفة.
تؤدي الحرب العسكرية
خسارة الحرب الناعمة ال اىل تبعات سياسية ضخمة
تؤدي إىل تبعات سياسية للطرف املعتدي ،ألنها لها
كلفة باهظة منوذج حريب
عىل االدارة االمريكية.
العراق وافغانستان.

سادساً :موارد ومصادر الحرب الناعمة
حدد جوزيف ناي موارد القوة الناعمة يف ثالثة محاور:
 -1الثقافة واملثل األمريكية يف األماكن التي تكون جذابة لآلخرين.
 -2القيم السياسية عندما يطبقها بإخالص يف الداخل والخارج.
 -3السياسات الخارجية عندما يراها اآلخرون مرشوعة وذات

سلطة أخالقية ومعنوية.

ونفس املورد قد يكون جذاباً ومكروهاً منفرا ً يف آن واحد،

فانتاج هوليود من األفالم مكروه لدى علامء الدين يف إيران كام

يقول جوزيف ناي ،لكنه جذاباً للشباب والفتيان يف إيران أيضاً،
واألفالم األمريكية مكروهة يف السعودية لكنها جذابة يف الصني.

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

يف حني أن املصادر املنتجة ملوارد القوة الناعمة هي:
 -1مصانع هوليـــود وجيوش الفنانني واملمثلني األمريكيني،

واإلنتاج السيناميئ.

 -2جيوش الطالب والباحثني األجانب الوافدين للدراسة يف

الجامعات واملؤسسات التعليمية ،فهم سيشكلون جيوش يحملون
معهم آالف النوايا الطيبة والودائع الحسنة عندما يعودون اىل بلدانهم
واوطانهم ويتقلدون املراكز واملواقع العليا وسيصبحون سفراء غري

رسميني لخدمة أمريكا.

 -3املهاجرون ورجال األعامل األجانب يف قطاع األعامل

األمرييك.

 -4شبكات اإلنتــــرنت ومحركات البحث العاملية  Googleو

 Yahooوتويتـر وفيسبوك وغريها واملواقع األمريكية املنترشة يف
الفضاء االلكرتوين.

 -5برامج التبادل الثقايف والعلمي الدويل واملؤمترات الدولية.
 -6الرشكات االقتصادية العابرة للقارات خاصة قطاع اإلتصاالت

واملعلوماتية.

 -7الرموز والعالمات التجارية مثل كوكا كوال وماكدونالدز

وغريها.

 -8مشاريع وكالة التنمية الدولية األمريكة .USAID
 -9وسائل اإلعالم األمريكية الدولية  / CNNواشنطن تاميز  /الخ.
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 -10نفوذ اإلدارة األمريكية يف املنظامت الدولية مجلس األمن /

األمم املتحدة  /منظمة التجارة الدولية الغــات  /الخ.

وباإلجامل ترتكز القوة الناعمة عىل كل املؤثرات واألدوات

سواء كانت إعالمية أو سينامئية أو ثقافية أو تعليمية أكادميية أو
تجارية أو دبلوماسية وعالقات عامة ،وكل مصدر ومورد ال يدخل
ضمن تصنيف القدرات العسكرية والقوة الصلبة.

ويالحظ أن جوزيف ناي حدد املوارد التي تعزز القوة الناعمة

األمريكية دون املوارد التي تدمر أو تضعف القوة الناعمة للخصوم

واألعداء واملنافسني ،وذلك لدواعي الرسية.

ويف هذا الضوء ،ندرك أن مصطلح الحرب الناعمة راكم معاين

املصطلحات السابقة عليه ،من خالل تطور تاريخي رسمته أحداث

عسكرية وجيوسياسية مفصلية نهايات القرن العرشين ،وبدايات
القرن الواحد والعرشين ،تحت تأثري قفزات التطور الهائلة التي
حدثت يف عامل وسائل اإلتصال واإلعالم متمثلة بالجيل الربع

للتكنولوجيا (الهواتف النقالة  /الفضائيات /اإلنرتنت  /شبكات

التواصل اإلجتامعي).

ومبعنى أخص ،الحرب الناعمة منتج جديد ابتكر ليتناسب مع

متطلبات بيئة القرن  ،21تشتق روحها من الحرب الباردة ،مبواجهة

عقائد جديدة الصحوة اإلسالمية وبلدان وقوى ونظم تواجه املرشوع
األمرييك اإلرسائييل يف املنطقة محور املقاومة يف إيران وصوالً

إىل سوريا املامنعة وقوى املقاومة وملقارعة من تصنفهم أمريكا

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

باملنافسني لها عىل الساحة الدولية كدول الربيكس وخاصة الصني

وروسيا ومواجهة الدول املارقة فنزويال  /كوبا  /كوريا ../الخ.

سابعاً :الحرب الناعمة والحرب العسكرية يف غرفة العمليات
املشرتكة
بينا يف فقرة سابقة أن الحرب الناعمة أصبحت ركناً من أركان

العقيدة القومية األمريكية ،وجزءا ً من اإلسرتاتيجية األمريكية للمنطقة.

لكن ينبغي أن نحدد الجهات العملياتية التي تتوىل تنفيذ الوظائف
واألهداف أي هيئة أركان الحرب الناعمة.

مـن يطلّـع على أرشـيف املخابـرات االمريكيـة  CIAالتـي

ترسبـت بصـورة علنيـة على شـكل وثائـق مؤخرا ً 28ومـا تسرب
مـن وثائـق نرشهـا موقـع ويكيليكـس يفهم ترابـط اإلستراتيجيات
والسياسـات وآليـات التخطيـط والتحـرك مـع منـط عمـل األجهزة
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واألذرع التنفيذيـة للإدارة األمريكيـة التـي يعهـد إليها مبـارشة تنفيذ

الحـرب الناعمـة.

لكن البعض وقع يف خطأ منهجي وتوهم أن الحرب الناعمة هي

حرب إعالمية تارة أو حرب ثقافية أو سياسية تارة اخرى ،أو حرب
إقتصادية مرة ،منفصلة عن الحروب اإلستخباراتية والعسكرية والنفسية.

فطرح إشكاالت عن الخيط الجامع بني املسلسالت التلفزيونية

والحروب العسكرية ،والجامعات مع الحروب الربية ،واملطاعم مع
الحروب األمنية ،والعقوبات اإلقتصادية مع الحروب النفسية..؟

القراءة املع ّمقة والفاحصة لوثيقة امليثاق الرسمي لوكالة
املخابرات املركزية االمريكية  CIAتفك هذا اللغز ،حيث يعرث عىل

عنوان يرشح بعضاً من هذه الروابط وينص عىل «إغتيال وحذف
شخصيات مؤثرة يف الجبهة املعارضة للنظام املستهدف يف سبيل
دعم أهداف نفسية ودعائية يف إطار خطة تحرك كربى ،وتسليح
جامعات منشقة عن النظام املستهدف» و»رشاء ذمم زعامات

وكتاب صحف ومدراء إذاعات ودور نرش ومحطات تلفزيونية لتهيئة
األرضية أمام األعامل الرسية»[[[.

كام أن الباحث األمرييك ستيف هامونز  Hammons Steveوصف

هذا التشابك مبقولته «القوة التجاوزية الفائقة» قائالً «ترتكز القوة

الفائقة عىل دمج مجموعة من موارد القوة الصلبة والناعمة ،وتتضمن
استخدام الدبلوماسية ،واملوارد الثقافية ،والعمليات اإلنسانية،

[[[ـ مصدر سابق .ص .475 - 375

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

والعمليات االستخباراتية القامئة عىل املعلومات البرشية ،وعمليات
الحرب النفسية ،والعمليات العسكرية ،والتكنولوجيا املتقدمة»[[[.

وبناء عليه ،هناك غرفة عمليات مشرتكة لتنسيق الجهود عىل 3

جبهات:

أ -جبهة الحرب الناعمة لتدمري القوة الناعمة لـ»الهدف»

وإضعاف جاذبيته.

ب -الحرب الصلبة العسكرية والنفسية لإلحتواء والردع وزعزعة

األركان ،ويدخل من ضمنها دعم املنشقني واملجموعات التكفريية

كام سنبني.

ت -الضغوطات اإلقتصادية والحصار والعقوبات لشل موارد

الهدف.

وتتألف غرفة العمليات املشرتكة من الوزارات والوكاالت اآلتية:
1ـ وكالة اإلستخبارات األمريكية ( CIAتتوىل جمع املعلومات

وإعداد الدراسات واألبحاث عن النظم والجهات والشخصيات
املستهدفة ،وإدارة الحرب النفسية ،وتجنيد العمالء ،وتنفيذ

اإلغتياالت واالنقالبات والثورات امللونة ،وتعمل من خالل

السفارات األمريكية حول العامل ،ومن خالل محطات ومكاتب
منفصلة ومسترتة برشكات تجارية).

[[[ـ مقالة تحت عنوان «وراء القوة الناعمة والقوة الذكية ،قوة فائقة «نرش مجلة الصحافة
املكتوبة  www.wordpress.comمنقولة عن كتاب الحرب الناعمة – مقومات الهيمنة
واشكاليات املامنعة  -مركز قيم للدراسات  2011ص .57
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2ـ وزارة الخارجية األمريكية :تتوىل الدبلوماسية والوكاالت املدنية

والتواصل مع الشخصيات والقوى السياسية من خالل السفارات.

3ـ وكالة التنمية الدولية األمريكية  :USAIDتتوىل إدارة املشاريع

التنموية يف مختلف دول العامل ،ومتويل منظامت املجتمع
املدين ،ولها يف لبنان  12مكتباً يف مختلف املناطق واملحافظات.
4ـ هيئة حكّام البث الحكومي األمرييك :تدير قنوات البث

التلفزيوين والفضايئ وشبكات اإلنرتنت الحكومية ،وتسمى يف

اإلعالم «مكتب الدبلوماسية العامة» ،مركزها واشنطن.

5ـ وزارة الدفاع (البنتاغون) :تتوىل قيادة الجيوش والقواعد

العسكرية األمريكية املنترشة حول العامل ،وتدير الحرب الصلبة

والنفسية ،وجمع املعلومات اإلستخباراتية وإعداد الدراسات
اإلستطالعية حول البيئة واألرضية السياسية للخصوم واألعداء

والتوصيات اإلجرائية حيالها ،خاصة من خالل مركز األبحاث
الدفاعية املعروف باسم  RANDوله فروع يف قطر واإلمارات.

6ـ وكالة األمن القومي :تتوىل جمع املعلومات اإللكرتونية

عرب التنصت عىل إشارات واتصاالت معظم دول وشخصيات
وقادة العامل ،سواء اإلتصاالت السلكية أو الالسلكية ،وجمع

املعلومات عن طريق شبكات اإلنرتنت العاملية كرشكة Google

ومواقع التواصل اإلجتامعي كتويرت وفيسبوك ،ال بل أن هذه

املواقع مملوكة وتابعة تنظيمياً لوكالة األمن القومي والبنتاغون،
ويندرج منها أيضاً التنصت عىل مجمل الهواتف الذكية الجديدة

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

األكرث استعامالً ،وخاصة عرب برامج وتطبيقات التشغيل املجانية
كالواتس أب  ،Whats appوهو ما دفع «لجنة تشخيص الجرائم»
يف الجمهورية اإلسالمية يف إيران إلصدار قرار يعترب هذه الرشكة
محظورة الرتباطاتها الرسية بالوكاالت األمنية األمريكية[[[.
وقد فجر العميل األمرييك الفار إىل روسيا «إدوارد سنودن»
فضيحة مدوية عندما بني أنشطة هذه الوكالة وبني حجم اخرتاقها

لشبكات اإلتصاالت العاملية ،مبا يف ذلك هواتف الحلفاء (من
بينها التنصت عىل هاتف املستشارة األملانية انجيال مريكل).

ثامناً :الفرق بني الحرب النفسية والحرب الناعمة والغزو الثقايف
كانت الحرب النفسية تكتفي بتحقيق التأثري والدعاية والتالعب
بالرأي العام واإلقناع السيايس «ولو دون توفّر أدلة ذات صدقية» كام
كان يعرفها قسم هندسة املزاج ودائرة الحرب النفسية والدعاية يف
وكالة املخابرات املركزية االمريكية  CIAأثناء الحرب الباردة[[[ ،أو
«التأثري يف السكان املدنيني غري املسلحني بهدف جمع املعلومات
ومضاعفة اإلنشقاق واإلرتداد يف صفوف العدو» وفق تصور
اإلستخبارات الربيطانية[[[.
[[[ـ تقرير تحت عنوان «حجب واتساب يف ايران..ليت كل النهايات سعيدة» اعداد
زينب مرعي ،نرشته السفري اللبنانية بتاريخ  2014/5/28عىل الرابط اآليت www. :
352265/assafir.com/article/1
[[[ـ ارث من الرماد .تاريخ  .CIAمصدر سابق .ص 792
[[[ـ اإلستخبارات الربيطانية وعملياتها الرسية ،باتريك فيتزجريالد ،جوناثان بلوش،
مؤسسة األبحاث العربية ،ترجمة عفيف الرزاز 1987 ،ص 44
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يف حني عرفت موسوعة املعطيات الحرة الحرب النفسية بأنها
«اإلستعامل املخطط واملُمنهج للدعاية ومختلف األساليب النفسية
للتأثري عىل آراء ومشاعر وسلوكيات العدو بطريقة تسهل الوصول
لألهداف .كام أنها وسيلة ُمساعدة لتحقيق اإلسرتاتيجية القومية
للدولة .وتُشن يف وقت السلم والحرب عىل السواء ،وتُستخدم فيها
كل إمكانيات الدولة ،ومقدراتها سياسية ،واقتصادية ،وعسكرية،
وإعالمية وغري ذلك»[[[.
هذه الوظائف للحرب النفسية كانت تصلح يف زمن الحرب
الباردة والحروب التي سبقتها الحربني العامليتني األوىل والثانية وقد
انتهت صالحيتها ومل تعد تجدي نفعاً يف عرص العوملة واملعلومات
كام رصح جوزيف ناي ،ألن توسع وسائل اإلعالم وانتشارها بني
أيدي الجميع وظهور العبني من غري الدول ـ شبكات ومنظامت
وناشطني ـ غري مفاهيم املصداقية والرشعية السياسية والسلطة التي
كانت تحتكرها الدول ،ما أدى اىل القفز نحو اتجاهات ووظائف
جديدة أنتجت الحرب الناعمة ،وتوسعت وظائفها لتشمل:
1ـ تشكيل التصورات واملفاهيم العامة.
2ـ بناء البيئة واألرضية السياسية املالمئة لرتسيخ قواعد
السياسات املطلوبة.
3ـ نزع الرشعية واملرشوعية والصدقية عن الخصم نظاماً أم قيادة.
4ـ تغيري شخصية النظام والقيادة لدى الخصم واستبدالها بقوى

وشخصيات بديلة.

[1] -http://ar.wikipedia.org/wiki
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5ـ قلب الحقائق وتحويل نقاط القوة اىل نقاط ضعف والفرص

إىل تهديدات.

6ـ جذب جمهور الطرف املستهدف نحو املفاهيم والقيم بدون

بصامت واضحة.

وقد لخص سامحة اإلمام الخامنئي دام ظله الفرق بني الحرب

النفسية والحرب الناعمة بجملة واحدة قائالً «الحرب النفسية فرع

من فروع الحرب الناعمة ،لتبديل إرادة الخصم وتغيري حساباته»[[[.

ويف دراسة ملركز قيم ورد أن الحرب الناعمة ال تعد منهجاً

جديدا ً مقابل مناهج الحرب النفسية والدعاية ،بل هي تطور يف

الوظائف واألهداف ناجم عن تطور كمي ونوعي هائل يف وسائل

ووسائط اإلتصال واإلعالم[[[ ،وميكن اعتبار الحرب الناعمة افرازا ً

طبيعياً وحتمياً مرتبطاً بسعة إنتشار ونوعية أدوات الجيل الرابع من
وسائط تكنولوجيا االتصال واإلعالم الفضائيات  /أجهزة اإلتصال
الخليوية الرقمية  /مواقع وصفحات اإلنرتنت  /شبكات التواصل

االجتامعي /الربمجيات[[[ (.)Software

ولإليضاح سنعرض نصاً نرشه موقع وزارة الخارجية األمريكية

حول برنامج املجتمع املدين  0.2كأحد برامج القوة الناعمة ،مبا
يشري لنوعية هذا اإلنقالب:

[[[ـ خطاب اإلمام الخامنئي خالل لقائه حشدا ً من الطالب الجامعيني بتاريخ 2012/8/6
[[[ـ للتوسع يراجع بحث الحرب الناعمة النشأة واملفهوم وسبل املواجهة .دراسة
منشورة صادرة عن مركز قيم للدراسات .العام 2011
[[[ـ بروس مبرب .الدميقراطية األمريكية وثورة املعلومات  /دار الحوار الثقايف .2006
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«لقد أحدثت التطورات األخرية يف تكنولوجيا االتصال كالهواتف

النقّالة ومنصات الشبكات اإلجتامعية ثورة يف طريقة تبادل
املعلومات ،واإلتصاالت ،والتنظيم ،ومنارصة مصالحنا .متلك هذه
التطورات القدرة عىل تعزيز املجتمع املدين حيث تتواجد حاليا ً-

وميكنها تنميته حيث ال تتواجد .فمن خالل خفض الحواجز أمام
إنتاج وتوزيع املعلومات ،أصبح املاليني من منتجي ومستهليك
وسائل اإلعالم الجديدة قادرين عىل التنظيم ،والتواصل ،والتعلم،

واملشاركة يف بلدانهم ومجتمعاتهم األهلية بكفاءة مل يسبق لها مثيل.
ومع امتالك التكنولوجيا الرقمية ،تم متكني األفراد الذين كانوا دون
صوت يف السابق ،من املشاركة يف النطاق العام وتوسيع تنوع اآلراء

املتوفرة .ومن أجل الخوض الناجح عرب هذه البيئة من وسائل اإلعالم

الجديدة ،يجب عىل صانعي السياسة ،واالسرتاتيجيني ،واملنظامت

غري الحكومية ،والحكومات مقاومة اإلغراء للعمل واالتصال من خالل
منوذج القرية العاملية الذي أصبح قديم الطراز اآلن ،وأن يعتمدوا عىل

البيئة املحلية ،من األسفل إىل األعىل ،وعىل البيئة املعادية ملواقع

تويرت ،ورسائل فيسبوك ،وتحديثات فور سكوير .لقد ترك الناس مع
أجهزتهم الخاصة .املجلة اإللكرتونية «تثقيف املجتمع املدين 0.2

وهذا هو املقصود بالفعل من عبارة وسائل اإلعالم االجتامعية .إن

أسهل طريقة للتذكر كيف تعمل وسائل اإلعالم الرقمية هي النظر
ببساطة إىل أصابعك العرشة .التكنولوجيا الرقمية تعيد وسائل اإلعالم
مرة أخرى إىل يديك[[[.

[[[ـ للتوسع يراجع كتاب «الغزو الثقايف» للكاتب العراقي جواد عىل كسار.
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صممت مبادرة املجتمع املدين  0.2ملساعدة املنظامت
«لقد ُ

الصغرية التي تعمل للصالح االجتامعي من أجل زيادة قدراتها عن

طريق استخدام تكنولوجيات التواصل .أما الهدف فهو إقامة شبكة
طويلة األمد ،ذاتية االستدامة من التكنولوجيات ،واملتطوعني،
ومنارصي املجتمع املدين ،تكرس اهتاممها عىل تعزيز عمل
املجتمع املدين يف القرن الحادي والعرشين».

وبناء عليه ،تنتمي الحرب النفسية والدعاية إىل الحقبة السابقة

عىل انتشار التكنولوجيا الجديدة ،وهي وان اشرتكت مع الحرب

الناعمة يف الهدف لجهة استهداف تطويع إرادة العدو الدول
والنظم والرأي العام واملنظامت والجامعات ولكنهام تختلف يف
األساليب والوسائل.

يف األساليب ترتكز الحرب الناعمة عىل اإلستاملة واإلغواء

والجذب وزرع األمل وتقاسم القيم واألهداف والشعارات املشرتكة
مع الطرف اآلخر املستهدف ،دون أن تظهر للعيان ودون أن ترتك أي

بصامت ،أي تصدير األمل وجاذبية النموذج ،والوعود بحياة أفضل وفق

أسلوب الحياة األمرييك والغريب ،وتحكيم العقالنية واملعايري العقالنية،
ونيل الحريات الفردية ألقىض الحدود ،واطالق الغرائز ونرش اإلباحية

الجنسية والتحرر االجتامعي والفردي وامتالك األمل باملستقبل.

يف حني ترتكز الحرب النفسية والدعاية عىل إرغام العدو وتدمري

إرادته وإرعابه وتخفيض مستوى معنوياته بصورة مبارشة وعلنية ،أي
فرض اإلرادة وتصدير الخوف واألرعاب.
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وتختلف الحرب النفسية عن الحرب الناعمة يف كمية ونوعية

الوسائل املستخدمة ،حيث تعاظمت وتوسعت األدوات اإلعالمية

واإلتصالية لدى الرأي العام يف الوقت الراهن ،بحيث إن الوسائط
واألدوات املستخدمة يف الحرب الناعمة أصبحت يف متناول

الجميع بال إستثناء ودخلت إىل كل البيوت  24 / 24ساعة من
خالل شاشات التلفزيون واإلنرتنت والهواتف الخليوية ،بحيث

غرقت الدول باملقروءات واملسموعات والبرصيات واألخبار
واملنتجات اإلعالمية بال أي قيود رقابية يف ظل عوملة إعالمية
وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة ومتفاعلة ومرتابطة بشكل ال

سابق له وبأمثان وتكاليف مالية مجانية أو شبه مجانية.

