
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كيف نواجه الحرب الناعمة



 2 

 
 كيف نواجه احلرب الناعمة الكتاب:

 مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية نشر:
 مركز قيم للدراسات إعداد:

 www.almaaref.ogمجعية املعارف الثقافية اإلسالمية  اإلعداد اإللكتروني:

 ـه 1433م,  2012 شباط األوىل, الطبعة:
 ©بع محفوظة جميع حقوق الط

 
 مركز قيم للدراسات

 مركز متخصص بالدراسات واألحباث الثقافية
 

 اهداف المركز
 رصد الظواهر واملؤشرات السلبية على املنظومة القيمية داخل جمتمعنا. -1
 اعداد الدراسات واالحباث املتعلقة مبنظومة القيم. -2
 احللقات البحثية.اقامة حراك ثقايف من خالل عقد املؤمترات والندوات و  -3
 

 الحلقات البحثية
سلسلة غري دورية تتضمن وقائع حلقات النقاش والبحث اليت يعقدها املركز وتعىن مبقاربة ظواهر تتصل مبنظومة القيم 

 ومكونات الثقافة وعناصر التنشئة.
 

 عنوان المحاضرة:
 كيف نواجه احلرب الناعمة                 
 قاها نائب األمني العام حلزب اهللحماضرة أل                 
 2012 – 01 - 10مساحة الشيخ نعيم قاسم بتاريخ                  

 
  مركز قيم للدراساتصدر عن 

 لبنان -بريوت  -الطريق العام  -العنوان: املهمورة 
 01/  476 142 - 01/ 471 070هاتف: 

2012الطبعة األوىل: شباط 



 3 

 
 
 
 

 كيف نواجه الحرب الناعمة
 
 
 
 
 
 
 
 

مركز قيم للدراسات



 4 

 الفهرس
 5 تعريف احلرب الناعمة

 9 الفرق بني احلرب الناعمة واحلرب النفسية
 11 القوة الناعمة مع إبليس

 13 إستهداف العقل والنفس اإلنسانية
 17 أساليب ووسائل احلرب الناعمة وكيفية مواجهتها
 35 رب الناعمةدور القائد اإلمام اخلامنئي دام ظله يف مواجهة احل

 39 حزب اهلل واملواجهة
 43 أسس املواجهة العامة

 46 اخلامتة
 47 اهلوامش

 



 5 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

الصالة والسالم على أشرف اخللق وأعز املرسلني، حبيب إله العاملني أيب القاسم حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم، وعلى 
برار املنتجبني، وعلى مجيع األنبياء والصاحلني إىل قيام يوم الدين. السالم عليكم آل بيته الطيبني الطاهرين، وصحبه األ

 أيها السادة العلماء، أيها األخوة واألخوات، ورمحة اهلل وبركاته.
 

 تعريف الحرب الناعمة -أولا 
 

ا مصطلٌح غري سائد يف بلدنا  بل يف منطقتنا، بل هي مصطلٌح ال بدَّ يف البداية أن نعرِّف املقصود باحلرب الناعمة، ألَّنَّ
جديٌد يف االستعمال العاملي، وعلى الرغم من مشاهبتها يف املضمون ملصطلحات أخرى كانت تستخدم للتعبري عنها 
بأشكال خمتلفة: كحرب املعنويات، وغسل العقول، والغزو الثقايف، واحلرب السياسية.... فإنَّ احلرب الناعمة هي اليت 

بقوله: "القدرة على احلصول على ما تريد عن طريق اجلاذبية بداًل عن  1ة، اليت عرفها جوزيف نايتستخدم القوة الناعم
. وإمنا انطلقنا من تعريفه ألنَّه أبرز الشخصيات األمريكية الذين كتبوا عن هذا املوضوع حديثاً، وأصدر كتاباً 2اإلرغام"

 حتركات أمريكية يف مواجهة شعوب منطقتنا ويف كلبعنوان "القوة الناعمة"، وبالتايل فإنَّ كل ما نراه من 
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حلظة من اللحظات اليت متر، إمنا هي جزٌء من احلرب الناعمة اليت تستخدم أمريكا فيها القوة الناعمة. وقال ناي أيضاً: 
 "إنَّ القوة الناعمة تعين التالعب وكسب النقاط على حساب جدول أعمال اآلخرين، من دون أن تظهر بصمات هذا
التالعب، ويف نفس الوقت منع اآلخرين من التعبري عن جدول أعماهلم وتفضيالهتم وتصوراهتم اخلاصة، وهي عالقات 

 . 3جذب وطرد وكراهية وحسد وإعجاب"
 

وهو عندما يؤسس للقيم واألسباب واملواهب اليت تستخدم خلدمة القوة الناعمة يف احلرب الناعمة، خيلص إىل أنَّ موارد 
 عمة تدور حول حماور ثالثة: القوة النا

 
 "تعزيز القيم واملؤسسات األمريكية، وإضعاف موارد منافسيها وأعدائها". األول:

 
"توسيع مساحة وجاذبية الرموز الثقافية والتجارية واإلعالمية والعلمّية األمريكية وتقليص نفوذ منافسيها  والثاني:

 وأعدائها".
 