يف حني كانت الحرب النفسية والدعاية تعتمد عىل مخاطبة

كتل منظمة ومرتاصة ومتامسكة جيوش  /حكومات  /قيادات
املنظامت ونخب األحزاب  /الرأي العام ككتلة ضخمة وعقل
جمعي واحد ،وليس كأفراد وشبكات كام يحصل اليوم .وكانت

الحرب النفسية تعتمد أدوات عرصها إذاعات وتلفزيونات حكومية

قليلة جدا ً ومحدودة اإلنتشار /بضعة صحف حكومية وشبه حكومية
 /دور نرش وكتب ومنشورات تخضع للرقابة الحكومية  -وتزخر
وثائق القرن العرشين بأنشطة املخابرات الربيطانية واألمريكية يف

رشاء دور النرش والكتاب واملثقفني -وكذلك اإلذاعات التي كانت
األكرث انتشارا ً ،كإذاعة صوت أوروبا الحرة املوجهة نحو الجمهور

الشيوعي يف أوروبا الرشقية زمن الحرب الباردة.

أما مفردة الغزو الثقايف فهو مصطلح أطلقه أوائل التسعينات

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

وتحديدا ً عام  1992ولغاية أوائل القرن  21اإلمام الخامنئي دام ظله

عىل حالة «الغزو الحضاري والثقايف التي تعني اغراق املجتمعات
اإلسالمية بأفكار وقيم وأمناط تفكري وعادات وسلوكيات أمريكية

وغربية لغاية ادخال تعديالت مؤثرة يف هوية الكيان الثقايف اإلسالمي
بغية استبداله بهوية حضارية وثقافية زائفة ألجل مكاسب سياسية

واستعامرية»[[[ .وقد صاغها اإلمام الخامنئي دام ظله كرد عىل مقولة

العوملة  Globalizationالتي انترشت أنذاك.

وباألصل مصطلح الغزو الثقايف ينتمي تاريخياً وزمنياً إىل

الجيل التكنولوجي الثالث السابق حيث كان رصاع النخب الفكرية

والثقافية يتم عرب املنابر الفكرية والكتب ودور النرش واملطبوعات
واإلذاعات الحكومية ،وقد صاغه كتاب اليسار الشيوعي خالل فرتة
السبعينات خالل مواجهاتهم الفكرية والثقافية مع املعسكر الغريب.

يف حني أن مقولة الحرب الناعمة  -وليس القوة الناعمة -

استعملت من قبل اإلمام الخامنئي يف شهر حزيران من عام 2009

أثناء وقوع الفتنة الرئاسية يف إيران.

وكخالصة ،يرتكز الغزو الثقايف عىل تصدير املحتوى الثقايف

واألمناط الحضارية واللغات األجنبية ونرشها يف ساحات اآلخرين

لتحقيق وتسهيل األهداف السياسية واالقتصادية والعسكرية ،يف
[[[ـ موقع وزارة الخارجية األمريكية ،منشورات قسم اإلعالم الخارجي ،متوفرة عىل
الرابط اآليت :
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2011201110061/10/
54550x
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حني أن الحرب الناعمة أكرث تخطيطاً وتركيزا ً ،وتعتمد عىل الجيل
التكنولوجي الرابع ،وأصبحت شكالً حربياً قامئة بذاته ،لدرجة أنها

ميكن أن تشكل يف حاالت كثرية بديالً للحرب العسكرية.

تاسعاً :الدبلوماسية الرقمية من أبرز أدوات الحرب الناعمة
ان الحديث عن القوة الناعمة والحرب الناعمة ،يقودنا اىل

البحث عن أسس وأركان العقيدة السياسية الجديدة للخارجية
األمريكية التي تتوىل قيادة الحرب عىل ساحتنا.

وبناء عليه تم مراجعة مواقع وزارة الخارجية األمريكية بلغته

األصلية اإلنكليزية واملوقع املخصص لربنامج اإلعالم الخارجي

يرتجم النصوص والخطابات إىل العربية وقد وجدنا من خالل

التدقيق أن مفردة التكنولوجيا دخلت يف صلب الربامج السياسية

حول العامل ،وأصبح هناك عقيدة التكنولوجيا السياسية وفق تعبري

بعض أعضاء لجنة تخطيط السياسات .Techno – Political Age

ومن بني هذه اإلسرتاتيجيات الجديدة الدبلوماسية الرقمية

 Digital diplomacyوالدبوماسية اإللكرتونية  E- diplomacyالتي
نظر لها أعضاء يف لجنة تخطيط السياسات يف الخارجية األمريكية

أمثال أليك روس مستشار اإلبتكار واملعلومات وجارد كوهني
املدير السابق لقسم غوغل لألفكار  google ideaومدير ملف

املنظامت الشبابية وإريك شميدت املدير التنفيذي لرشكة google

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

ومستشار أوباما للشؤون التقنية ،وتقوم اسرتاتيجية الدبلوماسية
الرقمية عىل بناء عالقات واتصاالت مبارشة مع قطاع الشباب
والناشطني وكافة فئات وشعوب العامل ،خاصة يف الرشق األوسط،
بعيدا ً عن الدبلوماسية التقليدية الرسمية التي متارسها السفارات
والقنصليات التي ميكن تسميتها بالدبلوماسية الجغرافية واملكانية.
فالعامل اإلفرتايض لشبكات اإلنرتنت والتكنولوجيات الجديدة
يعترب امتدادا ً فعاالً للواقع السيايس وفق غارد كوهني .وحيث أن

 % 60من أبناء الرشق األوسط هم من فئة الشباب ،وبفعل نظرية
التغييـر الجييل التي نظر لها هنتغتون يف كتابه «النظام السيايس
متغية» وما يصاحبها من تغيري وظيفي يف اإلطار السيايس
ملجتمعات ّ
واملؤسسايت ينبغي اإلتصال بالقوى السياسية الشابة والجديدة
من الناشطني واملدونيني والصحفيني والشباب ،وإجتذاب ماليني
املشرتكني عىل شبكات اإلنرتنت يف ايران وتركيا ومرص وتونس
واليمن وليبيا ولبنان وسائر الدول العربية نحو املرشوعات واألهداف
والسياسات األمريكية بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،والتعرف عىل نخبة
الناشطني ،وإرشاكهم يف برامج تدريبية مقدمة لتوظيف هذه الطاقات
الحقاً عرب عملية تضخيم  Amplifireتقني ـ سيايس لألصوات العربية
املطالبة بالحرية والدميوقراطية والتغيري السيايس بعد توجيهها نحو
تحقيق األهداف والسياسات األمريكية وفق الوصف الحريف للمستشار
التقني السيايس للخارجية األمريكية «إليك روس»[[[.
[[[ـ مقابلة مع اليك روس مستشار هيالري كلينتون ملوقع  Inroksبتاريخ ،2011/2/15
اجرى الحوار الصحفيان  Olivier de gandtو  Joan tilouineنرشها موقع البلد اآلن
ضمن مقالة الكاتب آدم زيتون «الدبلوماسية الرقية يف خدمة السياسية االمريكية»:
www.albalaalaan.wordpress.com
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وقد شاهدنا كيف فعلت كامريات الهواتف الخليوية التي بثت

عىل أفالم اليوتيوب  YouTubeوالفايسبوك فعلها يف تحريك

الشوراع العربية.

وهكذا ،أصبح بإمكان اإلدارة األمريكية من خالل رشكات

اإلنرتنت التحكم بواسطة برامج تقنية عالية لها أهداف سياسية

بجهود وميول وإتجاهات الشباب والناشطني وتحريكهم عن بعد،

متاماً كام يحرك مشغل الكومبيوتر بواسطة الفآرة  Mouseرشيط
األدوات  Menu barيف برمجيات الكومبيوتر.

والتشبيه ليس فيه تعدي عىل الحقيقة ،فها هو إليك روس يقول

عن شبكات اإلنرتنت أنها «تيش غيفارا القرن الحادي والعرشين»،

وهي كلمة خطرية تخترص اإلسرتاتيجية التقنية  -السياسية الجديدة

لإلدارة األمريكية .وتستبطن اإلشارة إىل اهمية هذه الشبكات
املستوى القيادي.

هذه اإلسرتاتيجية كانت مادة لإلنتقاد الحاد من طرف وزير

خارجية أمريكا األشهـر هرني كيسنجر عندما إنتقد اإلعتامد املفرط

عىل «القوى اإللكرتونية» التي مل ولن تتمكن من إزاحة الالعبيني

التقليديني «الجيوش واإلسالميني» من اللعبة السياسية ،مشبهاً

الثورات العربية بأنها «لحظة إنرتنت

[[[

والحديث عن ضعف التكنولوجيا السياسية أمام القوى
[[[ـ مقالة تحت عنوان «كيسنجر..إطاللة عىل الثورات العربية» للكتب املرصي جميل
مطر ،منشورة يف  2012/4/12عىل موقع صحيفة الرشوق www.shorouknews.com

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

الكالسيكية املنظمة كالجامعات اإلسالمية فيه يشء من الصحة

كام سرنى الحقاً ،وهو يتطابق مع التحليل الصهيوين % 100
ويتطابق مع إتجاهات «اإلسترشاق الغريب» يف تحليل قضايا

العاملني العريب واإلسالمي ،ويتوافق مع وجهة نظر القوى اليمينية

يف اإلدارة األمريكية ،التي ترى مبجموعها أن يف «اإلسالم» طاقة
ثقافية متجذرة يف الحياة السياسية اإلسالمية ال ميكن صهر عنارصها

بالكامل تحت تأثري أمواج التكنولوجيا السياسية الغربية كام هو واقع
الحال مع بقية دول ومناطق العامل»[[[.

ومنوذج نرش وثائق ويكيليكس التي بدأ نرشها من تونس يف

شهر كانون األول من عام  2010وسبقت إندالع االحتجاجات
العربية بإسبوع واحد إحدى هذه الوسائل الرقمية الذكية ،وهي مقال
عىل عمليات التضخيم التقني السيايس .Amplifire

وبناء عليه ،يفهم قول جوزيف ناي قائالً «إن وثائق ويكيليكس

رغم انها وثائق حكومية مرسوقة تشكل إحدى مظاهر القوة األمريكية

الناعمة».

وسبب هوس مستشاري هيالري كلينتون وباراك أوباما

بالدبلوماسية الرقمية ،هو النجاح الذي القاه هؤالء املستشارون
خالل تنظيمهم حملة أوباما اإلنتخابية العام  ،2008فقد أكد خرباء
الحمالت اإلنتخابية ان رشكات اإلنرتنت ووسائل اإلعالم كانت

العامل األبرز خلف نجاح أوباما ،وهو ما شجعهم عىل وضع
[[[ـ مقالة للباحث الصهيوين «آيال سارس» تحت عنوان «الربيع العريب أصل التسمية
الخاطئة» نرشت يف  2012/4/9عرب مركز مويش دايان لألبحاث www.dayan.org
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إسرتاتيجيات الدبلوماسية الرقمية يف مشاريع وزارة الخارجية

األمريكية يف عهد أوباما.

عارشاً :أركان الحرب الناعمة  /خطة وقيادة وفرصة وحملة منسقة
إن تنفيذ وظائف الحرب الناعمة ذات الطبيعة الحساسة

واملعقدة ،ووضعها موضع التطبيق يتطلب مواردا ً وطاقات وجهودا ً

برشية كبرية ،وتخطيطاً وتحليالً سياسياً لتوجيه األحداث ،ومراكز
لإلبحاث ،وأجهزة استخبارات توفر املعلومات واملعطيات،
وامكانات تكنولوجية وإتصالية وإعالمية ضخمة ،ومهارات وخربات،
وصرب إسرتاتيجي ونفس طويل ،وغرفة عمليات تتوىل التنسيق.

وقد أوضحها صاحب مقولة القوة الناعمة «ان القوة الناعمة

تقوم عىل عرض السياسات يف سياقها الدويل ،وتحقيق اإلتصال

اإلسرتاتيجي عن طريق تطوير مجموعة مواضيع تشبه الحمالت
اإلعالنية واإلعالمية واإلنتخابية ،وبناء شبكة عالقات مع شخصيات
أساسية يف البيئة املستهدفة (مفاتيح) ،وفرصة مالمئة»[[[.
وبناء عليه ،تتطلب الحرب الناعمة:
 -1بسط موارد القوة الناعمة يف الساحة املستهدفة جامعات/

مشاريع تنموية /عالقات عامة  /مراكز أبحاث /ومنظامت مجتمع
مدين  /وسائل إعالم واتصال /الخ.

[[[ـ القوة الناعمة ،مصدر سابق. 162 – 160 ،
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 -2تجهيز مواد ومواضيع ورسائل وأفكار وشعارات سياسية

وإعالمية وثقافية ودبلوماسية تتالئم مع البيئة املستهدفة البيئة
السياسية اللبنانية وبيئة حزب الله أو البيئة السياسية اإليرانية مثالً.

 -3بناء شبكة عالقات عامة ووسطاء للقيام بوظيفة تسويق

وترويج األفكار واألخبار والتحليالت والتوجيهات السياسية
والثقافية واإلعالمية منوذج شخصات شيعة السفارة األمريكية التي

نرشتها جريدة األخبار اللبنانية.

 -4دراسات واستطالعات ومعطيات حول البيئة السياسية

املستهدفة ومدى جاهزية الجمهـور والنخبة لتلقي مضمون املواد

والرسائل الناعمة.

 -5غرفة عمليات موحدة وقيادة عليا رفيعة املستوى لتنسيق

األنشطة واإلتصاالت وتوزيع األدوار والشعارات وفقاً لتخطيط
عايل املستوى.

 -6ظروف ومناسبات وفرص مالمئة منوذج اإلنتخابات اإليرانية

.2009

فالقوة الناعمة تعتمد عىل تجهيز املواد واملواضيع والشعارات

وفق معادلة قوامها «من يتواصل مع من وتحت أي ظرف»[[[ و»من

هي الرواية الفائزة بنظر الجمهور والرأي العام ،ألن املنترص يف
الحرب اليوم هو من تفوز روايته لألحداث»[[[.

[[[ـ القوة الناعمة .املصدر السابق .ص .40
[[[ـ املصدر السابق .ص .149
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وقضية الظرف التي تحدث عنها جوزيف ناي هي جوهر الحرب
الناعمة ،وتحتاج موارد القوة الناعمة يك تتحول اىل عملية مؤثرة
يف البيئة السياسية للخصم اىل سياق ومناسبة خاصة ولحظة درامية
حسب تعبري بعض الخرباء.
ويقصد بالظرف املالئم قابلية األحداث الجارية لصناعة الفرصة
الذهبية لتوظيف املوارد الناعمة ،من مثل وقوع عمليات إغتيال

لشخصيات سياسية أو قتل ملواطنني أثناء اإلحتجاجات والتظاهرات
ألجل إراقة الدماء وإشعال الحامسة وخلق الحساسيات والقصص
اإلنسانية املثرية ،ومثل إرتكاب أعامل شغب وحرق وتكسري
ممتلكات وبث اإلضطرابات والفوىض ،أو إطالق أحد الفاعلني
موقف طائفي أو سيايس أو فكري شاذ يحدث عمليات تبادل
إتهامات وتشهري وتلطيخ سمعة بني مجموعتني متنازعتني ،وغريها
من األحداث القابلة للتوظيف.
وإذا مل تتوفر هذه الفرصة وكان هناك قرار من اإلدارة األمريكية
بصناعتها توكل املهمة لـ  CIAوهي وكالة بارعة يف فربكة وصناعة
األحداث ابتداءا ً من اإلغتياالت اىل فرق القناصة لقتل املتظاهرين
والتفجريات عن طريق االخرتاق االستخبارايت لألطراف األخرى
تنظيم القاعدة واملنظامت التكفريية مثالً.
كام أن نوعية الطرف الذي يتوىل عمليات الحرب الناعمة مهم
جدا ً ،فينبغي تجنب التورط األمرييك املبارش ،ومترير الرسائل
بطريقة غري مبارشة ألن حساسية الجمهور اتجاهه أكرب[[[.
[[[ـ املصدر السابق .ص 159
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لهذا نرى منظر الحرب الناعمة يركز كثريا ً عىل رضورة العمل

عرب الوكالء ،فهي اشد فاعلية من مبارشة التأثري العلني ،وهذا جزء
من الطبيعة املخادعة واملاكرة للحرب الناعمة ألن «أفضل الناطقني
بإسم األفكار واألهداف األمريكية هم غري اإلمريكيني أي الوكالء
املحليون .

وتأدية الوظائف التي ذكرناها سابقا يحتاج إىل «بناء حمالت قد

تستغرق اعواماً وسنوات ،وليس مجرد اياماً أو أشهراً  -فتكتيكات

وأساليب اإلتصال اإلسرتاتيجي غري املبارش أي بواسطة الوسائل
اإلعالمية واإللكرتونية والدبلوماسية والخفية للتأثري يف جدول
االعامل السيايس لبلد آخر تحتاج اىل تطوير مجموعة من املواضيع

والشعارات عىل طريقة الحمالت االعالنية واالنتخابية والسياسية يف
الغرب ،ويستلزم ذلك تخطيطاً وأحداثاً رمزية وظرفية ومد اتصاالت

وبناء عالقات عىل مدى سنوات ـ ال تقل عن سنة  -يك نتمكن من
إبراز هذه الشعارات واملواضيع املركزية والدفع بالسياسة املطلوبة
ـ من قبل أمريكا ـ قدماً إىل األمام»[[[.

وبعـد تشـكيل التصـورات العامـة والبيئـة السياسـية يف سـاحة

الخصم يتهيـأ املرسح للكثري من األحـداث واألعامل واالجراءات
الالحقـة مـن قبـل الـوكاالت األمنيـة واإلسـتخباراتية والعسـكرية

والسياسـية ،وتبـدأ النتائـج بالظهـور عـادة خلال املناسـبات
املؤثـرة كاإلسـتحقاقات اإلنتخابيـة مثلاً حيث نشـهد إنعكاسـات

هـذه التأثيرات والعمليـات ،ألن العـدو لـن يجـد أفضـل منهـا
[[[ـ القوة الناعمة .مصدر سابق 162
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فرصـة إلسـتغاللها والنفوذ مـن خاللهـا لتحريك عمالئـه وقواعده

وسياسـاته ،فاملبـدأ الـذي تعمل عليها فلسـفة الحـرب الناعمة هي

القـدرة عىل إجتـذاب الناس نحـو البيئة والسـياق والفخ السـيايس
املسـتهدف يف إطار وغلاف وظرف مالئـم كاإلنتخابات أو تحت

شـعار مطلبـي او إصالحـي ،وهـذا أسـهل مـن ارغـام النـاس عىل
تنفيـذ التوجيهـات املبارشة بصـورة ورصيحة وكخالصـة «ادارة دفة
األحـداث بأسـلوب ناعم بـدون أي بصمات»[[[.

حادي عرش :اسرتاتيجيات وتكتيكات الحرب الناعمة[[[:
كام بينا ،الحرب الناعمة كأية حرب لها إسرتاتيجياتها وتكتيكاتها

وأسلحتها ،مبعنى أنها ليست حالة رصاع ثقايف أو حضاري وفق
القواعد املتعارفة ،بل هي حرب مخططة ،وبطبيعة الحال من أبرز

سامت الحرب «رسية املخططات واألدوات» ،ولن يكشف العدو
أهدافه وخططه وأدواته إال بعد مرور عقود عىل إنجاز األهداف ،ما
مل يحصل ترسيب عن طريق الخطأ.

لكننا حاولنا وفق منطق اإلستقراء جمع املعطيات املتناثرة،

وفق ما أوردته بعض املؤسسات والشخصيات األمريكية الرسمية،
[[[ـ املصدر السابق .ص  40و .41
[[[ـ اعتمدنا عىل دراستني ملعهد راند لالبحاث الدفاعية واحدة بعنوان «االسالم املدين
«صدرت العام  2004والثانية بعنوان «بناء شبكات اسالمية معتدلة صدرت عام 2007
منشورة عىل موقع راند عىل االنرتنت وقد ترجمتها مواقع اسالمية عدديدة منها اسالم
اون ال ين  www.islamonline.netوغريه.
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ونقلناها ألجل الدقة بصورة حرفية أو شبه حرفية كام وردت يف

الوثائق واملستندات[[[:

أـ مناذج من اسرتاتيجيات الحرب الناعمة[[[:
1ـ رضب وإضعاف املوارد الناعمة للعدو املستهدف ،عن

طريق التشكيك املتواصل برشعيته السياسية ومصادر قوته لتحقيق
اإلرهاق واإلرباك وخلخلة األركان.

2ـ التشهري اإلعالمي املتواصل لتشويه صورة الطرف املستهدف

وتفكيك رموزه ،ووضعه يف دائرة اإلتهام الدائم.

3ـ تقديم الدعم العلني لتيار أو فئـة عىل حساب تيار أو فئة

آخرى يف نفس الساحة املستهدفة ،بهدف خلق بيئة من اإلتهامات
املتبادلة وايجاد فرز واستقطاب يسمح بالدخول عىل الخط

للتالعب بجدول األعامل السيايس للهدف.

4ـ استغالل نقاط الضعف يف بعض الشخصيات القيادية يف

جبهة الخصم لخلق توترات وحساسيات وعداوات مع الشخصيات

املنافسة وتسعري حمى الرصاع عىل املواقع عرب ترسيب اإلشاعات
واألخبار وتضخيم صورة الشخصيات وخاصة املعارضة وصناعة

نجوميتها اإلعالمية والجامهريية.

[[[ـ مثل كتاب القوة الناعمة  /مقالة «القوة الناعمة ضد ايران «لجيمس غالسامن
ومايكل دوران  /دراسة مايكل آيزنشتات  /كتاب ارث من الرماد الذي أرخ لتاريخ CIA
 /وغريها من املصادر والوثائق.
[[[ـ اإلسرتاتيجية تعني إصطالحاً البند األسايس يف الخطة او الحملة وهو بند مؤثر عىل
املدى الطويل والبعيد يف مجمل الخطة.
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5ـ صناعة بيئة سياسية وثقافية وشعبية وإعالمية متوترة من
خالل التشكيك والجدل واملناقشة يف قضايا وموضوعات فكرية
وسياسية حساسة تؤدي اىل إحداث تناقضات وحساسيات بني
الفصائل واألجنحة املختلفة.

6ـ استدراج الهدف إىل امللفات السياسة الداخلية والدولية
املعقدة ،مبا يؤدي إىل توريطه بأزمات سياسية مع غريه من التيارات
والحكومات ،واغراقه بالتنازالت ،وإبعاده عن هدفه املركزي يف
مواجهة أمريكا والغرب والصهيونية ،وصوالً إلثبات فشل الحركات
والقوى اإلسالمية يف تلبية اإلحتياجات واملتطلبات الدولية
والسياسية املعارصة[[[.
8ـ رضب وتشويه صورة علامء الدين واملؤسسات الدينية بهدف
تقليص دورهم وألجل العمل عىل ادخال اصالحات وتعديالت
عىل املناهج الدينية.

9ـ تعديل وظيفة املساجد وكل مؤسسات ومنابع ومصادر
«الصدق والحقيقة».
10ـ إبراز مخالفة النظم والحركات االسالمية ملواثيق ومقررات
اإلمم املتحدة ومنظومات األمن والسالم الدوليني ومقتضيات
حقوق االنسان وقيم التسامح الديني وتبنيها للعنف واإلرهاب
كمنهج وإسرتاتيجية.

[[[ـ ورد يف دراسة ملعهد بروكيغنز الذي يديره مارتن أنديك أهم مبعوث أمرييك لعملية
السالم «أن استالم اإلسالميني السلطة يف بعض األنظمة سيؤدي اىل فشلهم وإزاحتهم
من أمام حلفائنا العرب ،ويسمح بإعادة تجديد األنظمة العربية بشخصيات من داخلها،
وهو ما حدث فعالً يف مرص مع حركة اإلخوان املسلمني» ،راجع تقرير واشنطن  83نرش
موقع النبأ ،مصدر سابق.

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

11ـ دعــم وصناعــة تيــار اإلســام املــدين املعتــدل ،وإيجــاد

شــبكة إســامية دوليــة مرتبطــة بأمــركا والغــرب ،وتعمــل وفــق

معايــره وضوابطــه ،مــن مثــل دعــم شــبكة فتــح اللــه غولــن
الداعيــة اإلســامي الــريك خاصــة أن مقــره يقــع يف واليــة

بنســلفانيا[[[.

12ـ تقليص الوجود العسكري وزيادة االستثامر يف املجال

الثقايف واملدين واإلعالمي والتنموي واإلقتصادي واإلستخبارايت
يف العاملني العريب واإلسالمي.

13ـ بث وترويج ثقافة سياسية أمريكية املجتمع املدين /

املنظامت غري الحكومية  /مراقبة االنتخابات  /الرشعية السياسية

 /رفع شعار متكني املرأة  /الحريات  /ثقافة النضال السلمي
والالعنف  /الخ.

ب -مناذج عن تكتيكات الحرب الناعمة[[[:
1ـ تنويع مصادر البث التلفزيوين واإلعالمي والشبيك شبكات

وبرامج اإلنرتنت) ،ودعم املنظامت غري الحكومية الناشطة يف
امليادين االجتامعية واملطلبية والسياسية ،واملنظامت الناشطة

عىل شبكات اإلنرتنت ،حيث تقل إمكانيات الرقابة الحكومية،
[[[ـ وردت اإلشادة بشكبة فتح الله غولني الرتكية يف أكرث من دراسة أهمها دراسات
غراهام فولر مدير محطة ال CIAالسابق يف أنقرة ،يف كتابيه «مستقبل اإلسالم
السيايس»و» تركيا الدولة املحورية يف العامل اإلسالمي».
[[[ـ نعني بكلمة تكتييك طريقة تنظيم الجهود او تقنيات تنفيذ اسرتاتيجيات الخطط
والحمالت وهي ذات أثار جزئية ومرحلية.
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ويسهل إستدراج جيل الشباب ،وهذا ما فصله جارد كوهني رئيس

قسم التخطيط السيايس يف وزارة الخارجية االمريكية باسرتاتيجية

«الدميقراطية الرقمية» قائالً «أصبح الشباب يف الرشق األوسط
ناضجني لتقبل تأثريات السياسات واألفكار األمريكية من خالل

بوابات ومنافذ تكنولوجيا وأدوات اإلتصال واإلعالم واملعلومات
املفتوحة»[[[.

2ـ زيادة مصداقية الحمالت اإلعالمية من خالل البحث عن

شخصيات محلية لها نوع من التغطية واملصداقية الجامهريية
خاصة من املعارضني واملنشقني عن النظم والحركات اإلسالمية.

3ـ فتح قنوات اإلتصال السيايس والدبلومايس مع الدول

اإلسالمية أو مع الحركات اإلسالمية املركزية بهدف إستدراجها
وتوريطها يف اتفاقات مفخخة لتلطيخ سمعتها ونزع مصداقيتها يف

الشارعني العريب واإلسالمي عرب رسم الشكوك حولها وتسعري شهية
الحساسيات يف بيئتها الداخلية .

4ـ تركيز الضوء اإلعالمي عىل الشخصيات والجامعات

اإلسالمية املتطرفة بهدف بث التفرقة وإشغال املذاهب والفرق
اإلسالمية ببعضها (والحركات التكفريية املنترشة اليوم كداعش

وأشباهها منوذج واضح لهذا التكتيك).

5ـ استقطاب الشخصيات اإلسالمية الليربالية  -ذات األفكار
[[[ـ مقالة تحت عنوان «االنتخابات االيرانية وأمن الطاقة» للمبعوث السابق لالممم
املتحدة سكوت ريرت ،منشورة يف عدة مواقع ومنها موقع شام برس:
www.champress.net

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

اإللتقاطية ـ ودعمها بهدف إضعاف تأثري الحركات االسالمية
املناهضة للقيم والسياسات الغربية.

6ـ تدريب مجموعات من الناشطني للتحرك عىل شبكة اإلنرتنت

بهدف رفد القنوات اإلعالمية العاملية باملادة املطلوبة  -للتشهري
والتشويه  -وقد صدر قانون الكونغرس األمرييك لتقديم الدعم

«لضحايا الرقابة عىل شبكات اإلنرتنت»

7ـ تقديم املنح الدراسية إلجتذاب الشباب املسلم نحو املال

واألعامل والتخصصات العلمية ألجل بناء كادرات متأمركة مفيدة
يف املستقبل.

8ـ زيادة برامج تدريب الضباط والعالقات الثنائية مع قادة

الجيوش اإلسالمية.

9ـ تفعيل شبكة العالقات مع أبناء الجاليات املسلمة واملغرتبني

املسلمني املقيميني يف الغرب بهدف إرشاكهم يف برامج ناعمة.
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10ـ متويل منظامت املجتمع املدين وتدريب الناشطني يف

املنظامت األهلية.

11ـ توسيع نشاط الجامعات األمريكية وتفعيل برامجها الناعمة.
12ـ متويل مشاريع تنموية واقتصادية صحية وتعليمية وبيئية/

ألخ للنفوذ اىل الساحات املستهدفة عن طريق وكاالت األمم
املتحدة أو بعض الواجهات اإلنسانية األخرى.

ثاين عرش :أبحاث النفس والدماغ تدخل ميدان الحرب الناعمة
تعترب اإلستخبارات األمريكية  CIAووزارة الدفاع البنتاغون

أول من بدأ برعاية أبحاث ومحاوالت للسيطرة عىل الدماغ والعقل
البرشي واالدراك الحيس من خالل تطوير وسائل وتقنيات مادية

كيمياوية  /إلكرتونية  /كهرمغناطيسية  .../بهدف تجنيده وتوجيهه
وضبط سلوكه وفقا لألجندات واملشاريع واألهداف األمريكية.

بدأت التجرية عن طريق عمليات نفسية وحسية لربمجة وعي

وسلوك املجندين والعمالء والجواسيس الذين يعملون مع وكالة

 ،CIAومن ثم حصلت عمليات عىل أرسى العدو أثناء إجراء
التحقيقات بهدف انتزاع املعلومات ،رغبة يف تحويلهم إىل عمالء

مزدوجني ولضامن أعىل درجات الثقة بهم الكوريني والكوبيني
وغريهم.

وتواصلت املحاوالت مستعينة بأمهر األطباء وعلامء النفس،

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

وشارك فيها أكرث من  44جامعة و 12مؤسسة استشفائية وطبية ،وبقيت

طي الكتامن حتى عام  1977حني كشفت عنها صحيفة النيويورك
تاميز عىل غالف صفحتها األوىل تحت عنوان صادم « CIAتسعى

ألرس واستعباد العقل البرشي» ،وقد أثارت هذه القضية أنذاك ضجة
كبرية يف االوساط االمريكية والعاملية ،وقد عطلت مجموعة عوامل
سري هذه االبحاث ،ومنها كلفتها املالية والبرشية العالية وعدم

ضامن وموثوقية نتائجها ،واملعارضة الشديدة التي واجهتها بعد
انكشاف أمرها[[[) ،فانتقلت هذه املحاوالت نحو البحث يف حقول

التاثري والربمجة بالوسائل النفسية وما فوق النفسية البارابسيكولوجي
عرب استغالل آخر ما توصلت اليه أبحاث الدماغ وتسخري أدوات

الجيل الرابع من وسائل اإلتصال واإلعالم واملعلومات..

ويف العام  1995أجرت وزارة الدفاع األمريكية البنتاغون ابحاثاً

عىل الفص األمين من الدماغ حيث توجد القرشة املتكونة حديثاً

 Neocorticalالتي ميكن تشبيهها مبنظومة إعالمية تستقبل
املؤثرات الخارجية ،وتساهم يف إحداث تأثريات عميقة يف العقد

العصبونية  Neural Nodesللعقل البرشي[[[.

وتطورات األبحاث من مستوى الفرضيات اىل مستوى النظريات

التي تؤكد وجود تأثريات حقيقية عىل املشاهد للتكنولوجيا من
خالل حلقات رباعية مرتابطة يرمز إليها بـ  OODAوالتي تلخص

[[[ـ عقيدة الصدمة ،نعومي كالين ،رشكة املطبوعات للنرش والتوزيع ط .2009 .ص
 31وص .42
[[[ـ سوسيولوجيا اإلنرتنت ،د .نديم منصوري ،منتدى املعارف ط  2014ص .155
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أربع آليات ميارسها الذهن البرشي وفق اآليت:

1ـ مراقبةObserve 2ـ توجيه Orient 3ـ قرار Decide 4ـ
فعل .Act

وتعمل وسائل اإلعالم والتواصل عىل إحداث الخلل
واإلضطراب يف آلية عمل تلك الحلقات بهدف إحداث التأخري يف
منطه عملها الدوري.

وقدمت دراسات وأبحاث اعتمدت أحدث انجازات املدرسة
السلوكية األمريكية التي ترتكز عىل عقيدة تقول «ان صناعة بيئة محددة
تحمل منظومة من القيم سيعطي نتائج محددة من السلوكيات»
تلك البيئة يتم صناعتها مبساعدة علوم الربمجيات اللغوية وعلوم
أعصاب الدماغ والبارابسيكولوجي ونرشها عرب منجزات تكنولوجيا
اإلعالم واإلتصال التي بلغت ذروتها يف العقدين األخريين[[[.

وقد توسعت األبحاث من التفكري يف إرباك وبرمجة عقل
شخص أو مجموعة أشخاص إىل مستوى برمجة وتضليل وتوجيه
سلوك رأي عام وعقل جامعي وعقل نظام سيايس ،وشعب كامل،
وكذلك إستهداف جيوش ودول وأحزب ومنظامت...
واستعريت للغاية بعض التقنيات والوسائل التي كانت تعتمد
يف اإلستجوابات العسكرية ويف الحرب الصلبة وفق عقيدة الصدمة
والرتهيب املتغلغل يف العقل األمرييك لتمتد تأثرياته إىل التطبيقات
السياسية واإلقتصادية واإلعالمية والثقافية ،وجرى تطبيقها يف برامج
الحرب الناعمة[[[.

[[[ـ برمجة الوعي .سامي املوصليل .دار شعاع  2008ص.85 .
[[[ـ عقيدة الصدمة ،مصدر سابق.

األصول النظر ّية للحرب الناعمة

فكام يؤخذ الشخص الخاضع وفق تقنية اإلستجوابات العسكرية
عبـر مهاجمته بألوان وأصناف املؤثرات والصدمات والتهديدات
الحسية والصلبة وكذلك ألوان وأصناف املؤثرات واإلغراءات
واإلغواءات لـ «شل جهازه الفكري وتحطيم معنوياته واملس
مبعتقاداته اإلميانية والدينية وتشتيت قدرته عىل الرتكيز والوعي وسلبه
إلرداته» كام جاء حرفياً يف وثيقة كراس اإلستجوابات لدى[[[ [.]CIA
ويتم األمر وفق جرعات تتناسب مع مراحل وحاجات التحقيق
للسيطرة عىل وعي املستجوب وإرداته ليك يستسلم للمحققني
ويديل بكل ما يريدون....فان اليشء نفسه يحدث يف حالة
القوة الناعمة من خالل السعي للسيطرة عىل حالة جامهريية أو
شعبية عامة سواء كانت دولة او حزب ،عرب أرسها وأخذها رهينة
ومهاجمتها بكل الوسائل بغية العبث بوظيفتها الطبيعية وتوجيهها
نحو السلوك املستهدف ،فيتم توجيه مجموعة من املؤثرات
املتناسبة مع مقتىض الحال وظيفتها الفعلية إزالة ومحو وتنظيف
املكونات الذهنية والنفسية السابقة للفرد أو الجامعة والبدء بعملية
القيادة النفسية والفكرية عرب التالعب باملشاعر العامة وتضليل
العقل الجمعي وتدمري وجرمثة  -من مصدر مفردة جرثومة  -الروح
الجمعية العامة ،خاصة أن التقنيات املوظفة حالياً معقدة وماكرة
لدرجة ال تصدق ،فهي «قادرة عىل دحر كل الدفاعات واملوانع
الطبيعية لإلنسان» وفق تعبري الباحث ويلسون براين صاحب كتاب
«خفايا اإلستغالل الجنيس يف وسائل اإلعالم»[[[.
[[[ـ املصدر السابق .ص .32
[[[ـ برمجة الوعي .سامي املوصليل .دار شعاع  2008ص .61
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ثالث عرش :الحرب الناعمة واملدرسة األمريكية يف الربمجة السلوكية
تعني عملية برمجة الوعي يف مضمونها التقني كجزء من
الحرب الناعمة «التأثري والتالعب بالوعي بهدف السيطرة عليه
والتحكم بترصفاته وسلوكياته ومواقفه وتوجيهه نحو أفكار ومناذج
وسلوكيات جديدة ،وعىل أقل التقادير إحداث نوع من اإلضطراب
النفيس وبلبلة األفكار املفضية إىل حالة من التقاعس والتشوش
واإلضطراب النفيس والسلويك ،ألن خلق بيئة فكرية ونفسية
مضطربة لألفراد والجامهري رشط الزم لتحضري األرضية الرضورية
لتقبل النامذج والسلوكيات املصممة مسبقاً طبقاً للمدرسة السلوكية
التي تشكل جوهر العقل األمرييك»[[[.
ويك تحدث هذه الربمجة يجب تعريض الجمهور ملواد
ومعطيات ومواضيع ومعلومات مركزة عىل جمهور محدد أصبح
يعتمد بشكل شبه كيل يف تواصله وتلقيه املعريف والثقايف والرتفيهي
وحتى اإلجتامعي عىل وسائل اإلتصال واإلعالم خاصة التلفزيون
واإلنرتنت ،وال يحتاج األمر لكرثة استدالل ،يكفي ان نشري إىل
إحصاء علمي كشف أن الجمهور يتعرض لوسائل اإلعالم مبعدل
 4 -3ساعات يومياً ،أي ما يوزاي  1000ساعة سنوياً ،مقابل 800
ساعة تعليم يتعرض لها التالمذة والطالب يف املدارس والجامعات.
ويؤدي هذا التعرض املشاهدة او اإلستامع او التصفح أو القراءة
إىل حدوث أثار ومضاعفات هائلة يف صوغ وتشويش األذهان

وتوجيه ميولها النفسية والجاملية واإلستهالكية.
[[[ـ برمجة الوعي ،مصدر سابق ،ص .85
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لكن يبقى األخطر برمجة الوعي الثقايف والديني والسيايس،

خاصة لدى الرشائح الرخوة األكرث تعرضاَ للتأثري األطفال واملراهقني
والشباب.

وتؤكد بعض الدراسات واألبحاث العلمية أن  % 80من مصادر

التلقي املعريف والثقايف لدى اإلنسان تعود يف منابعها ومصادرها

لعنارص حسية برصية وسمعية[[[ وتشارك هذه املعطيات الحسية
املختزنة عرب تفاعلها يف الذاكرة ويف عمليات صناعة املعرفة

الذاتية عرب الوعي والالوعي يف  % 20الباقية ،وهذا ما يؤكد لنا أن

الجهاز املعريف واإلدرايك لإلنسان هو جهاز حيس بنسبته الغالبة،

وربطاً بذلك فإن الجهاز العصبي الذي ينفذ أوامر الجهاز اإلدرايك
ينفعل ويتفاعل مع املعطيات واملواد الحسية أشد اإلنفعال ويرتك

بصامته الفيزيولوجية والبيولوجية عىل الدماغ.

وإذا ذهبنا نحو املزيد من الترشيح الدقيق ودامئا بحسب األرقام

واألبحاث العلمية نشري إىل ان العقل والدماغ البرشي يستقبل

املعطيات واملواد والرسائل اإلعالمية عن طريق وسائل اإلتصال
واإلعالم املختلفة تلفزيون  /اذاعة  /فضائيات  /صحف ومطبوعات

ومجالت  /مواقع انرتنت  /اعالنات  /أجهزة اإلتصال الخليوية  /الخ

مبعدل يصل ملليوين جزئية  Betaيف الثانية الواحدة ،يدخل منها
إىل الوعي نسبة قليلة جدا ً قد تقل عن  % 10يف حني يذهب القسم

الباقي  % 90إىل الالوعي محدثاً آثاره البطيئة عرب عمليات التأثري
[[[ـ مقالة بعنوان «الرتبية واالعالم .مواجهة مرشحة للتزايد» الدكتورة نهوند القادري
عيىس ،نرش املجلة الدورية إلتحاد إذاعات الدول العربية عدد .2005
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وآليات اإلتصال والتفاعل بني الالوعي والوعي يف أروقة وعوامل

العقل الباطن.

وكام هو معروف فان الالوعي نظام تخزيني وترميزي هائل يف

الذاكرة ،ومن الناحية التقنية تحصل عمليات التفريغ واإلستبدال
ملعطيات ومكونات الوعي مبا يشبه تقنية اإلثقال البرصي املعروفة

والتي تقوم عىل تحميل الوعي كمية مواد برصية وسمعية أكرث من

قدرته عىل التحمل ،فتحدث عملية اإلفاضة ،فيدفعها ويصدرها

بالرضورة إىل الالوعي مضخامً إياه بأجزاء ونتف من املعلومات
والصور واألفكار واآلراء التي مل يجر معالجتها وتصنيفها وترصيفها

بحكمة ورشد ووعي.

وكلام امتأل العقل الباطن بها زادت نسبة تشوش الجهاز الفكري

والنفيس للفرد ،فالعقل الباطن والعقل الظاهر يتعاكسان يف الطبيعة،
وكلام اشتدت فعالية احدهام ضعفت فعالية اآلخر ،وهذا ما يؤدي

يف النهاية إىل عدم اإلنسجام والتوازن بل قد يحدث الرصاع بني
العقل الباطن والعقل الظاهر ،فينتج عنه سلوكيات مزدوجة كالنفاق

والرياء والتناقض بني األقوال واألفعال[[[ ،األمر الذي يشاهده بالعيان

يف سلوك أغلبية الناس هذه األيام ،حيث الاليقني والالمباالة اتجاه
قضايا مقدسة ،وأمواج من الضياع والتيه والتشتت الفكري والروحي
والنفيس والتفسخ القيمي واإلجتامعي وتربير وتقبل الباطل بسهولة
منقطعة النظري.

[[[ـ خوارق الالشعور ،عيل الوردي ،الوراق للنرش ،ط  ،2عام  ،2008ص .222
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واستطرادا ً ،فلوا افرتضنا أننا قمنا بعملية برمجة إعالمية مضادة

وبذلنا املساعي إلعادة الناس إىل جادة الصواب ،يصبح من
الصعب محو املعطيات واملواد املغلوطة واملزورة التي دخلت
إىل الدماغ والعقل البرشي.

ولو افرتضنا ان جامعة تعرضت لضخ اعالمي سلبي يف قضية

ما ،ليس من السهولة ان تخرج منه دون مضاعفات سلبية ،هذا اذا

قطعت الخطوات املطلوبة وتابت وعادت إىل رشدها.

ولهذا ،العقل اإلنساين ال يستطيع محو أثار املعطيات املختزنة

دون ان ترتك بصامتها وتشوشاتها السلبية ،وقد يستطيع استقبال
وإضافة معلومات صحيحة وجديدة وضمها اىل املعلومات
املغلوطة القدمية ،ولكن التفاعل والترسب سيحصل بني الالوعي

والوعي حتامً ،ولو بصورة ال إرادية ،ومهام حاول اإلنسان ضبط
وعيه وشعوره فان دوائر الالوعي والالشعور ستطلق بالحد األدىن

محفزات وإيحاءات ذاتية يصعب التفلت منها ،ولو يف حاالت
اإلسرتخاء والنوم وعامل األحالم ،وهذا التحول يحدث بأسلوب

تدريجي ـ جرعة بعد جرعة ـ يف غضون أسابيع وأشهر وليس يف
ساعات أو ثواين.
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أوالً :وثيقة رسمية تبني دور الجامعات األمريكية يف القوة الناعمة
يعد موضوع الجامعات األمريكية املنترشة يف افغانستان ومرص
ولبنان واألمارات واألردن وغريها من املواضيع التي أثارت جدالً
واسعاً لجهة تطبيقها لربنامج سيايس وثقايف خفي كام يرى معظم
الباحثني ،يف حني يخالف آخرون تلك النظرة.
وقد تحدث صاحب نظرية القوة الناعمة كثريا ً عن أهمية
الجامعات األمريكية يف القوة الناعمة ،قائالً بتفاخر أن  46رئيس
حكومة حول العامل من خريجي الجامعات األمريكية ،وهم من أهم
موارد القوة الناعمة.
ويف هذا اإلطار ،كتب عضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية
يف أفغانستان كريس تايلور مقالة نرشها يف مجلة فورين بولييس
األمريكية متحدثاً عن دور الجامعات األمريكية يف بسط القوة
الناعمة[[[ ،ونظرا لكونها صادرة عن عضو مجلس أمناء هذه
الجامعة ،سننرش مقتطفات حرفية منها تكشف لنا دور الجامعات
األمريكية يف العاملني العريب واإلسالمي كأداة يف الحرب الناعمة،
قال تايلور« :بعد أحد عرش عاما من القتال ستتوج يف نهاية املطاف
بانسحاب القوات األمريكية يف عام  ،2014مل يتم الوصول إىل حل
يف أفغانستان وال إىل تسوية.