ة أمريكا وصورهتا وتثبيت شرعية سياساهتا اخلارجية، وصدقية تعامالهتا "بسط وحتسني وتلميع جاذبي والثالث:
 . 4وسلوكياهتا الدولية، وضرب سياسات أعدائها"

 
 إذاً عندما نتحدث عن قوة ناعمة تريد أن تقتحم بلداننا وأفرادنا، إمنا نتحدث عن مشروٍع أمريكي 
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ادية العسكرية،، لعجزه عن الوصول إىل أهدافه عن طريق القوة معاصر، اختار القوة الناعمة املقابلة للقوة الصلبة )امل
الصلبة، أو لتخفيف التكلفة الباهظة املرتتبة عليها. وقد جلأ إىل القوة الناعمة ليخرِّب من داخلنا، وليسقطنا من داخلنا، 

الة الغبطة مبا حيصل، يرتافق بأيدينا وأدواتنا، من دون أن نلتفت يف كثري من األحيان إىل ما حيصل، بل نعيش أحياناً ح
ذلك مع تعديل القيم اليت يريدون تأسيسنا عليها لتسود قيمهم، مث نندفع بشكل طبيعي وعادي لتصديقها وتنفيذها، 

 فيتعّدل سلوكنا تبعاً هلا، فنتحول أتباعاً بدل أن نكون مستقلني وأصحاب قرار.
 

يد القوة الناعمة من كل املؤثرات والرموز البصرية واإلعالمية ومن أجل حتقيق تثبيت هذه القيم وحتقيق أهدافها، تستف
والثقافية واألكادميية والبحثية والتجارية والعالقات العامة والدبلوماسية، فال ترتك جانباً من جوانب التأثري إالَّ وتدخل من 

ية، كما تستفيد هذه القوة الناعمة من خالله، لتحقيق املوارد الثالثة اليت ذكرناها أعاله، وإخضاع اخلصم للمنظومة الغرب
منظومة العوملة بأدواهتا ووسائلها اليت تتحكم بإدارهتا أمريكا كقطب مركزي آحادي يف العامل اليوم بعد سقوط االحتاد 

 السوفيايت.
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 ثانياا: الفرق بين الحرب الناعمة والحرب النفسية
 

غواء واجلذب، من دون أن تظهر للعيان، ومن دون أن ترتك أي تركِّز احلرب الناعمة بأساليبها على االستمالة واإل
 بصمات. يف حني تركِّز احلرب النفسية والدعاية على إرغام العدو وتدمري إرادته ومعنوياته بصورة شبه مباشرة وعلنية.

 
ثناء، ودخلت إىل كل إنَّ الوسائط واألدوات املستخدمة اليوم يف احلرب الناعمة متوفرة ويف متناول اجلميع من دون است

ساعة وعلى مدارها، يف حني أنَّ احلرب النفسية توجه بشكل أساس حنو كتٍل منظمة ومرتاصة  24/24البيوت 
ومتماسكة وصلبة، مثل: اجليوش واحلكومات واملنظمات اليت تسيطر وهتيمن بصورة كلية على وعي وميول الرأي العام. 

ألوقات، وبوسائل متنوعة جداً، وجباذبية. أما احلرب النفسية فتتجه فاحلرب الناعمة تستهدف اجلميع، ويف كل ا
إلضعاف الرأس والقدرة واحلكام واملوجهني ومتاسك اجلماعة، على قاعدة أَّنا إذا أضعفتهم أسقطتهم فيسهل التأثري 

وطات فيفشل يف على الناس، فال يبقى للجماعة قائد مؤثر، ويسقط القائد عند مجاعته، وال يصمد احلاكم أمام الضغ
 توجيه الرعية اليت تتخلى عنه، وهكذا...



 10 

 
هذا الفرق هو الذي يُظهر لنا كم هي قدرة القوة الناعمة على أن تدخل إىل كل تفاصيل حياتنا بدًءا من األطفال 

 وانتهاءاً بالشيوخ من دون متييٍز بني الرجال والنساء.



 11 

 ثالثاا: القوة الناعمة مع إبليس
 

بصورهتا املعاصرة من األحباث اجلديدة يف وسطنا ويف العامل، ولكنَّ اهلل تعاىل قد عرَّفنا على القوة الناعمة القوة الناعمة 
منذ بدء اخلليقة مع إبليس، عندما ذكر احلوار الذي جرى بينه وبني إبليس، الذي رفض السجود آلدم عليه السالم، 

َعثُوَن﴾فطرده من اجلنة، عندها طلب طلباً واحداً من رب العا ملني، ﴿قَاَل َربِّ فَأَنِظْرِن ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
فاستجاب اهلل تعاىل  5

، مث أعلن إبليس اجتاهه 6له بإبقائه حياً إىل َّناية احلياة الدنيا، ﴿قَاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمنظَرِيَن * ِإىَل يَوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم﴾
ُهُم للوسوسة واإلفساد واإلغواء: ﴿قَاَل َربِّ  مبَآ أَْغَويـَْتيِن ألُزَيِـَّننَّ هَلُْم يف اأَلْرِض َوأُلْغِويـَنـَُّهْم َأمْجَِعنَي * ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ

ا إرادة اهلل تعاىل، أن يكون إبليس رمزاً للفساد واالحنراف، من دون أن ميلك السيطرة املادية املباشرة 7اْلُمْخَلِصنَي﴾ ، إَّنَّ
َمِلِك النَّاِس * إَِلِه النَّاِس * ِمن َشرِّ  *غواء والزينة والتدليس والوسوسة: ﴿ُقْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس على أحد، فهو يعمل باإل

، فال يقوم بعمل عسكري، وال يقوم بعمل مادي مباشر، فكل أعماله تدور حول التدليس والزينة 8اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس﴾
ختيار بأعماهلم، حيث يكون تأثريه على الذين يستجيبون له، أما املؤمنون فلن والوسوسة. ويتحمل الناس مسؤولية اال

 يستجيبوا له لتمسكهم بطريق الصالح وإخالصهم هلل تعاىل.
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من الذي يتأثر هبذه القوة الناعمة اإلبليسية عرب التاريخ ويف احلاضر ويف املستقبل؟ قال تعاىل: ﴿لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي 
َنًة لِّلَِّذيَن يف قـُُلوهِبِم مََّرٌض َواْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد﴾الشَّْيطَاُن فِ  تـْ

، فال بدَّ من وجود قابلية عند 9
"ولو )لعنه اهلل،. قال أمري املؤمنني علي عليه السالم:  املتلقي، كي يتأثر هبذه التوجيهات واإلغراءات اليت يقوم هبا إبليس

أن احلقَّ خُلص من لُبس الباطل النقطعت عنه ألسن املعاندين, ولكن يؤخذ من هذا ضغٌث ومن هذا ضغٌث فيمزجان، 
. فااللتباسات اليت حتصل إمنا تكون 10فهنالك يستويل الشيطان على أوليائه, وينجو الذين سبقت هلم من اهلل احلسىن"

كرة املركزية اليت وجهنا اهلل تعاىل إليها، وهي لب املوقف الرئيس الذي جيب بتشويه احلقائق وتزييفها، وما لفتين تلك الف
أن نتخذه يف مواجهة احلرب الناعمة، فقد أمرنا اهلل تعاىل أن نعرف أواًل بأن إبليس عدو، مث علينا ثانياً أن نتَّخذه 

لواقع، ال تكفي املعرفة إن مل يصاحبها موقٌف عدواً، فاملعرفُة واملوقُف متالزمان، وكما ال ميكن اختاذ املوقف مع اجلهل با
َا يَْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصحَ  ُذوُه َعُدوًّا ِإمنَّ ، فإذا اختذناه 11اِب السَِّعرِي﴾وأداء. قال تعاىل: ﴿ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ

ن ننتصر عليه يف مواقع عدة، والتفتنا إىل تقومي أخطائنا أو عدواً أعددنا العدة الالزمة يف عملية املواجهة، واستطعنا أ
 احنرافاتنا. فالتصويب على العدو أساس املعركة. 
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 رابعاا: استهداف العقل والنفس اإلنسانية
 

تستهدف احلرب الناعمة العقل والنفس اإلنسانية، وتتجاوز تأثرياهتا األفراد لتطال اجلماعة، وهي بذلك تستغل طبيعة 
 إلنسان، وكما يقول الشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر: خلق ا

، ولذلك هو يتأثر باألمور املادية واإلغراءات والغواية، ويف أحياٍن كثرية يبدو 12"اإلنسان ُخلق حسياً أكثر منه عقلياً"
 منطق العقل.  العقل وكأنَّه قد تعطَّل، مع أنه يعمل، ولكنَّ مؤثرات اجلسد تسيطر يف كثري من احلاالت على

 
وقد حذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أصحابه وهم جمتمعون فقال: "كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق 

 شبابكم، ومل تأمروا باملعروف، ومل تنهوا عن املنكر.
 