][1ـ مقالة تحت عنوان «الجامعة األمريكية يف كابول اإلسرتاتيجية البديلة
«كتبها عضو مجلس امناء الجامعة كريس تايلور منشورة يف مجلة فورين
بولييس األمريكية  ،نقلت للعربية يف  2013-1-10من قبل موقع مجلة العرص
http://alasr.ws/articles/view/13958
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ولذلك ،فإن النجاح يف املنطقة عىل املدى الطويل يف املنطقة
يتطلب إتباع نهج أكرث دقة يبعث عىل إعادة التفكري ال االعتامد عىل
اإلرث السابق ،وما هو مطلوب ليس أكرث من مجرد التزام جديد مع
اإلستثامر الذيك يف األذرع األخرى للنفوذ.
ويف هذا السياق فإن التعليم من أهم موارد القوة الناعمة لنا
لتحقيق ذلك .وقد ثبت بالفعل أن التعليم نقطة جذب قوية يف
كابول ،حيث ارتفعت نسبة االلتحاق بالدراسة يف الجامعة األمريكية
يف أفغانستان من  56طالبا يف عام  2006إىل  1،800يف عام ،2012
وال يزال النمو مستمرا ً.
وتأسست الجامعة األمريكية يف كابول يف عام  2004من قبل كبار
رجال األعامل وأعيان ووجهاء مدنيني أفغان ،وعىل غرار الجامعات
األمريكية الناجحة يف بريوت والقاهرة ،فإن هذه الجامعة ()AUAF
ليس لها توجهات طائفية ،وتشرتك مع املؤسسات التعليمية يف
املرحلة الجامعية ،الدراسات العليا ومناهج التنمية املهنية.
يف مايو  ،2011تخرجت أول دفعة من الجامعة (،)AUAF
وعددها  32طالبا 9 :نساء و 23رجل ،مع منحتني دراسيتني (منح
فولربايت) .ويف عام  ،2012تخرج  ،52مع  6منح فولربايت.
الجامعة تجذب الطلبة من البشتون والهزارة واألوزبك
والطاجيك والرتكامن وغريهم الكثري .وبهذه الطريقة ،فإنه ميكن
تهيئة بيئة مناسبة لتبادل الثقافات تتفاعل فيها عقول الشباب
األفغاين ،مستفيدة من تنوع هائل ملختلف القبائل خدمة ملعنى
واحد ،وهو وحدة أفغانستان وتقدمها.
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ويف حني يعترب التعليم أداة فعالة يف إسرتاتيجية القوة الناعمة،

فإنه يؤثر يف األمن القومي أيضا .ذلك أن معدل اإلملام بالقراءة

والكتابة منخفضا يف أفغانستان مبا يشكل تحديا كبريا لربامج التدريب
اإلسرتاتيجي لجيشها وقوات رشطتها ووكاالتها الحكومية ،ويضعف

قدرتها عىل احتامل تحمل املسؤولية عن أمنها يف عام .2014

يف البداية ،تم متويل الجامعة مبنحة من  USAIDوبدعم من

لورا بوش  ،ثم بعدها منت وتطورت جامعة ( )AUAFبأبعد من
ذلك الدعم .ولدى الجامعة اآلن حملة قوية لجمع  80مليون دوالر

عىل مدى خمس سنوات ،وهي جزء من  108مليار دوالر قيمة
ميزانية العمليات يف أفغانستان يف العام  .2012ويبدو أن التعليم هو
الصفقة التامة يف هذه األيام.

ومع مراجعة الواليات املتحدة لخياراتها اإلسرتاتيجية الحالية،

فإن االستثامر يف الجامعة األمريكية يف أفغانستان أمر له معنى.

فالتطرف يسحر يومياً الشباب املحبط ،ولكن هذا يحصل بسبب
عدم وجود رسالة أقوى وأكرث إيجابية تحتضنهم.

اإللتزام بالجامعة األمريكية يف أفغانستان يجلب معه جيل جديد

من القادة األفغان الذين سيدفعون بأفكار جديدة ملكافحة التطرف
ورفض الفساد وتبني املساواة بني الرجل واملرأة وإقامة عالقات

إقليمية عىل املدى الطويل وإسامع صوت الشباب األفغان الذين

هم مستقبل بالدهم وبناء مجتمع معتدل وحر .يجب أن نتحمل هذه
املسؤولية اليوم.
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نرش املوقع اإلخباري السويرسي تقريرا ً يسلط الضوء حول ملف
القوة الناعمة للجامعة األمريكية يف القاهرة ،وألهميته يف محورنا،
نقتبس منه النص اآليت[[[:
تشويه وتغريب!
اإلعالمية املرصية الدكتورة ليىل بيومي ،املهتمة مبتابعة ملف
الجامعة األمريكية بالقاهرة تختلف مع القائلني بحياد الجامعة جملة
مؤسـسة
وتفصيال ،بحيث تقول« :إن الجامعة األمريكية بالقاهرة
ّ
بحثية تقوم مبتابعة ورصد الظواهر الحياتية للمجتمع املرصي من
خالل البحوث والدِّ راسات والزيارات امليدانية واستطالعات الرأي،
جهات املجتمع
التي تجريها للوصول إىل نتائج حقيقية ملعرفة تو ّ
املرصي ،وذلك كله لخدمة صانِـع القرار يف الواليات املتحدة،
هذا باإلضافة إىل استخدمها يف تشويه صورة مرص يف الخارج».
ِ
يكتشـف أنها
وتقول د .ليىل بيومي« :املتابع لشؤون الجامعة
تسعى إلغراق الشباب املرصي يف د ّوامة التغريب من خالل املنا ِهـج
التي تدرسها وأسلوب الحياة وال ّنـمط املعييش الذي تدعمه ،وذلك
جـب
وِفق النموذج الغريب ،البعيد عن ِقـيمنا ومبادئِـنا ،لكنها تتع ّ
السـاحر ،ف ُيـصبح لدى الخ ّريج
السحر عىل َّ
ألنه ُسـرعان ما ينقلِـب ِّ
رغبة شديدة يف االلتزام بتعاليم دينه ،لدرجة أنها أحيانا تأخذ ر ّد فعل
عكيس لدى خ ّريجيها فيلجؤون إىل مزيد من التدَ ُّيـن ،بل ويصل
األمر بالفتاة التي ترتدي أحدث خطوط املوضة ،أن ترتدي ال ِّنقاب».

[[[ـ ملف نرشه املوقع اإلخباري السويرسي تحت عنوان» بعد  90عاما ..الجامعة
األمريكية ال زالت تثري الجدل يف مرص» متوفرة عىل الرابط :
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=7216568
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وتواصل بيومي« ،ويف اعتقادي الشخيص ،أن مرص مل تُـجنٍ
ريا سلبِـيا،
شيئا إيجابيا من الجامعة طوال  90عاما ،وإمنا تأثّـرت تأث ً
حيث ِ
تم تغريبهم عن وطنهم
خسـرت الكثري من صفوة أبنائها ،م ّمـن ّ
أقل
وإبعادهم عن ِدينهم ،ومن يُـدقِّـق النظر ،يجد أن خ ِّريجيها هُـم ّ
معرفة ب ِدينهم وأكرث جهال برشيعة ربِّـهم إذا ما قُـورنوا بأقرانهم ،حتى
من خ ِّريجي الجامعات املرصية غري الدِّ ينية».
واختتمت د .ليىل بيومي حديثها قائلة« :وال يخفى عىل ُمـتابع راصد
أن الجامعة األمريكية بالقاهرة مل تخ ِّرج ملرص طوال التسعني عا ًما طبي ًبا
واحدًا أو مهندسا واحدا وال عالِـام واحدا يف أي فرع من فروع العلوم
الطبيعية ،وال مخرتعا وال مبتكرا ،بينام ساهمت الجامعات الحكومية،
ذات اإلمكانات املتواضعة ،يف تخريج مئات ،بل ألوف العلامء
واملفكِّـرين واملخرتعني واملبت ِكـرين ،م ّمـن ُيـشار إليهم بالبنان ،وهم
ملء السمع والبرص ،يك ّرمون يف مختلف املحافل الدولية» ،مشرية
إىل أنها «ركّـزت عىل «البيزنس» والسياسة والدبلوماسية ،يف محاولة
للسيطرة عىل حكومات العامل العريب أو ترويضها».

ثانياً :دور العلوم واملناهج يف القوة الناعمة األمريكية
كام كتب الدكتور والباحث املرصي األمرييك الجنسية أحمد
زويل[[[ مقالة حول ما أطلق عليه دور «العلوم الناعمة» ،سنقوم بنرش
[[[ـ أحمد زويل عامل مرصي أمرييك حاصل عىل جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1999
ملا قام به يف مجال كيمياء الفيمتو .وقد ُع ّي مبعوثاً علمياً للرئيس األمرييك باراك أوباما
مبنطقة الرشق األوسط .ويعمل بصفة أستاذ الكيمياء األول يف معهد لينوس بولينغ
وأستاذ الفيزياء يف معهد كاليفورنيا.
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مقتطفات حرفية لتوضيح دور النخبة العربية يف بسط نفوذ القوة
األمريكية الناعمة:

«يف عاملنا اليوم ،يُعتقد عادة أن القوة الناعمة ألمريكا تكمن

يف شعبية أفالم هوليوود والكوكاكوال وماكدونالدز وستاربكس

مبختلف أنحاء العامل» .ولكن تظهر الحقائق شيئا مختلفا عن ذلك.
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ممن استطلعت آراءهم إن أكرث ما يعجبهم يف الواليات املتحدة هو

ريادتها يف مجال التقنية والعلوم .وجاءت األعامل التي أمثرها قطاع
الرتفيه األمرييك يف املرتبة الثانية ولكن بفارق كبري .وكطالب أجنبي

شاب خالل السبعينات من القرن املايض ،كان أكرث يشء يثري
اإلعجاب لدي وله صلة بالواليات املتحدة ،هو ما يقدره الكثريون
أعجبت بالثقافة الفكرية
يف العامل ألمريكا يف الوقت الحايل ،فقد
ُ

املنفتحة وجامعاتها العظيمة وإمكانياتها يف مجال االكتشاف
واإلبداع.

وعرب تسخري القوة الناعمة للعلوم لخدمة الدبلوماسية ،ميكن

ألمريكا أن تؤكد رغبتها يف استخدام أفضل ما يف تراثها وثقافتها لبناء

عالقات أوسع وأفضل مع العامل اإلسالمي وما وراءه.

جئت إىل
وقد شعرتُ بجدوى هذه القوة الناعمة عندما
ُ
الواليات املتحدة عام  1969لبدء دراسات عليا يف جامعة بنسلفانيا.

واكتشفت حينها كيف متثل العلوم لغة عاملية ،إذ ميكنها إيجاد
ُ
روابط جديدة بني األفراد وفتح العقول أمام أفكار تتجاوز نطاق
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الفصول الدراسية .وغرست الفرتة التي قضيتها أتعلم خاللها داخل

أمريكا يف داخيل تقديرا ً أكرب لقيمة الخطاب األكادميي واستخدام

الوسائل العلمية من أجل التعامل مع قضايا معقدة .وبُذرت حبوب
جديدة من التسامح السيايس والثقايف ،ومنت هذه البذور.

ولكن ،رمبا يتمثل أهم يشء أقدره يف مدى ما تجسده العلوم من

القيم األساسية ملا سامه املؤسسون األمريكيون «حقوق اإلنسان»
وفقاً ملا هو موجود يف الدستور األمرييك :حرية التعبري والتفكري

وهام عنرصان رضوريان للتطور اإلبتكاري يف العلوم ،باإلضافة
إىل اإللتزام بتوفري فرص متكافئة ألن اإلنجاز العلمي ال عالقة له

بالخلفيات العرقية والثقافية.

ويف يناير كانون الثاين املايض ،وبعد أن عينني الرئيس األمرييك

باراك أوباما كأول مبعوث علمي ألمريكا داخل منطقة الرشق األوسط،
بدأت جولة دبلوماسية إىل مرص وتركيا وقطر .وقابلت مسؤولني

من كافة املستويات الحكومية ومسؤولني باألنظمة التعليمية يف
هذه الدول ،باإلضافة إىل علامء يف االقتصاد وأقطاب يف القطاع
الصناعي وكتّاب ونارشين وممثيل وسائل إعالم .واكتشفت يف هذه

الجوالت أشياء مقلقة ،ولكن عرثت عىل أسباب هامة للتفاؤل.

ومتثل الجانب املقلق يف حقيقة أن التعليم داخل الكثري من

الدول ذات األغلبية املسلمة ال يرتقي إىل مستوى املعايري الدولية

عىل نحو خطري .وميثّل القصور يف نظام التعليم والعوائق االقتصادية
املنترشة وقلة فرص العمل املتاحة أمام الشباب مصدر إحباط
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ويأس يف مجتمعات مسلمة كثرية .ويرجع ذلك بدرجة كبرية إىل

الحكم الضعيف والفساد املتنامي ،باإلضافة إىل الزيادة السكانية.

ولكن ،كانت هناك أيضا الكثري من اإلشارات اإليجابية ،حيث

تقطع دول بها أغلبية مسلمة ،مثل ماليزيا وتركيا وقطر ،خطوات كبرية
هامة يف مجال التعليم ويف مجال التنمية االقتصادية والتقنية .وتعد

مرص والعراق وسورية ولبنان واملغرب وإندونيسيا مناذج للدول
التي ال تزال غنية باملواهب الشابة.

ويف الوقت الحايل ،متيز الكثري من املسلمني املوجودين يف

الغرب يف مجاالت متنوعة ،بدءا من العلوم والتقنية والتجارة إىل

الفنون واإلعالم .وميكن أن تساعد هذه اإلنجازات ،والقيم التي
متثلها ،العامل اإلسالمي عىل استعادة جزء من إرثه العظيم كرائد يف

العلوم من خالل تكملة الجهود والتطلعات املحلية.

ومـن املؤكـد أن تعزيـز العالقـات مـع هـذه األغلبيـة املعتدلة

سـيصب يف صالـح الواليـات املتحـدة ،حيـث تجد هـذه األغلبية

نفسـها محصـورة يف رصاع مـع أقليـة مـن املتعصبين .ويؤمـن

معظـم النـاس الذيـن قابلتهـم يف منطقـة الشرق األوسـط بنوايـا
الرئيـس أوبامـا ،التـي أوضحهـا يف خطابـه مـن القاهـرة العـام
املـايض ،ويرحبـون باحتامليـة وجـود رشاكات تعليميـة وعلميـة

عبر عـن
أقـوى مـع الواليـات املتحـدة .ومـع ذلـك ،هنـاك مـن ّ
بعـض الشـكوك .وقال يل مسـؤول بارز« :لقـد أدىل الرئيـس أوباما
بخطـاب رائـع داخـل القاهـرة ،ولكـن هل يسـمح املناخ السـيايس
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داخـل الواليـات املتحـدة ،وال سـيام الكونغـرس األميريك ،لـه
بالعمـل على تحقيـق مـا تعهـد بـه؟».

ويجب البدء بالتأكيد عىل ثالث نقاط تُعزز من احتاملية النجاح

يف ذلك.

أوال :تحتاج الواليات املتحدة إىل تحديد سياسة شاملة

متساوقة الستخدام الدبلوماسية العلمية مع الدول ذات األغلبية
املسلمة .وعىل الرغم من الكثري من الجهود التي تبذلها منظامت

خاصة وعامة ،فإن مبادراتها ال تزال شيئا بسيطا.

ثانيا :يجب أن يركز جهد أكرث تكامال عىل تحسني التعليم وتعزيز

البنية التحتية التقنية والعلمية التي ستفيض إىل مكاسب اقتصادية

حقيقية وتقدم سيايس واجتامعي .ومن وسائل إيجاد ثروة برشية

يف مجال العلوم ،عىل سبيل املثال ،أن تقوم الواليات املتحدة
بتشجيع ودعم مختربات بسيطة لعلوم األرض داخل املدارس

االبتدائية مع توفري التدريب الالزم للمدرسني .وبالنسبة للطالب

األكرب سنا ،أقرتح برنامجا جديدا وهو برنامج «إعادة تشكيل التعليم
والتنمية» .وسيكون له أهمية بالنسبة للمسلمني .ومن خالل هذا

الربنامج ميكن للواليات املتحدة دعم بناء مراكز التميز يف العلوم
والتقنية لتخدم املراكز التعليمية للطالب املوهوبني يف املدارس

الثانوية والجامعة مبختلف أنحاء املنطقة.

ثالثا :يجب أن تكون هذه الجهود تتمة ،وليس بديال ،للجهود

األمريكية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان والحكم الدميقراطي يف
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العامل اإلسالمي .ويجب عىل الواليات املتحدة أيضا اإلستمرار
يف السعي من أجل الوصول إىل حل عادل للنزاع الفلسطيني ـ
اإلرسائييل يعتمد دولتني تنعامن باألمن ،مع العمل عىل جعل منطقة

الرشق األوسط خالية من األسلحة النووية.

وستميض هذه الجهود يف طريقها من أجل تحفيز التقدم وإعادة

توجيه طاقات املنطقة إىل قنوات جديدة بناءة تعود بالنفع املشرتك.
وبهذا ،ميكن لقوة العلوم الناعمة أن تعيد صياغة الدبلوماسية

العاملية .وإذا متكنا من تحقيق الرؤية التي حددها الرئيس أوباما يف
القاهرة ،رمبا يسجل التاريخ هذا الخطاب كمدخل إىل مرحلة من

التغيري التح ّويل ،يحب األمريكيون مقولة «األفعال أعىل صوتاً من
األقوال» ،وما نريد يف الوقت الحايل هو األفعال[[[.

ثالثاً :توصيات معهد راند للبحوث الدفاعية األمريكية حول الكتب
العربية
نسلط الضوء عىل وثيقة منشورة من قبل مركز البحوث الدفاعية

التابع للبنتاغون األمرييك تثبت اإلهتامم الخاص برفع توصيات

تستهدف تأمني أفضل السبل لنرش نوعية محددة من العناوين
واملواضيع واالصدارات والكتب يف العامل العريب ،وذلك

[[[ـ مقالة تحت عنوان «القوة الناعمة للعلوم» للدكتور أحمد زويل ،منشورة يف موقع
جريدة الرشق األوسط السعودية يف  29يناير  2010العدد http://www.aawsat. 11536
com/leader.asp?section=3&article=576042&issueno=11536
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باإلستفادة من تجربة نرش الكتب أيام الحرب الباردة ضد اإلتحاد

السوفيايت.

واحدى االمور الهامة يف هذا املناخ هو كيفية تجاوز الشك

املفهوم املوجود لدى الجامهري األجنبية تجاه أنشطة إعالمية
برعاية حكومات .فخالل الحرب الباردة ،تم حل هذه املشكلة من
خالل استخدام الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

هذه الرشاكة سمحت للحكومات األمريكية والربيطانية بالبقاء

عىل مسافة من أنشطة الرتويج اإلعالمي التابعة لها ويف نفس الوقت
ضامن التزام املجموعات الخاصة التي تدعمها بكل هدف من

أهداف السياسة الخارجية األساسية للدولة.

أما الدرس اآلخر املستمد من الحرب الباردة فهو دراسة

الجمهور  -الهدف بعناية وتحديد املصادر اإلعالمية التي يرجح

تأثريها عليه أكرث من غريها .وكام كان الحال يف الحرب الباردة ،فإن
النخبة املثقفة يف العامل العريب ،واملحددة عىل نطاق واسع ،هي

الفئة القارئة املرجحة غالباً ،واملتأثرة باملادة املطبوعة.

أما الدرس الثالث فهو القيمة املادية غري السياسية يف محاربة

التطرف .وكانت املواد املثمنة أكرث من غريها لدى جامهري اإلتحاد

السوفيايت وأوروبا الرشقية تلك التي تع ِّوض الفراغ الفكري يف
حياتهم ،وليس تلك التي تحارب الشيوعية مبارشة.
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لتجاوز هذه العوائق (الرقابة ،السوق ،والتوزيع) ،نحن نؤيد

سلسلة من التوصيات السياسية ،معظمها يشتمل عىل أعامل
ملؤسسات غري حكومية وحلفاء دوليني آخرين ،وليس عمالً

حكومياً أمريكياً علنياً:

 -1جعل الرقابة بندا ً يف أجندة متامسكة يف محادثات ثنائية مع

حلفاء إقليميني.

 -2العمل مع محاورين أوروبيني لرتويج وتعزيز أعامل ذات

مواضيع بناءة ،كام يف معارض الكتاب الدولية.
 -3تعزيز جوائز األدب العريب.

 -4مساعدة األفراد يف الحصول عىل أعامل محظورة من خالل

التوزيع من شخص لشخص ومن خالل النرش عرب االنرتنت.
 -5دعم اإلصالح التعليمي وتعزيز برامج محو األمية.

 -6الرتويج ملؤلفني محددين يف الواليات املتحدة ويف بلدانهم

األصلية.

 -7تحويل أو تبني مادة مطبوعة ذات مواضيع بناءة يف وسائل

إعالمية أخرى لتصل إىل جامهري أوسع.