 فقيل له: ويكون ذلك يا رسول اهلل؟
 املعروف. فقال: نعم وشٌر من ذلك، فكيف بكم إذا أمرمت باملنكر وَّنيتم عن

 فقيل له: ويكون ذلك يا رسول اهلل ؟
، أي تنقلب املوازين رأساً على 13فقال: نعم، وشٌر من ذلك، فكيف بكم إذا رأيتم املعروف منكراً واملنكر معروفاً"

 عقب، ليصبح احلقُّ 
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يف السلوك أو املناقشة أو باطالً والباطُل حقاً، ما يؤدي إىل أن ختتلَّ املقاييس، فال تكون النظرة واحدة عند الناس 
 احملاورة، أو يف التأسيس للمستقبل، ما ُيسبب اخللل واإلرباك والضياع يف اجملتمع. 

 
)حفظه اهلل ورعاه،: "احلرب الناعمة ترفع شعارات ودعايات حمقة بالظاهر ولكنها باطلة يف  يقول اإلمام القائد اخلامنئي

 .14بعض يكرر دعايات وشائعات العدو عن قصد أو عن جهل"الباطن وختلط احلق بالباطل، ولألسف فإن ال
 

وهنا نذكر إمام األمة مؤسس اجلمهورية اإلسالمية اإلمام اخلميين قدس سره الذي حتدث عن هذا املوضوع مبكراً، 
اموا فقال: "مراكز الفساد الكثرية اليت أوجدوها, لنشر الفساد والدعارة وإلفساد الشباب, مل تظهر بال غاية. لقد ق

هتم ووسائلهم اإلعالمية السمعية منها والبصرية خدمًة هلذا األمر، اإلذاعة  بإعالٍم مكثَّف هلذا األمر، فسخَّروا جمالَّ
والتلفزة، والوسائل السمعية والبصرية, كانت تدأب على جذب الشباب من األسواق ومن الصحاري اليت يعملون فيها، 

راكز الفساد تلك, لكي يصنعوا من اجلامعي إنساناً فاسداً، وجيعلوا من املوظف ومن الدوائر اليت خيدمون فيها, إىل م
 ، فإذا ما انتشر الفساد بني الناس، تكون احلرب الناعمة قد أثَّرت أثرها، 15موجوداً فاسداً"
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ري هدى، ال فتنساق النفوس إىل االحنراف علماً أو جهاًل، حىت أنَّ بعض السائرين على هذه اخلطى كالسائرين على غ
 يعلمون البداية وال يعلمون النهاية.

 
إذاً حنن أمام قوة ناعمة ُتستخدم للحرٍب علينا، والقاعدة األوىل واألساس اليت جيب أن ننطلق منها: أن نعرف وجود 

، احلرب الناعمة من أجل أن َّنيئ العدة الكافية ملواجهتها، وأن نضعها نصب أعيننا لنواجهها بعمليات الكر والفر
لنتمكن من ربح املعركة الطويلة اليت بدأت مع فجر التاريخ، وتكرست اآلن مع اهليمنة األمريكية، وهي لن تتوقف عند 

 حد، ولكنَّ السجال حيصل بالنقاط، فتارًة نربح فيها وأخرى خنسر فيها، حبسب طريقة أدائنا واجلهود اليت نبذهلا.
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 ية مواجهتهاخامساا: أساليب ووسائل الحرب الناعمة وكيف
 

ما هي أساليب ووسائل احلرب الناعمة اليت تستخدم عادًة؟ اخرتت طريقة عرض األساليب والوسائل ، يتبعها تقدمي 
بعض إجابات املواجهة بعد احلديث عنها، كي ال أؤخر املعاجلات دفعًة واحدة، وإْن كانت طريقة العرض يف بعض 

 شكل منفصل عن املواجهة.الفقرات األخرى تتناول األساليب والوسائل ب
 
 اإلعالم واالتصاالت: -1

يقول غوستاف لوبون: "ومن هنا خطورة اإلدمان والتعرض السليب لوسائل اإلعالم، فالتكرار والتوكيد يصنعان التصورات 
 .16واملعتقدات خاصًة إذا ما شحّنا جبرعات عاطفية ومؤثرات بصرية إحيائية"

 
مر املباشر الذي تستخدمه اليوم احلرب الناعمة يف أوسع نطاقها بعناوين خمتلفة وسائل اإلعالم واالتصاالت هي األ

)فايس بوك، تويرت، ووسائل االتصال املختلفة، والتلفزة، والقنوات الفضائية العاملية، وهكذا،، يقول أحد احملّللني 
يف إيران، وأنه غري صاحل للبقاء على  األمريكيني مايكل آيزنشتات: "جيب إثارة التساؤل الدائم عن عدم استقرار النظام

 املدى الطويل، وزرع الشكوك بني النظام احلاكم يف إيران 
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، أي أنَّ وسائل 17وبني املنظمات املرتبطة به يف املنطقة، وينبغي بث معلومات تقلِّل من أمهية االجنازات النووية اإليرانية"
ريد نشرها، وضخ املعلومات الكثيفة من أجل أن تؤثر على بعض اإلعالم واالتصال هلا وظيفة التكرار للقصة اليت ت