 -8استخدام تقنيات جديدة يف تكنولوجيا االنرتنت لتجاوز

عائقي الرقابة والتوزيع.
ْ

 -9املساعدة يف توسيع املكتبات ومحالت الكتب.
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وتعرج الدراسة عىل الحرب الباردة ،نقتطف نصاً مهامً منها

«خالل الحرب الباردة أسست دائرة األبحاث واملعلومات (،)IRD
وهي مؤسسة رسية يف مكتب الخارجية الربيطانية مسؤولة عن تنظيم
وتنسيق جهود بروباغندا الحرب الباردة لربيطانيا ،دار النرش الخاصة

بها ( .)1980 ،Smithوكلفت مؤسسة ( )IRDبأعامل أدبية واقعية
(غري خيالية) ،ما سمح لها بصنع ترتيبات محلية لطباعة وترجمة
وتوزيع الكتب.

كانت سلسلة الكتب معروفة بـ«كتب الخلفيات» ،والتي

استمرت حتى عام  1970وكانت مؤلفة من حوايل  100عنوان.
ويف معظم الحاالت ،كانت مؤسسة ( )IRDتثق مبصادر رسية،

غالباً ذات خلفية استخبارية ،للكتابة حول مواضيع تريد الحكومة
الربيطانية اإلضاءة عليها .وتضمنت هذه املواضيع أمورا ً مثل طبيعة

الشيوعية ،السياسة السوفياتية يف أوروبا الرشقية ،والسياسات
االجتامعية واالقتصادية السوفياتية .وأفسح املجال أمام الكتاب

للوصول إىل مواد مصادر تم جمعها بشكل رسي بينام كان هؤالء
يعملون أبحاثهم حول املوضوع .وما أن ينتهي املنشور ،حتى
تشرتي مؤسسة ( )IRDكميات كبرية من كل عنوان من عناوين

الكتب لتوزيعه يف الخارج.
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رابعاً :توجيه مصادر املعرفة عىل محركات البحث عىل شبكة
اإلنرتنت
قد يعتقد البعض أن البحث عىل شبكة اإلنرتنت عن املعطيات

واألخبار واملقاالت هو بحث حر ونزيه وعفوي ،لكن الوقائع تؤكد

عكس ذلك.

وما أن يطلب الباحث أحد العناوين واملوضوعات الربيع

العريب مثالً أو الشيعة أو البحث عن أحد الشخصيات أو املراجع
العلمية ،أو البحث عن تعريف ألحد املفاهيم ،تأيت النتائج موجهة

نحو مواقع محددة ،ومن ابرز املواقع التي يوجه اليها محرك
البحث  googleعىل سبيل املثال موقع موسوعة املعطيات الحرة

 Wikipediaالذي يتصدر موقعها لوائح نتائج البحث .وبامكان أي
شخص إجراء التجربة والوصول إىل هذه الخالصة.

وقد يقول القائل ان هذه املوسوعة حرة ويكتبها أفراد ليس لهم

أية خلفيات سياسية أو فكرية ،لكن املعطيات والوثائق تدحض هذه
النتيجة ،فموسوعة ويكيبيديا ليست موسوعة حرة كام تطلق عىل

نفسها ،فهناك باعرتاف مديرها الربيطاين جيمي ويلز .فرق عمل

تتوىل تدقيق وتنقيح املعلومات التي يدرجها الهواة من الكتاب
العرب وغري العرب.

ولهذا ،تعترب  Wikipediaمن أكرث املواقع يف احصاءات

ترتيب الزيارات عىل مستوى العامل ،سيام من قبل طالب وتالميذ
املدارس والجامعات ،وقد بلغ معدل الزيارات الشهرية حوايل
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 470مليون زائر وفق مدير املوسوعة ،وباعرتاف جيمي ويلز الذي

قام بزيارة اىل لبنان وعدد من البلدان العربية للتنسيق مع بعض
املؤسسات التكنولوجية واملراكز البحثية فان ويكيبيديا تنسق مع

رشكة  googleوغريها من الرشكات العاملية ،وعدد موظفيها حوايل
 100موظف[[[.

خامساً :معاهد أمريكية لتدريب الناشطني عىل الثورات الناعمة
تكشف الوثائق الرسمية املنرشوة عىل موقع معهد السالم

األمرييك  USIPالتابع للكونغرس والذي يعني اعضاء إدارته الرئيس
األمرييك عن متويل معاهد تدريبية لتوجيه وتدريب الناشطني يف
املنظامت الشبابية حول العامل ،وخاصة يف البالد العربية عىل

برامج وتصاميم جاهزة لإلحتجاج والعصيان والتعبئة الجامهريية
بهدف قلب واسقاط األنظمة الحاكمة من خالل تقديم ورشات
ودورات تدريبية لتعليم وإعداد الكوادر والناشطني املرتبطني

باملرشوع األمرييك عىل اكتساب الخربات وتلقي التوجيهات يف

البناء الفكري والسيايس لقيادة الثورات «الناعمة وامللونة»[[[.

[[[ـ مقابلة تحت عنوان «مؤسس ويكيبيديا للرشق األوسط :نحتاج مساهمة العرب يف
املوسوعة» بتاريخ  26شباط  2012العدد 12143
www.aawsat.com/details.asp?section=19&article=665347
[[[ـ كنامذج لهذه املعهد كانفاس يف رصبيا ، CANVASومؤسسة البيت الحر Fredom
 Houseالتي رأسها املدير السابق لـ  CIAجيمس وليس ،ومنظمة فريدريش نومان
املرتبطة مبنظمة الليربالية الدولية واإلستخبارات األملانية واألمريكية ،وعىل املستوى
العريب أكادميية التغيري يف إمارة قطر التي يديرها هشام مريس صهر الشيخ القرضاوي
ولها موقع عىل شبكة اإلنرتنت ميكن اإلطالع عليه.
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وكلفت مراكز أبحاث بالتشاور مع مدربني دوليني بوضع

خطوات وآليات تفصيلية لهذه التصاميم والربامج ،ووصل األمر
إىل حد تكليف مهندسني يف املعلوماتية لوضع مخططات وبرامج

تطبيقية إفرتاضية مزودة بخرائط ومجسامت ثالثية األبعاد تشبه
ألعاب الكومبيوتر بغرض املزيد من اإلتقان واإلحرتاف ولغاية
دراسة كل السيناريوهات والبدائل الناجعة.

وقد أكدت الوقائع واألحداث الجارية حالياً يف املنطقة صدق

هذه املعطيات ،وثبت مبا ال يدع مجاالً للشك بالفيلم الوثائقي
الذي أنتجته مؤسسة إعالمية غربية ونرشته عدة مواقع عىل شبكة

اإلنرتنت ،وفيه يعرتف عدد من الناشطني املعروفني عىل املستوى

العريب بتلقيهم تدريبات عىل قيادة وإدارة الثورات واإلنقالبات

«الناعمة وامللونة» وعرض الفيلم عىل عدة قنوات تلفزيونية
عربية[[[ الفيلم املتوفر عىل موقع يوتيوب  youtubeيتحدث فيه
املدرب الرصيب رسجيو بوبوفيتش رئيس منظمة «أوتبور» ـ تعني

باللغة العربية املقاومة الشعبية ـ وشعارها قبضة اليد ،وهو نفس

الشعار الذي استنسخته عرشات املنظامت حول العامل ،وقد نشطت
أوتبور يف تنظيم اإلحتجاجات يف دولة رصبيا إلسقاط ميلزوفيتس،
وهي منظمة معروفة بإرتباطاتها األمريكية كام يؤكد املوقع الرسمي
ملعهد السالم األمرييك.

[[[ـ قناة الدنيا السورية «سام» ،و قناة اإلخبارية السورية ،وقناة الحياة املرصية ،وفضائية
العربية املوالية للسعودية ،وغريها من القنوات العربية.
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وقد اعرتف رسجيو بوبوفيتش يف الفيلم الوثائقي بأنه د ّرب يف

مركزه املعروف يف العاصمة الرصبية بلغراد تحت إسم

 CANVASمئات الناشيطن والحقوقيني من  37بلدا ً حول العامل

عىل خطط وتصاميم إسرتاتيجيات وتكتيكات إسقاط األنظمة من
خالل تحريك اإلحتاجات املدنية والسلمية.

وتحدث بوبوفيتش عن ناشطني من إيران ومرص وتونس وسوريا

وفنزويال وأوكرانيا وجورجيا وقريغيزيستان.

ويف الواقع ،تشري جنسيات الناشطني إىل الدول التي شهدت

إحتجاجات وانقالبات دعمتها أمريكا والغرب يف السنوات العرش
األخرية .2014 – 2004

وقد فصل بوبوفيتش آليات وتكتيكات تنظيم ثورات ناعمة

وملونة تقوم عىل «إعتامد مبدأ الهجوم والعصيان املدين والشعبي
والتحرش باألمن والرشطة ،ومحارصة وإحتالل املقرات الرسمية
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والتواجد عرب املخيامت يف األماكن وامليادين العامة ،وإضفاء
األحداث الدرامية والرمزية عىل الواقع العام ،وسبل تنظيم املسريات
الجامعية الناجحة ،وكتابة البيانات والشعارات والرايات اإلعالمية،

وإعتامد األناشيد واألغاين واللباس واللون املوحد ،وعرض
األنشطة الفكاهية وقرع الطبول واملوسيقى واملزامري الخاصة التي

تؤدي اىل زيادة الحامسة وتجتذب املزيد من الجامهري وتحافظ
عىل متاسك اإلحتجاجات وتدعم بقائها يف الشوراع وامليادين
العامة وترفع معنويات الحشود الجامهريية[[[.

وتحدث يف الفيلم الوثائقي رؤساء منظامت شبابية وحقوقية

من بلدان أوروبا الرشقية كأوكرانيا وجورجيا ورصبيا ،ومن عدة

بلدان عربية كتونس ومرص وسوريا واليمن ،وبلدان أمريكا الالتينية

كفنزويال.

وسننرش وثيقة أخرى نرشتها صحيفة اليوم السابع املرصية

الذائعة الصيت حول عودة ناشطني مرصيني من ورشة تدريبة أجريت

لهم يف بلغراد يف رصبيا عام  2009قبل الربيع العريب بسنوات تحت
عنوان «فريدوم هاوس تدرب الشباب املرصى عىل الثورة الربتقالية»

لتأكيد املطلب املشار إليه[[[ 15« :شاباً مرصياً تلقوا تدريبات عىل
[[[ـ ميكن مراجعة كتاب بوبوفيتش «الكفاح السلمي  50 -نقطة حاسمة «ومقالة تحت
عنوان «منظمة أوتبور الرصبية تتحرك بأجندة أمريكية «للصحايف املرصي محمد ثروت
منشورة عىل موقع حزب الوفد املرصي  www.alwafd.orgوغريه من املواقع.
[[[ـ تقرير تحت عنوان «فريدوم هاوس تدرب الشباب املرصى عىل الثورة الربتقالية»
نرشته صحيفة اليوم السابع املرصية بتاريخ  6أغسطس  ،2009الكاتب أحمد مصطفى،
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=124657
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تفكيك النظام ،وكيفية التخلص منه بعد الخالص من وهم داخيل
يقول بأن الحكام يسيطرون عىل مقاليد األمور ،لذا يجب إزاحة هذا
الوهم أوالً ،ثم مساعدة اآلخرين عىل التخلص منه ،كبداية لحشد
الجميع للنضال السلمي وتغيري النظام».
جاء ذلك ضمن برنامج متكامل للتدريب النظري عن
«اسرتاتيجيات الكفاح السلمي» ،تلقاه عدد من الشباب املرصي
تحت إرشاف الناشط رشيف منصور نجل الدكتور أحمد صبحي
منصور ،والناشطة سارة أحمد فؤاد ىف منتجع باليتش ىف رصبيا
خصيصا لجيل جديد من نشطاء العامل الثالث،
ضمن برنامج أعد
ً
ليتمكنوا ـ حسب الربنامج الذي متوله مؤسسة فريدوم هاوس
بالتعاون مع بعض املنظامت املحلية ـ من خلق جيل جديد لدعاة
الدميقراطية ،إىل النضال السلمي ضد السلطة.
ويقول برنامج التدريب إن املظاهرات ال يجب أن تكون هى
الخيار األول ،ويفضل أن يكون األخري ،ألنها خيار مكلف وغري
مضمون العواقب ،وال بد من اإلعداد الجيد لها حتى ال يقع منظموها
تحت طائلة الظروف املناخية السيئة ،أو موانع للمشاركني ،ويفضل
قضاء الوقت ىف تجميع الناس حول الفكرة ،بدلً من تجميعهم
للوقوف أمام الرشطة ويخرسون من االصطدام معها.
توىل التدريب ىف مدينة باليتش أعضاء مركز كانفاس ،بجانب
أعضاء مؤسسني لحركة أتبور «أكادميية التغيري ىف رصبيا» ،وحارض
سريدجيا بوبوفيتش حول اآلليات التي قامت بها حركة أتبور ىف
الدعاية للكفاح السلمي.

تطبيقات ونماذج ومنظمات الحرب الناعمة 113

أيضا رشح املرصيون الخمسة عرش هذه الوسائل كمرجع

لألحزاب وحركات اإلحتجاج ىف مرص ،ومن خالل ورش العمل
التي شارك فيها املتدربون ،تم تنظيم مظاهرة افرتاضية ،وتخطيط

مرشوع عىل املدى القصري ،يحقق أهداف الكفاح السلمي عىل

املدى الطويل ،والتدريب عىل كيفية إحراج النظام إعالمياً دون

اللجوء للمظاهرات واألساليب الصدامية العنيفة».

وملزيد من الدقة سننرش وثيقة رسمية للكتاب الذي مولته اإلدارة

األمريكية وترجم منذ العام  2005إىل اللغة العربية لتدريب الشباب

والناشطني[[[:

ونشير اىل أن الكتـاب ترجـم بعنـوان آخـر هـو «أسـلحة

حـرب الالعنـف» مـن قبـل أكادمييـة التغيير يف الدوحـة  -قطـر
التـي يديرهـا الدكتـور هشـام مـريس صهـر الشـيخ يوسـف
القرضـاوي. [[ [ ،

وهنـاك معطيـات موثقـة عـن اعتراف رسـمي لهشـام مـريس

مديـر األكادمييـة نرشتـه مؤسسـة الدوحـة Doha Institute

واملركـز العـريب الـذي يديره عزمي بشـارة مـن تدريب  40ناشـطاً
][1ـ تقرير تحت عنوان «فريدوم هاوس تدرب الشباب املرصى عىل الثورة الربتقالية»
،نرشته صحيفة اليوم السابع املرصية بتاريخ  6أغسطس  ،2009الكاتب أحمد مصطفى
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=124657
[[[ـ مركز تطبيق االسرتاتيجيات وعمل الالعنف  ،CANVASاملؤلفون  :سريدجا
بوبافيتش .أندريج موالفجتش .سلوبودان دينوجونفيتش 1 ،نيسان /أبريل ،.2005
التعاليق  :روبرت ل.هلفي ،صور الغالف  :إجور جرميتش  ،ترجمة  ،السالكة بركه.
تحرير  ،نجاة اللييل  /الصحراء الغربيةhttp://www.canvasopedia.org/legacy/ .
files/various/50CP_French.pdf
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مـن كل محافظـة مرصيـة على استراتيجيات الالعنـف قبـل ثورة
 25ينايـر .1120

[[[

ونرش مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت نسخة عربية من

كتاب الالعنف عام  ،2011كام نرش الكتاب من قبل الدار العربية

للعلوم – نارشون يف بريوت.

وفيام ييل مقتطفات حرفية من مقدمة الكتاب لغاية توضيح

األهداف:

العنوان األصيل للكتاب يف نسخته الرصبية «الكفاح السلمي

 - 50نقطة حاسمة».

هذا الكتاب بداية لتطبيق اسرتاتيجيات العمل السلمي يف

الحمالت الحقيقية .التقنيات التي وضحت يف الفصول الـ 15

التالية قد استخدمت بنجاح يف أنحاء كثرية من العامل .املؤرخ
الربيطاين أريك هابسوم رشح بأن القرن العرشين «زمن التطرف»

نظرا للحروب املدمرة التي شنت خالل املائة سنة املاضية ،وكذلك
التأثري باألفكار املتطرفة التي استخدمت لتربير تدمري كافة فئات
الشعوب واألديان .ويف نفس الوقت انتشار الدميقراطية و االستقرار

االقتصادي ،فاحتامل عودة هذه النزاعات يبقى واردا ً اليوم ،كام هو

الحال لفرصة الالعنف كبديل.

احتوى الكتاب عىل دروس استوعبت من نضاالت سلمية
[[[ـ تقرير تحت عنوان «املركز العريب يناقش املرحلة الثانية من الثورة املرصية «بتاريخ
 9آذار  2011منشور عىل موقع مؤسسة الدوحة القطرية www.DohaInstitute.org
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طويلة وصعبة ضد أنظمة غري دميقراطية ومعارضني أخرين ألبسط
حريات االنسان.

كتب هذا الكتاب لهؤالء النشطاء العاملني أو الذين يفكرون يف

بناء مجتمعات عادلة و أكرثحرية وتفتحاً.

الخمسون نقطة الحاسمة هي عن اسرتاتيجية كفاح الالعنف ،مهيئة

عرب ثالثة أقسام موضوعية .األول «قبل أن تبدأ» ،يقدم لك مجموعة
جداول أساسية للمفاهيم والتحاليل .الثاين «الرشوع يف البداية»

يعلمك املهارات البسيطة التي أتقنها مطبقو اسرتاتيجية الالعنف،

كصياغة الرسالة والتخطيط للعمل الشعبي .الثالث «تسيري حملة
الالعنف» ،يعلمك مهارات متطورة ،كتسيري حملة الالعنف .الرابع
«العمل تحت القمع» ،يحاول أن يظهر لك كيف تعمل بأمان .والقسم
األخري يقرتح عليك طرق ملموسة لتطوير مهاراتك ومعلوماتك.

يضم كل قسم فصوال منظمة حول سؤال رئييس وإجابته :إذا

فهمت الجواب لسؤال ما ،فإنك تكون قد فهمت نقطة حاسمة

السرتاتيجية الالعنف .ميكنك قراءة سؤال معني يهمك ،أو فصل

أو قسم بكامله.

فلمساعدتك كل نقطة ترشح أوال ،ثم يعطى لها مثال ،قضية

مدروسة ،أو مترين تطبيقي والذي ميكن أن يساعدك يف تطوير

مهاراتك ومعرفتك .إضافة إلعطائك نصائح تطبيقية أكرث ،خاصة
مواد مهمة تظهر يف سلسلة من النصائح القصرية ،والتي ميكن لك

أن تفهمها وتطبقها بسهولة.
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املؤلفون يتمنون وهم عىل يقني من إيصال الخمسني نقطة

الحاسمة بهذه الطريقة سوف يساعدك عىل معرفة تسيري اسرتاتيجية

عمل الالعنف ،لذلك ميكن أن تفوز بحقوقك ،تتحرر من القمع،

تتصدى لالحتالل ،تحقق الدميقراطية أو تبني العدل يف وطنك –
وبذلك فوالدة «عرص تطرف» آخر غري محتمل.

بعض النامذج من ضمن  198تكتيكاً إلسرتاتيجيات الالعنف

إلسقاط النظم:

 -1الخطب الشعبية.
 -2رسائل املعارضة أو الدعم.
 -3ترصيحات املنظامت واملؤسسات.
 -4بيان شعبي موقع.
 -5اإلعالنات عن الئحة اإلتهامات.
 -6عرائض جامعية أو كتل اتصاالت مع جمهور أوسع نطاقا.
 -7الشعارات ،الرسوم والرموز.
 -8رفع الالفتات  ،امللصقات وعرض االتصاالت.
 -9املنشورات ،الكتيبات والكتب.
 -10نرش املقاالت يف الصحف واملجالت.
 -11األرشطة ،الراديو والتلفاز واإلنرتنت.
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 -12الكتابة يف الجو والكتابة يف األرض .واملراسلة ،الرسائل

القصرية املكثفة ورسائل الربيد االلكرتوين هذا األسلوب ط ّور يف
رصبيا عام  2000عىل يد ( OTPORاملقاومة) خالل حملة الالعنف

ضد سلوبودان ميلوسوبيتش.
 -13الوفود والبعثات.
 -14الجوائز الساخرة.
 -15الكواليس الجامعية.
 -16اإلرضابات.

 -17االنتخابات الصورية .أعامل رمزية عامة
 -18عرض األعالم واأللوان الرمزية.
 -19إرتداء الرموز.
 -20الصالة والعبادة.
 -21تسليم رموز مجسمة.
 -22اإلحتجاجات العارية.
 -23تدمري املمتلكات الخاصة.
 -24أضواء رمزية.أساليب عمل الالعنف
 -25عرض لوحات.
 -26الرسم كإحتجاج.

 118الحرب الناعمة (األسس النظرية والتطبيقية)

 -27إشارات وأسامء جديدة.
 -28أصوات رمزية
 -29استصالح رمزي.
 -30حركات غري مؤدبة  /الضغط عىل األفراد.
 -31مطاردة املسؤولني.
 -32تعنيف املسؤولني.
 -33اإلخاء.
 -34سهرات  /الدراما واملوسيقى.
 -35القصص الفكاهية واملزح املضحك.
 -36أداء املرسحيات واملوسيقى.
 -37الغناء  ،املواكب.
 -38املسريات.
 -39االستعراضات
 -40املواكب الدينية
 -41الحج.
 -42مواكب السيارات  /تكريم املوىت
 -43الحداد السيايس.
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 -44جنازات صورية.
 -45جنازات برهانية.
 -46التحية يف أماكن الدفن......

[[[

سادساً  :وزارة الخارجية األمريكية تنرش وثيقة إعداد خطة اإلتصاالت
اإلسرتاتيجية والحمالت اإلعالمية الفعالة للجمهور العريب
نرش مكتب برامج اإلعالم الخارجي املوجه اىل العامل العريب

وثائق تدريب عىل كيفية إعداد خطط إعالمية ف ّعالة[[[ ،وهي بطبيعة

الحال مل تنرش لتدريب الناشطني واإلعالميني العرب إلعداد
حمالت ضد املصالح األمريكية والصهيونية ،بل ملواجهة محور
املقاومة وتيار الصحوة اإلسالمية تحت عنوان مواجهة «التطرف».