الشخصيات وعلى الناس، وأن يصبح ما تنشره هذه الوسائل هو احلقيقة اليت جيب تبنيها والتعويل عليها. جوزيف ناي 
األمريكية يقول: "إن مصانع هوليود وبغض النظر عن فسادها، وعدم نظافتها فهي أكثر تروجياً للرموز البصرية للقوة 

كثرياً   -اجلنس والعنف واالبتذال–الناعمة من جامعة عريقة كجامعة هارفرد، ذلك أن اإلمتاع الشعيب لألفالم األمريكية 
ما حيتوي على صور ورسائل ال شعورية عن الفردية وحرية اخلّيار للمستهلك وقيم أخرى هلا رسائل سياسية مهمة 

ائق بشكل واضح وصريح، فهم ال خُيفون بأنَّ ما تنتجه وسائل اإلعالم . عندما يتحدثون عن هذه احلق18ومؤثرة"
 وهوليود واملواقع املختلفة، يستهدف استكمال خطة احلرب الناعمة لتحقيق اإلستمالة واجلاذبية اليت يؤثرِّون من خالهلا. 

 
ت يومياً، أي ما يوازي ساعا 4-3بعض اإلحصاءات امليدانية تكشف بأنَّ اجلمهور يتعرض لوسائل اإلعالم مبعدل 

ساعة يقضيها التالمذة والطالب يف املدارس أو اجلامعات يف مدارسهم أو  800ساعة سنوياً، مقابل  1000
جامعاهتم كل سنة، ولنا أن نتصور مدى التأثري. علماً بأنَّ ما يتلقونه من وسائل اإلعالم حيصل برغبٍة وشوٍق وحماولة 

 تقليد 
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ن أكثر املسلسالت أو األفالم اليت تعرض هي يف الواقع أفالم هادفة مبجملها، حىت بعض وتفاعل، وأنتم تعلمون أ
ا مجيعها تؤدي دورها يف احلرب الناعمة.   األفالم اليت تبتغي الربح التجاري املبتذل فإَّنَّ

 
يشعر معها املشاهد عندما يصوِّرون لنا امرأة متزوجة ختون زوجها، ويربزون التعاطف معها بسبب ظلمه هلا، إىل درجة 

بأنَّ خيانتها مربَّرة، ألن زوجها أخطأ معها وظََلمها، فهذا تثقيٌف على تلقي اخليانة واالعتياد عليها كحالة طبيعية يف 
 احلياة ويف العالقات بني الناس! 

 
يف العالقات بني  وعندما يرّوجون للحرية من خالل الفساد واإلحنالل والطريقة املبتذلة يف اللباس، واألداء املفضوح

اجلنسني، وبشكل إباحي ومثري للغرائز، فإمنا يريدون إثارة الغرائز واألهواء ليخرج اإلنسان من ضوابطه وقواعده الثقافية 
واألخالقية والدينية، وعندها يتحكمون مبشاعر وتوّجهات اإلنسان كيفما شاؤوا، فيعطلون استقامته واجتاهاته اإلجيابية 

 راف واألفكار الضالّة اليت يقودونه من خالهلا!ليسلك طريق االحن
 

وتالحظون أيضاً يف كثري من احلاالت، عندما حيصل ضٌخ إعالمٌي مكثف حلادثة بسيطة وعادية فتصبح حادثة العامل، 
مل بينما جتري جرائم وحوادث خطرية متر يف نشرات األخبار كخرٍب عادي ال قيمة له، كأن جُيرح أمريكٌي يف بلٍد يف العا

 يف مقابل أن يقتل اآلالف بقصٍف 



 20 

جوٍي ومدفعي بأدوات االستكبار، فيكون اخلرب األول يف العامل هو جرح األمريكي، وأليام عدة، مع كل التفاصيل اليت 
حتيط به، بينما مير اخلرب اآلخر بشكل عادي وطبيعي وملرة واحدة فقط، فإذا ما أُثرَي من بعض اجلهات أو وسائل 

ت حماصرته سياسياً وإعالمياً فيختفي جمدداً من التداول! إذاً ُتستخدم وسائل اإلعالم واالتصاالت من أجل اإلعالم، مت
ضخ املفاهيم واملعطيات اليت تؤدي إىل تغييب التفكري الصحيح، وإثارة الغرائز واملشاعر، وتوجيه الناس، وهي من 

 أساليب ووسائل القوة الناعمة املؤثرة اليوم. 
 

املواجهة علينا أن ال نتحدث بصيغة مرتفة، وال نقول بأنَّ علينا أن تكون وسائلنا اإلعالمية أقوى وأهم وأوسع  يف عملية
وأمشل من وسائلهم اإلعالمية ألننا ال نستطيع ذلك، ولكن على األقل ال بدَّ أن يكون لنا وسائلنا اإلعالمية بقدر 

اطب الناس من خالهلا، وأن نقدِّم فيها الربام  والنقاشات واألفكار استطاعتنا، وأن تكون لنا وسائل اتصاالتنا اليت خن
بقدر ما نستطيع، كي نكون حاضرين يف هذه الساحة، فنقدم بديالً جزئياً على األقل، فال ختلو الساحة متاماً وال 

ضالً عن أن جاذبية حيصل الفراغ، وعلى الرغم من أنَّ هذا األمر يتطلب إمكانات ضخمة، وحيتاج إىل قدرات كبرية، ف
الفساد تتفوق ابتداءاً على جاذبية الصالح، ولكن علينا أن نعمل، مث تصبح جاذبية الصالح مؤثرة بعد فرتة من 

 الصعوبات اجملاهدة واملعاندة واإلصرار والعمل، فتقل
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نا أقل بكثري مما هو والتعقيدات، خاصة أنَّ مشروع الصالح ينسجم مع فطرة اإلنسان، وال زالت التعقيدات يف منطقت 
يف الغرب، وال زالت مناخات الشرف والعزة والكرامة واإلميان تشكل عوامل مساعدة لتأثري وسائلنا على ضعفها يف 

 مواجهة التحديات.
 
 تلفيق الحقائق:  -1

باحلداثة ترك بث الشعارات واملفاهيم اخلاطئة، وتزيينها وتشويه املفاهيم السائدة. هم يتحدثون عن احلداثة، ويقصدون 
املاضي بكل ما فيه على قاعدة أنه أصبح مرادفاً للتخلف! ويتحدثون عن األسرة ويطالبون بعدم تقييدها بالضوابط 
املعروفة يف إدارهتا، لتكون أسرًة حرَّة يف إطار املساكنة واإلنفاق املشرتك، وعدم وجود مسؤول عن األسرة، لتتحول 

أة من دون أي تنظيم للعالقة بينهما! ويتحدثون عن منوذج الغرب يف كل شيء، يف األسرة إىل بيٍت يأوي الرجل واملر 
الطعام والشراب، وطريقة احلياة، وطريقة اللباس, ومواكبة املوضة، ما يؤدي يف َّناية املطاف إىل تغيري بعض احلقائق 

حق اإلنسان يف أن يفعل جبسده ويؤسس لشخصية خمتلفة! يطالبون باحلرية اجلسدية وامللذات بال حدود، وعلى قاعدة 
ما يشاء: أن يشرب اخلمر حىت الثمالة، وأن يتناول املخدرات حىت ضياع العقل، وأن يتصرف يف العالقات احملرمة من 

 دون حدود وضوابط بل بتشريٍع هلا وقوننة، كي
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قة التفكري ويف احلقائق تكون متاحة للجمهور بشكٍل عادي وطبيعي... هذه الشعارات تؤدي إىل تغيري بنيوي يف طري
اليت حيملها اإلنسان، وهنا خطورهتا. عندما تكون األسرة تنظيماً وتكامل أدوار، فهي ختتلف متاماً عن األسرة اليت ال 
تنظيم فيها، وعندما نتعامل مع اجلسد كمسؤولية نتحملها حلمايته من احملرمات واملفاسد فهذا خيتلف متاماً عن جسٍد 

ليفعل ما يشاء كاحليوان. وعندما ننظر إىل احلداثة كمحاولة لالستفادة من التطور، إلعطاء اإلنسان يُطلق له العنان 
مكتسبات إضافية يف حياته املادية والعقلية، فهي ختتلف متاماً عن حداثٍة تعين إلغاء املاضي بكامله وإلغاء األسس اليت 

 بُنيت أفكارنا عليها... هذه العناوين متفاوتة متاماً.
 

لفت إمامنا اخلميين قدس سره إىل تعديل املفاهيم، حىت من أولئك الذين محلوا اإلسالم وادعوا أَّنم من الزهاد الذين 
يؤمنون به إمياناً مميزاً، فقال: "جيب أن نعمل على التمييز بني زهد وقداسة اإلسالم احملمدي األصيل، وإبعاده عن صدأ 

، ألن هناك 19باع اإلسالم األمريكي، وفضحهم إىل اجلماهري املستضعفة"املتظاهرين بالقداسة واملتحجرين من أت
سلوكيات إسالمية يقوم هبا علماء أو أفراد، ويستخدمون تعابري ومضامني اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة، لكنَّ 

 اإلسالم منهم براء، فالصورة اليت يعطوَّنا تشوِّه اإلسالم وتؤدي إىل رمي
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التغريب، وبذلك يكونون جزءاً من احلرب الناعمة ولكن من خالل إسالمنا وديننا. إسالمنا ليس  الناس يف أحضان
متحجراً، إسالمنا ليس إرهابياً، إسالمنا ال يتصرف بعقلية متخلفة، إسالمنا هو احلياة وهو االنفتاح عليها، وهذا هو 

 اإلسالم احملمدي األصيل الذي دعا إليه اإلمام اخلميين قدس سره.
 