وفيام ييل بعضاً من نص الوثيقة يبني تشابه الحمالت التي تشن عىل

جبهتنا مع التوجيهات األمريكية:

تكمن الخطوة األوىل يف التواصل الناجح مع الجمهور والربامج

الناجحة يف أن تعرف ما تريد تحقيقه ووضع خطة اسرتاتيجية

لتوصيلها.

[[[ـ ميكن اإلطالع عىل سائر البنود من خالل مراجعة الكتاب وفق املصدر املرفق
عىل شبكة اإلنرتنت.
[[[ـ هذا املقال مقتطف من مطبوعة بعنوان  :مكتب صحفي مسؤول يف العرص الرقمي،
نرشها مكتب برامج اإلعالم الخارجي بوزارة الخارجية األمريكية بتاريخ  2أيار 2012
وهي متوفرة عىل الرابط التايل http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publi :
.20120502124511x0.5991741.html#ixzz2swZHMghU/05/cation/2012
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واإلتصاالت االسرتاتيجية هي عملية مح ّددة بدقة من أجل
التوصل إىل تحقيق أهداف االتصاالت عىل املدى الطويل .إنها
تتطلب مجموعة متنوعة من العوامل مبا فيها املعلومات املستدامة
واملتسقة ،والتنسيق ،واالتصاالت التي تكمل بعضها داخليًا
وخارجيًا مع كل من الجمهور العام والجمهور املستهدف يف
التوقيت املناسب.
وينبغي أن تكون االسرتاتيجية مدعومة بخطة بحث جيدة
لقياس سلوك واتجاهات الجمهور ،وتحديد مجموعات الجمهور
واختبار السبل املؤدية لتغيري السلوك أو األمناط املعتادة .وتتطلب
االسرتاتيجية الف ّعالة أيضاً رصد وتقييم مدى تحقق األهداف ،وإن
مل تكن تتحقق ،فام الذي ينبغي فعله .والتخطيط االسرتاتيجي
التصاالتك يساعدك عىل أال يقترص موقفك مام يجري عىل مجرد
أن تكون لك ردود أفعال عىل األحداث وما يُثار من قضايا.

سابعاً :الخارجية األمريكية تكرم الناشطني العـرب بجوائـز ناعمة
يف خطاب لها خالل االحتفال بتوزيع جوائز الدميوقراطية
كشفت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون دور
املعاهد األمريكية يف تدريب الناشطني العرب[[[ ،وحددت ارتباطهم
بأهداف السياسات األمريكية ،وفيام ييل بعضاً من النص الحريف
املقتبس من الخطاب« :أعتقد أن من املهم اإلعرتاف بأنه عندما

[[[ـ كلمة الوزيرة كلينتون يف حفل تسليم جوائز املعهد الدميقراطي القومي لرتويج
الدميقراطية  ،بتاريخ  7ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011موقع وزارة الخارجية األمريكية،
مصدر سابق.
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كانت الشوارع يف املدن العربية هادئة ،كان املعهد الدميقراطي
القومي يعمل عىل األرض ،ينشئ العالقات ،ويدعم األصوات التي
ستحول الحقاً الشتاء العريب الطويل إىل ربيع عريب جديد.
واآلن ،قد ال نتمكن من معرفة متى وأين سيطالب الناس
الشجعان بحقوقهم يف املرة التالية ،ولكن ميكن الرهان بشكل
مضمون أن املعهد الدميقراطي القومي موجود هناك اآلن ،ألن
الحرية ال تعرف نصريا ً لها أفضل منه .فمنذ تأسيسه قبل ما يربو
عن ربع قرن ،أصبح املعهد الدميقراطي القومي وأشقاؤه يف عائلة
صندوق املنح القومية للدميقراطية  NEDعنارص حيوية يف جهود
انخراط أمريكا مع العامل.
وكذلك نستفيد نحن ،ألن الدميقراطيات تصنع رشكاء أقوى
وأكرث استقرارا ً .فإنهم ميارسون التبادل التجاري بدرجة أكرب،
ويبتكرون أكرث ،ويحاربون أقل فإن دعمنا للدميقراطيات العـربية
الناشئة هو مبثابة استثامر ال ميكننا تحمل كلفة عدم القيام به».
ويف خطاب آخر ألقاه وليام برينز[[[ وكيل وزارة الخارجية
األمريكية أمام الفائزين بجائزة الدميقراطية للعام  2011من املؤسسة
القومية للدميقراطية :NED
«شكرا ً لكم نيابة عن وزارة الخارجية .،وشكرا ً لكم أعضاء
الكونغرس ،وممثيل منظامت حقوق اإلنسان ،وعىل وجه

الخصوص رئيس املؤسسة القومية للدميقراطية ،غيبهاردت.

[[[ـ كلمة وكيل وزارة الخارجية وليام برينز متوفرة عىل الرابط اآليتhttp://iipdigital. :
20110624152442x0/06/usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2011
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واسمحوا يل أن أعرب للشخصني الذين نكرمهام اليوم ،زهراء

سعيد ،وجميل بالطيب ،عن مدى اعتزازي بامتياز اإلنضامم إىل
املؤسسة القومية للدميقراطية لتكرميكام يف هذا املساء.

ري املسار الذي حركتموه أنتام وأعداد ال تحىص من
لقد غ ّ
املواطنني اآلخرين يف تونس ومرص عىل مدى األشهر القليلة
املاضية وجه التاريخ .لقد اخرتقتام حاجز الخوف وحققتهام

الحريات التي طال السعي إليها لبلديكام ،وأرسمتا خيال املنطقة

والعامل .يستطيع العديد من املوجودين يف هذه القاعة أن يفتخر
بالدعم املقدم للمجتمع األهيل عىل مدى سنوات عديدة -وهم

يفعلون ذلك عن حق .ولكن هذه الثورات ال تتعلق بنا .فهي من
صنع ،وألجل ،وتجاه املواطنني الشجعان العاقدي العزم الذين

قاموا بها.

فاإلثنان اللذان نكرمهام يف هذه الليلة ناشطان ضليعان

بجهودهام الخاصة .كام أنهام ميثالن أيضاً رمزا ً للكفاح،
وللتضحيات ،وآلمال ماليني الناس حول العامل يف الحصول عىل

الحقوق األساسية والحريات األساسية.

ثامناً :تغلغل القوة الناعمة األمريكية من خالل أدوات التكنولوجيا
عرضنا مدى تعويل اإلدارة األمريكية عىل نرش التكنولوجيا لبسط
قوتها الناعمة وتغذيتها بأسباب التأثري والفعالية ،ومع أن
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التكنولوجيا تبدوا للوهلة األوىل محايدة بوصفها أدوات تقنية،

لكن الدراسة العميقة لديناميات عمل هذه التكنولوجيات والجهات
املسيطرة عىل الربامج واملحتويات الرقمية والتوجيهات غري

املبارشة للشباب والناشطني واملستخدمني تؤكد العكس ،خاصة

أن املرشف عىل إدارة شبكات اإلنرتنت هو مجلس اإلبتكار
واملعلومات الذي يديره إريك شميدت الرئيس التنفيذي لرشكة

 Googleوهو تابع للخارجية األمريكية وتحت إرشاف البيت األبيض
مبارشة ،ما يجعل التكنولوجيا أعظم قوة بيد اإلدارة األمريكية ،وهي
بحق أهم من ترسانتها النووية كام عرب جوزيف ناي منظر القوة

الناعمة.

سنعرض دراسة تحت عنوان «اإلنرتنت يف العامل العريب..رقم

ومعلومة» اعدتها الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان تبني
مدى تغلغل هذه القوة[[[:

 عدد سكان العامل العريب نحو  342مليون نسمة. -عدد مستخدمي االنرتنت يف العامل العريب نحو  103مليون

مستخدم.

 -عدد خطوط الهاتف املحمول يف العامل العريب يزيد عن 270

مليون خط.

[[[ـ تقرير بعنوان «ميدان وكيبورد..اإلنرتنت يف العامل العريب «نرشه موقع الشبكة
العربية ملعلومات حقوق اإلنسان يف شهر كانون األول : 2012
http://www.anhri.net/wp-content/uploads/201302/
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 عدد خطوط الهاتف األريض يف العامل العريب نحو  40مليون. عدد مستخدمي الفيس بوك  43مليون مستخدم تقريبا. عدد مستخدمي تويرت نحو  1،5مليون مستخدم. -أقل نسبة ملستخدمي تويرت بالنسبة لعدد السكان هي السودان

نحو  9500مستخدم من اجاميل عدد السكان البالغ نحو 45مليون

«قبل انفصال الجنوب».

 -أعىل نسبة ملستخدمي تويرت يف البحرين حيث تبلغ نحو 160

ألف من اجاميل عدد السكان البالغ نحو 1،5مليون شخص.

 -أعىل نسبة استخدام لتويرت بالنسبة لعدد مستخدمي االنرتنت

يف البحرين  ،حيث تبلغ نحو  160ألف مستخدم لتويرت بنسبة 22%
من عدد مستخدمي االنرتنت.

 -أكرب عدد ملستخدمي االنرتنت مقارنة بعدد السكان يف

االمارات  ،نحو  5،7مليون مستخدم انرتنت  ،من اجاميل عدد
السكان واملقيمني حوايل  8.2مليون نسمة.

 -مرص والسعودية تتصدران قامئة مستخدمي تويرت ،نحو 400

ألف مستخدم  ،ومقارنة لعدد السكان بني مرص والسعودية  ،فتعد

السعودية يف الصدارة.

 -أكرب عدد ملستخدمي االنرتنت يف العامل العريب يف مرص ،

نحو  31مليون مستخدم  ،وأقل عدد يف الصومال نحو 110ألف
مستخدم.
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 -أكرب عدد لخطوط الهاتف املحمول يف مرص  92مليون خط

وعدد السكان نحو  82مليون  ،ومقارنة لعدد السكان فإن اإلمارات
األوىل بعدد  11،9مليون خط  ،لعدد سكان نحو  8،2مليون نسمة.

 -العراق أعىل نسبة ملستخدمي فيس بوك حيث يبلغ  % 100من

مستخدمي االنرتنت  ،نحو  1،5مليون لكل منهام.

 -أعىل نسبة ملستخدمي الفيس بوك يف مرص  11 ،مليون

مستخدم  ،ومقارنة لعدد السكان فإن األردن األعىل استخداما له
حيث يبلغ عدد املستخدمني نحو  2،1مليون من حوايل  6،7مليون

نسمة.

 -أقىس الدول يف حجب املواقع هي السعودية  ،واقلها حجبا

هي العراق وتونس ولبنان.

 -أكرث الدول عقابا ومالحقة قانونية للنرش عىل موقع تويرت هي

الكويت.

 -أفضل مستخدمي فيس بوك يف العامل العريب  ،مستخدمي

االنرتنت يف مرص يليها تونس  ،ثم السعودية.

 -أفضل مستخدمي موقع يوتيوب بني املستخدمني العرب ،

مستخدمي سوريا  ،يليها املغرب.

 -أقل عدد مستخدمي تويرت نسبة لعدد مستخدمي االنرتنت

يف اليمن  6 ،أالف مستخدم لتويرت من اجاميل نحو  4،3مليون
مستخدم انرتنت.
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وقد أكدت دراسة ملجلة اإلكسربس الفرنسية أن النسبة الكربى من

املتصفحني واملستهلكني العرب لخدمات اإلنرتنت  % 90والبالغ

عددهم حوايل  75مليون مستخدم للشبكة هم من الشباب واألطفال
واملراهقني الذين ترتاوح أعامرهم بني  14و 34عاما[[[ وكشفت دراسة

ملؤسسة الفكر العريب حول املحتوى العريب عىل اإلنرتنت ان هناك
 42000موقع وصفحة الكرتونية عربية مسجلة رسمياً عىل شبكة

االنرتنت حسب إحصاءات اإلتحاد الدويل لإلتصاالت ،غالبيتها

مواقع ترفيهية وسياحية وشعرية ونسائية وغنائية وسينامئية ومدونات
شخصية ،وان من بني  320مليون عملية بحث تجري شهرياً ويقوم

بها املتصفحون العرب عىل شبكة اإلنرتنت ،خاصة عىل محركات
البحث العاملــــية  Googleو Yahooوغريها يذهب أكرث من % 60

منها نحو عناوين وموضوعات ترفيهية وفنية وغنائية وسينامئية[[[.

وبالنسبة إىل املواقع األجنبية غري العربية ،وخاصة املواقع غري

األخالقية مواقع اإلباحية الجنسية فيتعذر احصاؤها حتى من قبل

القامئني عىل شبكة االنرتنت ،وهي األخطر عىل األجيال العربية،

حيث تؤكد بعض املؤرشات حجم انتشارها الواسع!.

فضالً عن آالف غرف الدردشة التي تضج وتعج باللغـو والعبث

وهدر الطاقات واألوقات ،وكل طرق اإلبتعاد عن سبيل الله .هذا
عىل الصعد األخالقية والثقافية.

[[[ـ تحقيق بعنوان «جيل اإلنرتنت العريب وكرس تابو السلطة السياسية» نرش جريدة
السفري يف  2001/2/9العدد 11810
[[[ـ كتاب التقرير العريب الثالث للتنمية الثقافية .اصدار مؤسسة الفكر العريب .ط1
 2010ص .199
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أما عىل املستوى األمني واإلستخبارايت ،فتؤكد الدراسات الغربية
حجم التخريب والتالعب األمني الناعم بأجيالنا الشابة .وباإلستناد
إىل معلومات صحيفة اللوموند الفرنسية يف تحقيقها املنشور تحت
عنوان «حرب اإلنرتنت» فإن  % 58من املواقع التي تأسست بعد 11
أيلول  2001هي فروع ألجهزة اإلستخبارات الغربية واالرسائيلية[[[.
ومن يقرأ نص وثيقة األمن القومي األمرييك للعام  2010يكتشف
حجم املفردات املتصلة بعامل شبكات اإلنرتنت وصلتها بأجهزة
اإلستخبارات األمريكية ،والوصية برضورة اإلنخراط الفعال عرب توظيف
املوارد واألموال يف عامل اإلنرتنت مبا يخدم املصالح األمريكية العليا،
والبحث عن جذب واستقطاب املبدعني يف صناعة برامج اإلنرتنت،
والتحفيز الدائم لتكنولوجيا أمن اإلنرتنت ملا له من أهمية يف تحقيق
األمن القومي سواء لكون اإلنرتنت احدى أدوات وبرامج القوة الناعمة
أو ألجل جمع املعلومات اإلستخباراتية والتجنيد[[[.
وقد قامت وزارة الدفاع األمريكية البنتاغون برشاء عدد كبيـر
من حقوق برامج التواصل اإلجتامعي كفيسبوك  Facebookوغريه
وأدخلتها يف صلب برامجها[[[ لدرجة أن البنتاغون أعترب أن برامج
اإلنرتنت والفضاء اإللكرتوين أصبحت ضمن «مجاله الوظيفي»[[[.

[[[ـ مقالة بعنوان «نيو ميديا  -سالح يف خدمة امريكا وارسائيل «للكاتب خرض عواركة،
نرشها موقع قناة الجزيرة للدراسات  ،2009مصدر سابق.
[[[ـ مقالة بعنوان «اسرتاتيجية االستخبارات القومية المريكا» للباحث عيل حسني باكري.
نرشها موقع الجزيرة للدراسات  ،مصدر سابق.
[[[ـ مصدر سابق.
[[[ـ مقالة بعنوان «الحروب غري التقليدية :هكذا يزعزع اإلستقرار» للكاتبة الرتكية نريمني
رشواين ،منشورة عىل موقع جريدة األخبار اللبنانية يف .2012/7/4
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ومن يراجع موقع الخارجية األمريكية ويضع كلمة «أنرتنت»

يف محرك البحث الخاص باملوقع يجد عرشات الخطابات

لوزراء ومسؤولني يف الوزارة حول اإلنرتنت ودوره يف نرش القيم
والسياسات والربامج األمريكية.

كام استحدثت اإلستخبارات اإلرسائيلية وحدة متخصصة بحرب

اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات أعلن عنها العام  .2011وأطلق

القادة الصهاينة عىل هذا املجال «حرب السايرب» .Syber War

ويكفي اإلشارة اىل خطاب الرئيس الصهيوين يف عامن وحديثه عن
دور اإلنرتنت و«السياسة الناعمة» يف تغيري العامل العريب[[[.

وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل ما كشفته صحيفة «التريبيون»

الفرنسية من ان ضابط اإلستخبارات االرسائييل «أدون وردان»
املعروف يف الوسط املخابرايت داخل وخارج الكيان االرسائييل هو

نفسه دانييال دوميلو الذي أطلق موقع «شباب حر» الذي استقطب
أكرث من  10ماليني زائر منذ انطالقته العام [[[.2003

تاسعاً 250 :فضائية عربية يف خدمة الحرب الناعمة األمريكية
دلت دراسة عىل ملكية القنوات التلفزونية العربية التي تزيد

عن  500قناة محلية وفضائية تقدم برامج عامة ومتخصصة وأخبار
[[[ـ سنفرد فقرة خاصة بالخطاب يف الباب الرابع القسم الخاص بالكيان الصهيوين.
[[[ـ مقالة «نيوميديا سالح يف خدمة امريكا وارسائيل» ،مصدر سابق.
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ومنوعات ووثائقيات أن ما يزيد عن  250قناة تلفزونية عىل األقل
متتلكها دول محور ما يسمى «اإلعتدال العريب» املوايل لإلدارة

األمريكية والغرب.

ومع األخذ بعني االعتبار أن هذه القنوات مملوكة بصورة رسمية

لدول عربية أو لقادة وأمراء عرب نافذين يدورون يف الفلك األمرييك
والعريب املوايل له ،مل يتم احتساب القنوات التي يتم النفوذ
إليها بطريقة غري مبارشة من خالل األسهم الخاصة برجال أعامل

مستثمرين موالني للمرشوع االمرييك العريب ،أو عرب اإلعالنات
التجارية التي تلعب دور التمويل الرسي ،والتي يصل عددها إىل
 100قناة يأيت عىل رأسها بعض القنوات الدينية املمولة من دول

عربية ألهداف تحريضية طائفية ومذهبية وتقدم خدمات جليلة

لألجندات األمريكية والصهيونية.

ويكفي أن ندرس ونشاهد نوعية ما تقدمه هذه القنوات  250قناة

لجهة تقليدها واتباعها للغرب شكالً ومضموناً من خالل محاكاة

الربامج ،أو عبـر بث املسلسالت واألفالم األجنبية املدبلجة

والسهرات املبتذلة والطب التجاري والفلك والسحر والشعوذة

واملنامات والعقارات والرياضة والهواتف والطهـو واملأكوالت

والسهرات واملسلسالت والربامج املسامة واقعية  Realtvالتي تجمع
الشباب والفتيات يف قاعات وغرف واحدة وهي تتمحور حول  3محاور:
1ـ هتك املحرمات والقيم اإلجتامعية والدينية تحت مدعى

الحداثة واإلنفتاح والحرية.
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2ـ تحطيم صورة الدين والتدين والعلامء والفتاوى واملقدسات

وبيان نقاط ضعفها.

3ـ تقديم النموج الليربايل األمرييك والغريب يف أساليب وأمناط

الحياة العبثية.

ويف دراسة لنوعية هذه القنوات نجد أن  % 70من الربامج مصدره

التدفق اإلعالمي واملعلومايت واإلخباري األفالم واملسلسالت

واإلعالنات املستورد من الوكاالت والرشكات األمريكية والغربية
والرتكية والصهيونية .ألن اإلنتاج املحيل ال يفي بـ % 30من
اإلحتياجات ،فيام يقترص اإلنتاج املحيل الوطني عىل الربامج غري

الجذابة ،أو املقلدة لإلنتاج األجنبي ،ومتــر فيه الخيوط الفكرية

والسياسية األمريكية والغربية.

هذا الشالل اإلعالمي يستهدف تحويل أنظار الشباب والجامهري

عن القضايا اإلسالمية والعربية األصيلة واملحقة بطبيعة الحال،
وهدفه خلق تيار شعبي وشبايب ال يعرف عن اإلسالم إال اإلسم
والرسم ،والتمهيد للتطبيع الثقايف والسلويك األمرييك والغريب

والصهيوين.

ويك ال نبقى يف اطار التحليالت النظرية نورد شاهدا ً يدل عىل

حجم الجهد املبذول يف مجال اإلخرتاق والتالعب بوسائل اإلعالم

رسبه موقع ويكيليكس ونرشته
واالتصال العربية واالسالمية ،وفق ما ّ

تبي درجة التنسيق اإلعالمي والثقايف
قناة الجزيرة القطرية من وثيقة ّ
األمرييك السعودي لبث نوعية خاصة من املسلسالت الهادفة اىل
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تثقيف الجمهور الخليجي والسعودي والعريب بالثقافة األمريكية،
فقد كشفت الوثيقة عن عرشات اللقاءات واإلجتامعات التنسيقية
الرسية التي تعقد بني مسؤولني امريكيني وسعوديني لإلتفاق

عىل بث سلسلة برامج ومسلسالت أمريكية كاملسلسل األمرييك
املعروف  Friendsومسلسل ربات بيوت يائسات Desprate

 housewivesالذي يعرض عىل قناة  MBCالتابعة ألحد األمراء
السعوديني ،وحصلت نفس اللقاءات مع مدراء قنوات أخرى كقناة

ميلودي  Melodyوأوربيت وروتانا  Rotanaوغريها من القنوات
التابعة لألمري السعودي الوليد بن طالل ،وأدت هذه املسلسالت

إىل صناعة جمهور عريض وواسع يف السعودية والخليج وسائر
البلدان العربية متأثـر بالنمط الثقايف األمرييك املناهض للقيم

اإلسالمية والعربية[[[.

عارشاً :الحرب الناعمة عىل ضوابط الحجاب اإلسالمي
هي الحرب الناعمة التي يعيشها الحجاب يف رحلة الغزو

الثقايف ،التي بدأت تنخر يف جذوره ،والتي أفقدته معناه ،وإلبسته
مصطلحات جديدة من «عاريات العقول»… راقصات الحجاب..

حجاب األلوان املزركشه…غطاء الرأس ..والتي ساهمت يف
إنحراف الحجاب عن مساره ،وسلوكه طريق أخرجه عن إطاره

[[[ـ تقرير بعنوان «الدراما األمريكية وتغيري املجتمع السعودي» منشور عىل موقع قناة
الجزيرة عىل اإلنرتنت.www.aljazeera.net 2009....
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املتعارف عليه ،وأدخله اىل عامل املوضه الغري مألوفة ،موضة

الرأس بألوانها املزركشة مع تحجيم الجسد[[[.

حادي عرش :التبادل الثقايف مع الشباب املسلم إلستكشاف أمريكا
يف إطار برامجها لتنميط طرائق تفكري الشباب املسلم والعريب

عىل األفكار والقيم األمريكية ،وبهدف تغيري نظرتهم اتجاه أمريكا،
تنظم وزارة الخارجية األمريكية رحالت للشباب يافعني من مختلف
بلدان العاملني العريب واإلسالمي ،وفيام ييل نص الوثيقة[[[:

«يقيض  170يافعاً من  12دولة فضال عن الضفة الغربية وقطاع غزة
السنة الدراسية الحالية يف الواليات املتحدة ،كمشاركني يف اول

برنامج تبادل

ثقايف لوزارة الخارجية األمريكية لطالب ثانويني من بلدان

غالبية سكانها من املسلمني لتشكيل مجموعة من أصحاب النوايا
الحسنة».

ويقيم الطالب مع عائالت مضيفة يف  25والية أمريكية

والعاصمة واشنطن اثناء التحاقهم مبدارس ثانوية ،ويتلقون تدريبا
[[[ـ مقالة تحت عنوان «الحرب الناعمة..هي حرب الحجاب اليوم «للكاتبة رنا جوين،
منشورة يف موقع سكون ،بتاريخ /http://skoun.net/hijab-modern 2012/8/27
[[[ـ موقع وزارة الخارجية األمريكية ،من فيليس ماكينتوش املراسلة الخاصة لنرشة
واشنطن يف17شباط 2004
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/20042004021717331/02/
2hmkaed
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يف املهارات القيادية ويتعرفون عىل املجتمع األمرييك وقيمه من
خالل نشاطات يف مدارسهم واملجتمعات التي يلتحقون بها ،فيام

يساعدون يف تعريف األمريكيني عن بلدانهم وثقافاتهم .وحينام

يعودون اىل اوطانهم فانهم سيطبقون ما يتلقونه من مهارات قيادية
ويتشاطرون مع أرسهم واصدقائهم وزمالئهم يف الدراسة ما تعلموه

عن أمريكا .واملرشوع الذي يعرف بـ«يس» أو  YESوهو اختصار

لربنامج «التبادل الشبايب والدرايس» هو جزء من مبادرة «الرشاكات
من اجل التعليم» األرحب التي اطلقها مكتب الشؤون الرتبوية
والثقافية للوزارة للتواصل مع مشاركني اصغر سنا وأكرث تنوعا يف

العاملني العريب واإلسالمي.

ومن خالل برامج مثل «يس» ،استنادا ملساعدة وزير الخارجية

للشؤون الرتبوية والثقافية باتريشا هاريسون ،فان دائرتها تبذل

مجهودا خاصا «للتواصل مع سكان أصغر سنا وأعمق وأوسع نطاقا»

فيام تساعد هؤالء األحداث عىل استكشاف أمريكا مبعزل عن
األفكار الخاطئة وعناوين الصحف ليصبح هؤالء جزءا من مجموعة
جديدة من أصحاب النوايا الحسنة الذين ميكنهم ان يساعدوا يف

إقامة جسور بني بالدنا وبالدهم.

الباب الثالث
الحرب الناعمة
نقاط القوة والضعف

مقدمة
يك نتمكن من مقاومة الحرب الناعمة ،ال بد من دراسة نقاط

قوتها ،ونقاط ضعفها ،متاماً.

ونشري إىل أننا مل نفرد باباً خاصاً للفرص والتهديدات ،ألننا

سنضمنها يف طيات نقاط القوة ونقاط الضعف ،فنقاط القوة متالحمة
ومتشابكة مع التهديدات ،فمثالً انتشار تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال

بدون تسليح الجمهور بالوعي والروح النقدية يعترب تهديدا ً لثقافتنا
ونقطة قوة للعدو يف نفس الوقت.

وباملقابل فان نقاط الضعف متالحمة ومتشابكة مع الفرص.

فمثالً ازدواجية أمريكا تعد من أهم نقاط ضعف الحرب الناعمة
التي تشنها اإلدارة األمريكية ،وهي تعترب فرضة لنا لنسف مصداقية

السياسات والشعارات والربامج األمريكية ،وبناء عليه ،كل نقطة قوة

للعدو تشكل تهديدا ً لنا بالرضورة ،وكل نقطة ضعف للعدو تشكل
فرصة كبرية أمامنا بالرضورة ،وفيام ييل ملخصاً ألبرز هذه النقاط:

نقاط قوة الحرب الناعمة  /الشعارات الخادعة والتكنولوجيا
أوالً :الحرب الناعمة توظف الواجهات اإلنسانية واإلعالمية للخداع
تعمل موارد وأسلحة القوة الناعمة بوسائل وواجهات مدنية

وتنموية واعالمية وانسانية ،ولهذا تحدث يف جبهتنا حالة من
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التضليل والخداع ،بل قد يصل الحال إىل تعاون البعض يف ساحتنا

معها عن غفلة وسوء إدراك.

وعىل سبيل املثال ،شبكة قنوات  BBCالربيطانية كانت حتى

سنوات تابعة رسمياً لهيئة اإلتصاالت والرصد الحكومية الخاصة
مبنظومة الجيش الربيطاين ،ومن ثم ربطت بوزارة الخارجية
الربيطانية ،وبقيت بصورة رسمية وعلنية حتى عام  2013عىل هذا

النحو ،منذ سنة اعلنت الشبكة يف بيان خروجها من االرتباط الرسمي
بوزارة الخارجية الربيطانية !...وللقناة شبكة مراسلني يف كل أصقاع
العامل ،يتجولون ويعدون التقارير واالستطالعات ويجمعون أدق

املعلومات عن جبهتنا.

ووكالة رويرتز لألنباء ،تعد الجهاز العلني للمخابرات الخارجية

الربيطانية يف  ،MI6فهي تحصل عىل أدق املعلومات الفورية

بصورة علنية وبعنوان إعالمي.

ووكالة التنمية الدولية األمريكية  USAIDهي الفرع الخارجي

التنموي لوكالة  CIAوتدار من قبل وزارة الخارجية األمريكية
وسفارتها املنترشة حول العامل .ولها يف لبنان  12فرعاً موزعة يف
جميع األرايض اللبنانية.

وكثريون ال يعرفون أن الكثري من املطاعم األمريكية املشهورة ـ

دون تسميتها ـ هي واجهات لوكالة  CIAوقد ثبت ذلك بعد اعتقال

حزب الله لخلية الجواسيس.
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وكثريون ال يعرفون أن منظمة األمم املتحدة نفسها من أدوات

القوة الناعمة األمريكية ،وهي مخرتقة بقوة من قبل  CIAمن رأسها
حتى أخمص قدميها ،حتى أن األمني العام الحايل لألمم املتحدة

«بان يك مون» هو حسب املستندات والوثائق ضابط تم تجنيده من

قبل وكالة  CIAمنذ الخمسينات عندما كان متطوعاً يف الصليب
األحمر الكوري الجنويب ،وأوصلته  CIAإىل موقع وزير خارجية

كوريا الجنوبية ،قبل أن توصله إىل وظيفة أمني عام األمم املتحدة[[[.
وها هو السفري األمرييك السابق يف لبنان جيفري فيلتامن ،والذي

شغل بعد سفارة امريكا يف لبنان منصب نائب وزير الخارجية

األمرييك لشؤون الرشق األدىن ملف إيران خاصة يصبح مساعدا ً

لـ»بان يك مون» للشؤون الدولية والقانونية.!.

ويف ضوئها ،تعترب جميع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة

اإلغاثة  /الالجئني  /الزراعة  /الطفولة  /برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

 / UNDPالخ ضمن األجندة األمريكية الناعمة ،وهي تستطيع العمل

يف كل الساحات تحت هذه العناوين .فضالً بطبيعة الحال عن قوات
حفظ السالم الدولية ـ اليونيفيل مثالً ـ التي لها بحث طويل.

وكثريون ال يعرفون أن «منظمة فريديريش نومان» تابعة لليربالية

الدولية التي تدرب أجيال الشباب العرب عىل مواثيق حقوق

اإلنسان ومعايري الدميوقراطية من لبنان وصوالً اىل قطاع غرة ـ لها

فرع يف قطاع غزة ـ وسائر الدول العربية واإلسالمية ،هي منظمة

تابعة للمخابرات األملانية.

[[[ـ فصلية أوضاع العامل ،مؤسسة الفكر العريب عدد  11ص .45

الحرب الناعمة نقاط الق ّوة والضعف

وكثريون ال يعرفون أن األسلحة التي كانت تتدفق إىل املقاتلني

الشيشان يف حربهم ضد روسيا ،كانت تصل عرب منظمة أطباء بال
حدود الدولية[[[.

ومنظمة العفو الدولية « »Amnestyومقرها يف لندن ـ بريطانيا،

تديرها موظفة سابقة يف وزارة الخارجة األمريكية .!..وباملناسبة
ساهمت هذه املنظمة بتدريب الكثري من الناشطني ضد النظام يف
إيران ،وأصدرت مئات البيانات املعادية إليران.

ومثلها منظمة هيومان رايتس وتش األمريكية ،التي تنتمي

اىل وزارة الخارجية األمريكية ،وتنسق مع معهد السالم التابع

للكونغرس ،وقد ورد اسم املنظمة يف الكثري من الوثائق األمريكية
التي تؤكد ضلوعها يف أنشطة الحرب الناعمة ،كام اتهمتها إيران

رسمياً بلعب دور ميداين وإعالمي يف أحداث فتنة العام  2009هذه
الواجهات التي تتخذ من الشعارات اإلنسانية واملشاريع التنموية

وحقوق اإلنسان والدميوقراطية ستارا ً لها تعمل بأجندات تضعها
اإلستخبارات ،وهدفها رصد الدول والتأثري بأجنداتها السياسية.

إذا ً ،أدوات الحرب الناعمة تتسرت بلباس مدين انساين

وتنموي ،وال تظهـر األجندة الحقيقية للعيان ،لكنها تحدث أثارها
وامتدادها بقوة جاذبيتها وقوة تضليلها لدى جمهور ونخبة الطرف

املستهدف....متاماً كام حدد وظيفتها جوزيف ناي.

[[[ـ مقابلة مع رئيس أركان الجيش الرويس يف الشيشان لقناة روسيا اليوم ،برنامج رحلة
يف الذاكرة ،عرضت بتاريخ .2014/2/4
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ثانياً :جاذبية أدوات ووسائل اإلتصال واإلعالم واملنتجات
التكنولوجية

ان نشـر أدوات التكنولوجيا اإلعالمية واإلتصالية هو من أهداف

القوة الناعمة األمريكية ،ألن األداة والوسيلة اإلعالمية واإلتصالية
هي رسالة بحد ذاتها وفق مقولة مفكر اإلعالم مارشال مكلوهان

 The Medium is the Messageوهي نفس املقولة التي تتبناها
وزارة الخارجية األمريكية يف وثائقها وبياناتها .فالتكنولوجيا نظام

وإيديولوجيا بحد ذاتها وفق املفكر الغريب هابرماس[[[.

وبطبيعة الحال ،ما يصلنا من التكنولوجيا هو رأس الخيط

يف اللعبة ،يف حني أن جبل التكنولوجيا يقع تحت سيطرة اإلدارة
األمريكية وأجهزتها األمنية ،وما يرمى إلينا من فتات منتجات

التكنولوجيا هو الخيط الذي يربطنا باللعبة األمريكية ،وهذا ما بيناه
[[[ـ اإلنرتنت واالستالب التقاين ،الدكتور عبد العايل معزوز ،سلسلة قضايا يف اإلعالم
والتواصل ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  2011 - 1ص .10
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يف مدخل الكتاب من تالعب موقع فيسبوك مبواد املستخدمني

للتأثري يف مشاعرهم.

وبنا ًء عليه ،يشعـر جمهورنا بالدهشة التي تحدثها هذه الوسائل

واملنتجات ،ويتعامل معها بصداقة تامة ،وتبدأ العالقة بالتوطد مع
الوسيلة يوماً بعد يوم ،وصوالً إىل حالة من اإلذعان الناجم عن اإلدمان.

وقد يقول قائل ،وهل ميكن تفادي استعامل التكنولوجيا،

واإلجابة بطبيعة الحال «ال ميكن» ،وهذا ما جعلنا نضعها ضمن

نقاط القوة الناعمة األمريكية.

لكن باملقابل ،ميكن البحث عن نقاط الضعف يف التكنولوجيا،

وميكن تدريب جمهورنا عىل التعامل الحذر والنقدي العقالين

معها ،وتوظيفها مبا يحقق أغراضنا ،ال أغرض العدو.

ويف علم اجتامع التكنولوجيا ،تؤدي الوضعيات الفيزيائية التي

تفرضها الوسائل عىل املتلقي ،كوضعية الجلوس الطويلة والثابتة
أمام الشاشة أو بـوجه شاشة شبكة اإلنرتنت أو القدرة حمل الهاتف
ووضعه يف الجيب ،والتالعب بشاشة الهاتف بأصابع اليد Touch

مثالً ،تؤدي إىل أثار برمجية نفسية وذهنية مبعزل عن محتواها

ومضمونها أو الرسائل التي تحملها.

فهي ترتك بصامتها االستباقية يف العقول والقلوب قبل استالم

أية رسالة أو مضمون أو محتوى ،وهذا ما أشار إليه مفكر اإلعالم
البارز مارشال مكلوهان ،ومبتكر علم امليديولوجيا املفكر الفرنيس
ريجيس دوبرية.
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ويعد املراهقون والشباب وأبناء الجيل الجديد من أكرث

املستهلكني لخدمات التلفزيون واإلنرتنت وفق إحصاءات مراكز
األبحاث العربية والدولية.

ومن أبرز نقاط قوة الحرب الناعمة املستندة إىل وسائل

تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال واملعلومات تحقيق  3أهداف
(اإلستالب /اإلبهـار /التشويش العقائدي).

يستيقظ الجمهور يف بالدنا عىل دهشة التكنولوجيا ،ويبدأ

بالبحث عن سـر التطور الهائل لدى املستكرب األمرييك والغريب،

وباملوازاة يثريه التخلف والضعف يف مجتمعاتنا ،ومبا أنه ال يجد من

يقدم له رشحاً منطقياً لسـر الفجوة التكنولوجية وأسبابها الحضارية
ومبا أنه ال يجد أية إجابات شافية عىل أسئلته وإشكاالته ،يلجأ

لالستدالل والبحث الذايت املغلوط عرب اجرتاح األجوبة املستمدة
من معارفه واستنتاجاته الناقصة ،فتنحفـر يف أعامقه إجابات خاطئة

تقنعه بأن هذا التطور التكنولوجي يستبطـن تطورا ً مـوازياً عىل
مستوى املناهج الفكرية والثقافية والسياسية واألخالقية ،فينذجب
وينبهر بصورة عفوية وتلقائية ،ويبدأ باإللتحاق بالشعارات والنامذج

والقيم التي تحملها هذه التكنولوجيا يف طياتها ،والتي تشكل

مبجموع الثقافة األمريكية والغربية الوافدة إلينا ،وهو

ما يسميه جوزيف ناي قوة الرواية األمريكية لنموذج اإلنسان

العرصي ،وقصة النجاح األمريكية ،والحلم األمرييك ،أي اإلنسان
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التكنولوجي الرقمي[[[ الحر والليربايل املتفلت من األيديولوجيات
الدينية والقومية ،الذي يحمل الهاتف الذيك ،ويأكل املأكوالت
الرسيعة من املطاعم األمريكية ،ويلبس اللباس األمرييك ،ويفكر

وفق املناهج األمريكية ،ويأخذ علمه من املصادر األمريكية،
ويتكلم اللغة اإلنكليزية ،ويعجب أخريا ً بالسياسات األمريكية.

ولو مل تؤ ِد القوة التكنولوجية الساحرة إىل الجذب واإلذعان كام

قال جوزيف ناي ،فهي ستفيض بالرضورة  -بالحد األدىن  -إىل

حالة من التشوش واإلضطراب القيمي والسلويك لدى للجمهور
املتلقي ،وتفيض حالة من الالإميان العقائدي والاليقيـن النفيس،

وتدفع إىل نوع من العبثية والالمباالة ،وهي األرضية املالمئة
والخصبة لنمو وازدهار موارد وبرامج القوة الناعمة.

ثالثاً :الربمجة املتدرجة والبطيئة من أبرز نقاط قوة الحرب

الناعمة

ومن أبرز نقاط قوة الحرب الناعمة أيضاً ،الربمجة املتدرجة،

فعملية برمجة الوعي تحصل بصورة متدرجة وبطئية وخفية وسلسة،
وفق أدوات وأساليب ناعمة وماكرة ،وال يأيت التأثري بصورة فورية
ومبارشة وقهرية وإكراهية كام يف الحرب العسكرية.

[[[ـ ثورات القوة الناعمة يف العامل العريب ،الكاتب اللبناين عيل حرب ،الدار العربية
للعلوم نارشون .2011

143

 144الحرب الناعمة (األسس النظرية والتطبيقية)

ومن هنا تفرتق الحرب الناعمة عن الحرب العسكرية التي تنتج

مفاعيلها بصورة قهرية ومحسوسة ومادية وظاهرة للعيان ،ال تنغرس

يف الوعي ،بل تفرض املفاهيم قهرا ً عىل العقول والقلوب واألبدان.

وقد رشحنا يف الباب األول فقرة الحرب الناعمة وعلم النفس

كيفية التأثري عىل مداخل الالشعور والالوعي .وهي مؤثرات تحفر

عميقاً يف النفس والقلب والعقل من خالل مجموعة أدوات يومية
متس حاجات الناس وتعامالتها اإلنسانية.

فوسائل اإلعالم واملعلومات تقدم الرتفيه والتسلية واملسلسالت

واألخبار والدردشة والتواصل اإلجتامعي والتصفح الحر عىل
اإلنرتنت.

ويف املجال الثقايف والتعليمي ـ الجامعات واملنح الدراسية

ـ تقدم أفضل املناهج العلمية األمريكية والغربية العلوم الناعمة.

ويف مجال التنمية ،تقدم التمويل للمشاريع األهلية والبلديات،

والقروض والتدريب.

ويف املجال السيايس ،التدريب عىل الدميوقراطية والرتويج

ملعايري حقوق اإلنسان وتعليم وسائل املعارضة وتنظيم

اإلحتجاجات والتعبئة (السياسية الثقافية السياسية).

ويف مجال الحريات ترفع شعارات الحرية الفردية والفكرية

والشخصية وحرية النقد والتعبريعن الرأي .ويف املجال اإلقتصادي،

ترفع شعارات الفرص واألعامل والربـح والتجارة الحرة والبيزنيس
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والحياة الرغيدة والرخاء .وهي عينة من شعارات وقيم الحرب

الناعمة.

وتعد شبكات اإلنرتنت ،وخاصة شبكات التواصل اإلجتامعي

األخطر عىل اإلطالق من بني أدوات القوة الناعمة ملا لها من ميزات

يف استدراج الشباب اىل ساحة حميمية تتيح لهم خيارات تفاعلية
وتواصلية واسعة ،وتقدم لهم موادا ً مبعزل عن أية رقابة أو توجيه،

فتحدث لهم نوع من اإلدمان املفيض إىل التقاعس والتخاذل
والالمباالة ،ويحصل لهم تشوشات يف رؤية القضايا واألحداث،

واضطراب يف الحكم والتقييم عىل الوقائع واألشخاص ،لدرجة أن

اإلنسان فقد اإلميان والعقيدة الراسخة والهوية الثقافية ،فهو اآلن
يفكر ويتفلسف أكرث مام يصدق ويؤمن كام يقول خرباء الرتبية

واإلعالم.

ومجتمعاتنا غري محصنة كفاية بوجه األمواج والربامج العدوانية

ذات الطبيعة التدريجية والصامتة والهادئة ،ال تثري حساسيتنا
العدوانية الناعمة لو صح التعبري ،التي تستخدم تكتيك التسلسل

الذيك ،أو «غرز السكني بغطاء املخمل الناعم» حسب تعبري اإلمام
الخامنئي ،وهي كـ«الرشك يف الدين ،تدب كدبيب النمل» كام ورد

يف الحديث.
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رابعاً :الحرب الناعمة وتكتيكات التمويه واإلستتار عرب الوكالء والعمالء
كام يف التكتيك العسكري ،حيث التمويه واالستتار للجنود

واملقاتلني خلف الصخور واألشجار والرتاب ،وما شاكل ،يتسرت
العدو لتمرير برامجه وأفكاره ورسائله الخادعة واملضللة من

خالل بعض املؤسسات الثقافية والخدماتية واإلعالمية والسياسية

والتنموية الوطنية واإلقليمية والدولية.

وهو ما أشار اليه جوزيف ناي بكلمته الخطرية «ان أفضل

الناطقني باسم األفكار واألهداف األمريكية هم غري اإلمريكيني من

الوكالء»[[[ فالجرعة اإلعالمية السامة ال تؤيت أكلها إال عن طريق
الخداع والرسية.

ولهذا السبب ألغت اإلدارة االمريكية قناة الحرة ،مبوجب دراسة

طلبها الكونغرس األمرييك ،بينت ضعف تأثريها عربياً وإسالمياً،
وتقرر اعتامد اسرتاتيجية رشاء الربامج وساعات البث من بعض

القنوات العربية ،ومنها عدة قنوات لبنانية بارزة.

ويف مجال التنمية والخدمات تتسلل القوة الناعمة عرب منظامت

املجتمع املدين واملنظامت األهلية التي تبحث عن التمويل
والدعم ملشاريعها.ووفق احصاء لبناين رسمي ،تبني أن هناك ما

ال بقل عن  5000منظمة وجمعية لبنانية ،يتلقى معظمها التمويل
األجنبي واألمرييك والعريب[[[.