ومن تلفيق احلقائق نعُت املقاومة بصفة اإلرهاب، فهم يركزون إعالمياً وسياسياً على عنوان اإلرهاب يف مقابل املقاومة، 
وهم يتحدثون عن اإلرهاب منذ بدأت املقاومة، واإلرهاب يف نظر االستكبار هو املخالفة السياسية لسياساهتم، 

 ع الذي حتمله املقاومة. فهدفهم يف الواقع إسقاط اخليار احلر واملمان
 

ومن تلفيق احلقائق ازدواجية املعايري اليت تنطلق من مصلحة االستكبار ال من احلق، واليوم إذا ما قرأمت كل بيانات األمم 
املتحدة وأمريكا وأوروبا يف أي قضية من القضايا، فإنَّكم ال جتدون: أن احلق اإلنساِن يقتضي كذا، وإمنا الرتكيز على: 

املصلحة )مصلحة اجملتمع الدويل، ومصلحة الشعب األمريكي، مصلحة الدول الكربى، أن تكون كذا، من دون أنَّ 
 االهتمام مبخالفة املوقف للحق؟! 

 
هذا تلفيق للحقائق، ومن واجبنا أن نواجه هذا التلفيق، الذي يكون بإبراز احلقائق على صورهتا، وتعريف الناس على 

 اإلسالم احملمدي 
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ل، وإبراز دور املقاومة وأدائها وقضايا منطقتنا احملقَّة، وبالرتكيز على منطق احلق ال على املصلحة، ولو أدَّى ذلك األصي
إىل خمالفة اإلنسان ملصلحته آنياً، هذه عناوين جيب أن نركز عليها ونثبتها، وأن ال نقبل االنتقال إىل املعايري األخرى 

 عة.اليت ختالف احلقوق الثابتة واملشرو 
 
 التبعية الفكرية:  -2

حتاول املنظومة الثقافية الغربية السيطرة علينا، ليأخذ منَّا االستكبار من خالل هذه التبعية كلَّ شيء. فإذا ما أصبحت 
أفكارُنا أفكاَرهم وقناعاتُنا قناعاهتم، عندها يصبحون األساتذة وحنن التالمذة، ويصبحون القادة وحنن الرعيَّة، فإذا ما 

جنا إىل تفسرٍي فهم املفسَّرون، وإذا ما احتجنا إىل توضيٍح فهم املوضِّحون، ولذا فالتبعّية الفكرية من أخطر ما احت
يصيبنا يف احلياة. يقول اإلمام اخلميين قدس سره: "كما أوضحُت مراراً، أن أخطر أنواع تبعيَّة الشعوب املستضعفة 

رية والداخلية، ألنَّ بقيَّة التبعيات تنبع منها، وما مل يتحقَّق االستقالل للقوى العظمى واملستكربين، هي التبعيَّة الفك
الفكري لشعب ما، لن حيقِّق استقالله يف األبعاد األخرى. وكي يتسىن لنا حتقيق االستقالل الفكري واخلروج من سجن 

ما العلماء واملفكرين واملثقفني، التبعيَّة لآلخر، جيب أن نستيقظ من الغفلة، اليت فُرضت على بعض فئات الشعب، السيَّ 
 وأن نعي هويتنا ومفاخرنا ومآثرنا الوطنية 
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ذا ما ، حنن لنا خصوصيتنا، ولنا أفكارنا وقناعاتنا، هذه جيب أن تربز، وأن تكون حاضرة، ألَّنا إ20والقومية والثقافية"
برزت استطعنا أن نتمايز على املستوى الفكري، وعندها نستطيع أن نتمايز يف املستويات األخرى، أمَّا إذا انسحقنا 
على املستوى الفكري واتَّبعنا اإلستكبار فال ميكننا أن نستقل ال سياسياً وال اقتصادياً وال عسكرياً، وال بكل املعايري 

 قالل الفكري، وهذه مسؤوليتنا يف أن حنمي أفكارنا وقناعاتنا وأصالتنا. األخرى، فاملسألة تبدأ من االست
 

يف وثيقة قدمتها مؤسسة راند لألحباث الدفاعية التابعة للبنتاغون حتت عنوان: "بناء شبكات إسالمية معتدلة" تعطي 
هلم، وهذا ما يضمن  فيها النصائح بكسب ود طبقة الشباب، ورجال األعمال املسلمني، عن طريق توفري فرص العمل

-. كما تدعو الدراسة إىل ضرورة دعم اإلسالم املعتدل 21إبعادهم عن األنظمة واحلركات اإلسالمية وحتويلهم عنها
، ويقصدون باإلسالم املعتدل اإلسالم الذي يتلقى الثقافة الغربية برحابة صدر، ويقبل املشروع -حبسب وجهة نظرهم

امل مع "إسرائيل" يف املنطقة، فاإلعتدال بالنسبة إليهم أن ال حيّرك التابعون السياسي الغريب الذي يتضمن التع
 "املعتدلون" ساكناً ملواجهة مشاريع اإلستكبار.