[[[ـ القوة الناعمة .مصدر سابق ،ص.181 .
[[[ـ احصاءات وزارة الداخلية اللبنانية ،كتاب دليل املنظامت غري الحكومية العاملة
يف لبنان.
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وهكذا يحدث التسلسل عرب وكاالت منظمة األمم املتحدة

املتخصصة األطفال  /اإلغاثة  /التعليم واملدارس /الالجئني

 /الزراعة واملياه  /التعاون اإلقتصادي  /برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ .UNDP

وهناك عرشات املعاهد األوروبية األملانية والسويدية

والفرنسية والربيطانية املنترشة عىل جميع األرايض اللبنانية ،ويف

سائر البالد العربية واإلسالمية ،دون أن تثري أية حساسيات لدى
الجمهور ،ويتعامل معها بال حساسية ،فهي بنظره ليست مواقع
وثكنات عسكرية ،وليست مظاهر احتالل أجنبي ،وليست عدوان

عسكري !!.هي بنظر الجمهور منظامت إنسانية تنموية اعالمية
جاءت للمساعدة ،ومن هنا يدخل عنرص الخداع ،ومنها تتسلل
عنارصالجذب والتضليل والربمجة الناعمة.

خامساً :التالعب بالعقول عرب التجزئة وتأطري القضايا واملصطلحات
من أهم نقاط الحرب الناعمة استخدامها لرتسانة من

املصطلحات والكلامت الهجومية ،التي تضع اآلخر يف مواقع

الدفاع ورد التهمة وفك العزلة ،ومتلك قوة إقناعية وإغوائية

وتضليلية وتحريضية وانفعالية وتهويلية فتاكة لدى رشيحة محددة
من األشخاص ،ونوعية محددة من األذهان والنفوس التي لها
القابلية واإلستعداد.
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وكأمثلة لهذه الكلامت :الدميوقراطية  /حقوق اإلنسان /

اإلرهاب  /السالم  /الحداثة  /التعاون ../الخ.

وقد أسهب يف بحث هذه الرتسانة الباحث الغريب الشهري فيليب

تايلور صاحب كتاب «املتالعبون بالعقول».

كام فصل فيها مبهارة فائقة الباحث اللبناين الدكتور كلود يونان

يف كتابه النوعي «التضليل الكالمي وآليات السيطرة عىل الرأي»،
وبينا ان املكنة اإلعالمية األمريكية والغربية تعتمد أساليب مبتكرة

تقوم عىل تجزئة األخبار /تأطري القضايا  /قولبة األحداث  /تفريغ
الرموز  /توجيه املعطيات  /فربكة املصطلحات  /صناعة الكلامت

الرنانة واملضللة يف سبيل السيطرة الفكرية والنفسية عىل اآلخرين.

وقد رشح كلود يونان تأثري الكلامت وقوة سحرها يف ووقعها

الذهن والنفس ،وبني أنه ال يضاهيها حتى تأثري القوة املادية

اإلكراهية.

وتتحكم اإلدارة األمريكية والغرب والشبكات الصهيونية بـ % 90

من املنتجات واملصادر اإلخبارية واإلعالمية ،ومن خالل عنرص
الرسعة والفورية يف التعامل مع األخبار واملواد اإلعالمية والتعليق
عليها ،تصل الرسائل إىل جمهورنا ،قبل أن نتمكن من رصدها

ودراستها والنهوض للرد عليها[[[.

[[[ـ املتالعبون بالعقول .هريبرت شيللر .مجلة عامل املعرفة .ص .378 ، 365
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ومن البديهي مبن لديه التمكن من السيطرة والتحكم باألخبار

واملواد من توجيه وتأطري األفكار واملعطيات والقضايا ،وقولبتها،
فيتم تكبري بعض القضايا الصغرى ،وتصغري بعض القضايا الكربى،

واستخدام االشاعات وسالح األكاذيب ،وتسمية األحداث والقضايا
مبصطلحات تتناسب مع األجندات واألهداف املعادية ارهاب
وعنف بدل مقاومة مسلحة رشعية  /دميوقراطية مقابل االستبداد

والديكتاتورية  /قمع املعارضة مقابل حرية التعبري وحقوق اإلنسان

 /االستعامل املفرط للقوة بدالً عن مصطلح أعامل العدوان لتربئة
الجانب الصهيوين  /امليليشات بدل املقاومة  /خطر السالح
النووي اإليراين عىل السلم العاملي رغم أنه مل يثبت وجود هذا

السالح .../الخ).

وتستند مكنة الحرب الناعمة عىل اسرتاتيجية عدم قدرة الطرف

اآلخر من التقاط انفاسه وحزم أمره وتجيهيز نفسه للرد عىل تلك

املطصلحات والكلامت ،وعدم متكنه من توضيحها وكشفها أمام

الجمهور ،ألن عامل الزمن وقلة اإلمكانات اإلعالمية تخدم الطرف

املهيمن عىل املجال اإلعالمي ..وقدمياً قال املفكر األمرييك

مارك توين «ميكن لكذبة واحدة ان تقطع نصف العامل قبل أن تتهيأ
وتتحرض الحقيقة للظهوروالبيان»[[[.

[[[ـ أفكار وجدت لتبقى ،مصدر سابق ،الغالف.
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نقــاط ضعــف الحرب الناعمة /الفوىض واإلزدواجية واإلنكشاف
أوالً :الفوىض اإلعالمية الناجمة عن مفارقة الكثـرة الغــزيـرة
تعاين وسائل اإلعالم يف هذه األيام من نقطة ضعف خطرية

هي كرثتها وفيضانها ،وهي تتوىل يومياً بث وترويج شالالت من
املعلومات والصور واملعطيات واألفكار تصل لدرجة الفوىض يف

خيارات املشاهدين أو املتصفحني.

وهذا األمر يتطابق مع املعادلة الرياضية «كرثة العرض تؤدي إىل

نـدرة اإلنتبـــاه والرتكيز».

فمثالً شبكة اإلنرتنت وحدها أصبحت تحمل من املعطيات ما

يقدر لو طبعت ورقياً بعرش مرات املساحة واملسافة بني األرض
وكوكب بـلوتو ،وحسب اللغة العلمية حوايل  487مليار غيغابيت[[[.
وقد تجاوز عدد القنوات التلفزيونية املحلية والفضائية الـ10

آالف محطة وقناة ،األمر الذي أفقد القامئون عىل إدارتها وسائل
السيطرة والتحكم بالشكل املركز واملوجه لخيارات وإهتاممات

وميول الجمهور ،وقد سمى جوزيف ناي هذه الحالة «مفارقة الكرثة
الغــزيــرة».

[[[ـ مقالة بعنوان «مواد اإلنرتنت تعادل املسافة بني االرض وكوكب بلوتو» منشورة يف
موقع قناة الجزيرة للدراسات www.aljazeera.net
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كام عالجها ريجيس دوبرية صاحب كتاب علم اإلعالم العام

امليديولوجيا بجملة مخترصة «هناك الكثري من الرسائل مع القليل
من املستلمني واملستقبلني لها».

هذه القضية تعد نقطة ضعف اسرتاتيجية للقوة الناعمة ،ألنها

تحتم عىل أي جهة تنظيم ومنهجة حملة إعالمية مركزة تحتاج إىل
جهود تنسيقية عالية لتحصيل الفعالية ،وهو ما أشارت إليه وثيقة

وزارة الخارجية األمريكية حول «خطوات وإرشادات لتنظيم حمالت

إعالمية فعالة».

وتفتح نقطة الضعف هذه فرصاً كبرية إلستغالل تشتت القوة

الناعمة األمريكية ،عرب تنظيم حمالت إعالمية مضادة والرتكيز عىل
جملة نقاط وقضايا مركزة وطرحها ورشحها للجمهور بشكل متكرر
يف الخطب واملناسبات والربامج والورش ووالدورات ومختلف
التدابري ،بأسلوب جذاب ،ما يعيد إيقاظ الوعي وترسيخ اإلميان،

ويرفع ثقة الجمهور باألهداف واملبادئ والقيم الصحيحة ،ويقوم

بالربمجة املضادة.

ثانياً :اإلزدواجية وضعف املصداقية أبرز نقاط ضعف الحرب الناعمة
النقطة الثانية التي اعرتف بها مؤلف القوة الناعمة جاءت تحت

عنوان «اإلزدواجية األمريكية» فاعترب ان كشف التناقض الهائل بني

األقوال واألفعال يف السياسات والرسائل والسلوكيات والربامج
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هي عنرص التدمري اإلسرتاتيجي لألهداف والسياسات التي

تتوخاها اإلدارة االمريكية[[[ ألن املصداقية هي الشحنة املؤثرة يف
كل العمليات الناعمة ،سواء كانت إعالمية أو ثقافية أو تنموية أو

سياسية.

فاإلدارة األمريكية تدعي الدميوقراطية يف سوريا ،وباملقابل

تحمي نظم الخليج ،وتدعي السالم وهي تدعم الكيان الصهيوين،
وتدعي السلم الدويل وهي من شن عرشات الحروب التي أدت
اىل ماليني القتىل والجرحى يف افغانستان والعراق واليمن وغريها.

وتدعي حق اإلنسان يف الخصوصية ،وتتجسس عىل جميع

أفراد ودول وقادة العامل ،مبن فيهم أقرب أصدقائها (يالحظ فضيجة
وثائق العميل األمرييك ادوارد سنودن).

ولهذا ميكن من خالل كشف األزدواجية تعطيل كل األهداف

اإلعالمية الناعمة من خالل إسرتاتيجية نسف املصداقية وبيان

الحقائق ،واقناع الناس والجمهور املستهدف عرب توجيه مجموعة

من الرسائل والحمالت اإلعالمية املضادة املوجهة إليه بصورة
منطقية وبرهانية وعلمية ،وبيان خبث أهداف العدو ،وعدم صدقيته.
وهناك كتاب غربيون أسهبوا يف بيان النفاق األمرييك ،ومنهم املفكر
األمرييك نعومي شومسيك .وميكن اإلستناد إىل كتبهم ومقوالتهم،

فهم أدرى بأمريكا وكذبها وخداعها.

[[[ـ القوة الناعمة ،جوزيف ناي .،مصدر سابق  ،ص .159
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ويف ضوئها ،يجب توعية جمهورنا بأن وكالة التنمية األمريكية ال

ميكن أن تستهدف التنمية االقتصادية والثقافية الحقيقية يف مناطقنا،
وان املطاعم األمريكية ليست مخصصة لتقديم الغذاء فقط ،وان

الجامعات األمريكية أوكار للحرب الناعمة ،بل هي واجهات
حربية ومخابراتية ناعمة بلباس مدين وتنموي وتجاري ،وغريها

من الحقائق .أي املطلوب زرع الشك الدائم ،ونسف الصدقية،

ونزع القناع عن كل الربامج واملوارد األمريكية الناعمة ابتداءا ً من
املسلسالت وصفحات التواصل االجتامعي مرورا ً بالجامعات

وصوالً اىل منط املآكوالت.

ثالثاً :انكشاف تكتيكات ونقاط ضعف التكنولوجيا وأسلحة القوة
الناعمة
رغم اختالف ساحة املعركة ونوعية األسلحلة واملقاتلني،

تعتمد الحرب الناعمة بصورة مركزية عىل أحدث تكنولوجيات
اإلعالم وتكتيكاتها ،شأنها شأن الحروب العسكرية التي تعتمد عىل

أحدث التكنولوجيات والتكتيكات العسكرية.

وكام كشفت الحروب العسكرية ألمريكا نقاط ضعف الجيش

األمرييك ،وبينت تكتيكاته ومناوراته ،وحدود قوته العسكرية ،كذا
األمر يف الحروب الناعمة.
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وقد شنت أمريكا عرشات الحروب الناعمة حول العامل،

وانكشفت نقاط ضعفها.

إذا َ للحرب الناعمة تكتيكات ومعادالت وثغرات ،فوسائل

اإلعالم واإلتصال مثالً ليست إال وسائل ووسائط وأدوات لها

تكتيكات وأساليب مجربة مبعظمها ،وميكن للباحث الراصد سبــر

أغوارها ودراستها من خالل التعامل معها ،والتعرف عىل ثغراتها
وفرصها وميكانيزمات عملها.

ومعظم التكتيكات والفربكات والربامج التلفزيونية واإلعالمية

األمريكية جربت يف انحاء العامل ،يف الدول الالتينية واآلسيوية

واألوروبية ،قبل ان تنتقل إىل مجتمعاتنا وجبهاتنا ،وقد كشفت جميع

نقاط ضعفها منذ زمن بعيد .وقد وجدنا أن الكثري من التكتيكات هي
نفسها التي استعملت زمن الحرب الباردة (.)1990 – 1950

ولهذا ينبغي رصد أرسار ونقاط ضعف هذه الحرب وأدواتها

واسلحتها ،وثتقيف الجمهور عليها ،خاصة أن جمهورنا يجهل

مبعظمة أرسار هذه األدوات اإلعالمية والتكنولوجيا واإلتصالية
وتكتيكات تسلل العدو من خاللها.

ولهذا ،ترتكز فعالية وسائل اإلعالم واإلتصال ومعظم مورد القوة

الناعمة االمريكية عىل كيفية تعامل الجمهور وطريقة استجابته لها،

فاإلنسان هو القيمة الحقيقية الصافية التي تصاغ عىل اعتابها كافة
إسرتاتيجيات عامل وسائل اإلعالم واإلتصال.
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وتعامل الجمهور واستجابته التفاعلية  -سلوك الجمهور  -اتجاه

القوة الناعمة األمريكية قابل للرصد والقياس بطرق ومؤرشات تقنية

شبه يقينية ،وبالتايل ميكن يف ضوء النتائج والبيانات ،بناء عمليات
الربمجة املضادة.

ويف مجال أسلوب العدو يف تدريب الناشطني عىل احتالل

امليادين العامة إلسقاط األنظمة والحكومات ،وتكتيكات الثورات
امللونة ،فقد أصبحت معروفة ،وهي متوفرة يف بعض الوثائق منذ
منتصف التسعينات ،فضالً عن األفالم الوثايقية التي تناولتها،

فالتكتيكات التي استعملت يف شوارع طهران ودمشق وبريوت

ظهرت يف فنزويال عام  2002ضد القائد الفنزويل الثوري هوغو
شافيز الذي كان يحمل بيده دامئاً أثناء خطابه ضمن برنامجه
التلفزيوين اإلسبوعي كتاب «تكتيكات الكفاح السلمي وأسلحة
الالعنف للدكتور جني شارب املفكر السيايس لوكالة  ،»CIAومن

ثم استعملت تكتيكات الكتاب يف اوكرانيا وجورجيا منذ عرش

سنوات ،ولكنه مل يرصد يف بالدنا ،رغم انه ترجم اىل اللغة العربية
منذ عام  2006يف بلغراد عاصمة رصبيا .ووزع يف بريوت والبالد
العربية ،كتاب جني شارب ،هو نفس علم وشعار منظمة أوتبور

الرصيية .من هنا تكمن أهمية خاصية الرصد املبكر يف مواجهة

الحرب الناعمة.

وروسيا مثالً طردت وكالة التنمية األمريكية  USAIDمن سائر

األرايض الروسية مبوجب قانون رسمي ،ألن برامج وتكتيكات هذه

الوكالة قد اصبحت معروفة ومفضوحة.
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ولهذا ميكن رصد هذه التجارب ،واكتشاف عرشات التكتيكات،

وتوفري االستعداد لها ،ونرشها الثقافة املضادة لها يف ساحتنا،
وتدريب كوادرنا عليها ،وتوجيه الجمهور حول سبل مقاومتها.

رابعاً :مخرجات الحرب الناعمة ونتائجها تعتمد عىل أدائنا ومقاومتنا
للحرب الناعمة مدخالت ومخرجات  :فمدخالت الحرب

الناعمة  Inputsهي املوارد واملصادر التي أرشنا اليها يف البابني
األول والثاين الجامعات  /املشاريع التنموية  /املنظامت غري

الحكومية  /تدريب الناشطني  /برامج وسائل اإلعالم واإلتصال /

الرسائل والشعارات واملواضيع الثقافية والسياسية  /الخ.

أما املخرجات  Outputsفهي السلوكيات املرغوبة أمريكياً،

اسقاط النظام يف إيران وتغيري سياساته  /شطب الرئيس األسد من

سوريا /إضعاف حزب الله وشطبه من املعادالت اإلقليمية وإفقاده
رشعية املقاومة  /محارصة روسيا والصني ../الخ ).

وما بني املدخالت واملخرجات هناك منظومة تقود وتشغل

املدخالت لتحقيق املخرجات .وبناء عليه ،فان ترصف الطرف
املستهدف يحدد النتائج واملخرجات.

فالحرب الناعمة تستغل مثالً حالة غفلة أو سذاجة الالعبني

املؤثرين لدى النظام أو الجهة املستهدفة ومنط ادائهم وتعاملهم
مع القضايا واألحداث.
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وكام رشحنا يف الباب األول ،تعد الحرب الناعمة جزءا ً من

جهود غرفة عمليات مشرتكة ،وهي تعمل يف إطار منظومة متشابكة
ومتفاعلة تشتغل عىل امليادين واملحاور العسكرية والنفسية

والسياسية والثقافية واإلقتصادية واألمنية واإلعالمية والرتبوية يف

إطار لعبة شطرنج واحدة.

ويف ضوء بيانات املدخالت  Inputsتشتغل لعبة الشطرنج

الناعمة ،فتحرك الضغط اإلقتصادي تارة ،والقوة الناعمة تارة ،وتلوح

باملواجهة الصلبة والعسكرية تارة أخرى ،ولكل حجر أو بيدق يف
اللعبة تأثريه عىل النتائج واملخرجات .Outputs

ومن وظائف الحرب الناعمة دفع أعدائها إىل الزاوية وجعلهم

يترصفون بعصبية وقلة حذاقة وقلة ذكاء ،وكلام تورط النظام أو

املنظمة املستهدفة باألخطاء ،يكون قد مهد الطريق للقوة الناعمة
األمريكية ،فيزداد رصيدها ،أي أنها تعطي نتائج هندسية وليس
حسابية ،مبعنى ان الخسائر تتعمق وتتضاعف.

وبالخالصة نرى أن مخرجات  Outputsالحرب الناعمة عبارة

عن عالقة حب نحو قيمة ،وعالقة طرد ونفور اتجاه قيمة مقابلة،
وسلوك كاره ومبتعد عن سياسة وسلوك منجذب ومقبل عىل سياسة،

ونقطة رشعية لهذا النظام ونقطة نزع رشعية عن ذاك النظام.

والذي حملنا عىل تصنيف مخرجات الحرب الناعمة يف خانة

نقاط الضعف العدو هو ان موارد ومدخالت هذه الحرب بيد العدو
 ،% 90لكن املخرجات بأيدينا  ،% 90أي أن نجاح الحرب الناعمة
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يستند اىل طبيعة أدائنا وسلوكنا ،وهو ما يسمح لنا بنسف الحرب
الناعمة يف حال التفتنا اىل مخططاتها.

وهذه املعادلة رشحها بدقة ودهاء منظر القوة الناعمة قائالً «أن

القوة الناعمة تعني التالعب وكسب النقاط عىل حساب جدول أعامل
اآلخرين دون أن تظهر بصامت هذا التالعب ،ويف نفس الوقت إعاقة

فعالية اآلخرين يف التعبري عن جدول أعاملهم وتصوراتهم الخاصة،

وهي عالقات جذب وطرد وعالقات حب وكراهية وعالقات حسد
وإعجاب ،وهو ما نعنيه بان القوة الناعمة جعل اآلخرين يريدون ما
نريد»[[[.

[[[ـ القوة الناعمة .مصدر سابق .ص  34وص .70

مصادر ومراجع الكتاب 159

مصادر ومراجع الكتاب
 جوزيف ناي ،القوة الناعمة  ،مكتبة العبيكان 2007 تيم وايرن ،إرث من الرماد تاريخ  ، CIAرشكة املطبوعاتللنرش والتوزيع 2010
 فرنسيس بال ،امليديا ،ترجمة فؤاد شاهني ،دار الكتابالجديد .طبعة اوىل 2008
 برمجة الوعي .،سامي املوصليل .دار شعاع 2008 بروس مبرب ،الدميقراطية األمريكية وثورة املعلومات ،دارالحوار الثقايف .2006
 نعومي كالين .عقيدة الصدمة ،رشكة املطبوعات للنرشوالتوزيع ط 2009
 فيليب تيلور ،قصف العقول .الدعاية للحرب منذ العامل القديمحتى العرص النووي ،مجلة عامل املعرفة.
 هريبرت شيللر ،املتالعبون بالعقول ..مجلة عامل املعرفة د .أحمد نوفل .الحرب النفسية .دار الفرقان .ط 1989 خوارق الالشعور .عيل الوردي ،الوراق للنرش .ط  2عام 2008 دور وسائل االعالم يف الرصاع السيايس والثقايف .الشيخ عيلضاهر .دار الهادي.

 160الحرب الناعمة (األسس النظرية والتطبيقية)

 لتقرير العريب الثالث للتنمية الثقافية .اصدار مؤسسة الفكرالعريب .ط 2010
 مجلة اذاعات عربية ،صادرة عن اتحاد اذاعات الدول العربية،أعداد 2005 / 2002
 موقع مركز دراسات قناة الجزيرة عىل االنرتنت www.aljazeera.net
 موقع وكالة تابناك االيرانية عىل االنرتنت .www.tabnak.ir موقع اسالم اون الين عىل االنرننت www.islamonline.net موقع شام برس عىل االنرتنت www.champress.net موقع تلفزوين املنار عىل االنرتنت www.almanartv.com.lb جريدة االخبار اللبنانية. جريدة السفري اللبنانية. موقع وزارة الخارجية األمريكية  -الديجيتال  –IIPقسم اإلعالمالخارجي.
 موسوعة املعطيات الحرة Wikipedia موقع قناة روسيا اليوم .العريب. -موقع قناة  .BBCالعريب.