 
ويف جمال التأكيد على أولويَّة التأثري الفكري، يقول روبرت رايلي مدير إذاعة صوت أمريكا: "إن الطبيعة احلقيقية للصراع 

 اليوم هو
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عية يف عقول وقلوب الناس والرأي العام، وليس صراع القوى العسكرية، إن احلروب ختاض ويتم حتقيق صراع املشرو  
 . 22النصر أو اهلزمية فيها يف ساحات العقول والقلوب قبل أن تصل إىل ميادين القتال"

 
أصيل ثقافتنا وأفكارنا، فالعمل على العقل والقلب والفكرة، وهذه هي البداية، من هنا ندعو يف عملية املواجهة إىل ت

وأن ال نكون منسحقني أمام الثقافات واألفكار اليت يطرحها اإلستكبار علينا، وال نتلقَّى الشعارات اليت يطلقها حتت 
عنوان أممي أو عاملي أو معاصر أو أمريكي أو غريب، بل أن تكون لنا قناعتنا وثقافتنا، وأن نناقش ما يُعرض علينا بكل 

تحدى اآلخرين يف الندوات واملواقف، ويف كل موقع فكري وثقايف، لتبقى لنا خصوصيتنا، اليت نريّب موضوعية، وأن ن
 أوالدنا وأجيالنا عليها.

 
 الربط السياسي مبصاحل االستكبار

بلدان األنظمة املسَتِبّدة املوجودة يف املنطقة العربية واإلسالمية مدعومة بالكامل من اإلدارة األمريكية، وال نسمع عن ال
احملكومة هبذه األنظمة عن حقوق اإلنسان، وال عن حرية االنتخاب، وال عن جمالس شعبية، وال عن حكومات متثل 
الناس، وال عن رئاسة منتخبة من الشعب، وإمنا نسمع فقط إشادات باالعتدال املوصوف هلذه احلكومات املستبدة! 

 رية ألَّنا تغذي االستكبار بكل متطلباته: املالية والعسك



 27 

والثقافية واألخالقية، وتتنازل ملصلحة قراراته ومشاريعه، فهي بال قرار وبال رأي وبال موقف، فمصاحل هذه الدول 
السياسية اليت هي مصاحل األفراد والعائالت احلاكمة أصبحت مرتبطة مبصاحل االستكبار، كل هذا من طرق احلرب 

 الناعمة.
 

يف بلد عن بلٍد آخر ممنوع فيه احلديث عن االنتخابات باألصل؟! وكيف ُتشنَّ  كيف ميكن متييز الدعوة النتخابات حرة
محلة عن حقوق اإلنسان يف بلد بينما خُتنق حقوق اإلنسان يف بلٍد آخر، فاحلصص واحلقوق مرسومة من قبل احلكام، 

 بار. وممنوع أي اعرتاض, وممنوٌع احلديث عن حقوق لإلنسان! انَّه ربٌط سياسٌي مبصاحل االستك
 

هذه الدول تقبل بإسرائيل احملتلة، وتطبِّع معها، وتنساق إىل السياسات األمريكية ضد جرياَّنا من البلدان العربية 
واإلسالمية، وتقف بوجه املقاومة وتضع العراقيل يف طريقها، وتعمل وفق اجلدول السياسي االستكباري، وهي بذلك 

 حقوقها ومصاحلها.تساهم يف احلرب الناعمة ضد شعوب املنطقة و 
 

ا نسخة طبق األصل عن  وإذا ما راقبنا الشعارات اليت تطلقها واملواقف السياسية الداخلية واخلارجية اليت تعربِّ عنها، فإَّنَّ
الشعارات واملواقف اليت تطلقها اإلدارة األمريكية! إذاً أين اخلصوصية واحلقوق ومصاحل شعوب هذه املنطقة؟! علينا أن 

 ه الظاهرةنضيء على هذ
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اخلطرة، وعلينا أن نكشف للرأي العام حقيقة هذه األنظمة املستبدة، وحقيقة هذا االرتباط االستكباري. وأن نتحدث 
بالتفصيل سياسياً وإعالمياً للتوضيح للرأي العام، جيب أن يعرف الرأي العام بأنَّ سياسات احلكام املستبدين ملحقة 

 لعقبة الكأداء أمام التغيري واالستقالل والتنمية.بسياسات أمريكا واالستكبار، وهم ا
 

ملاذا ال يُعطى الشعب حقه يف االنتخاب احلر، وشغل الوظائف واملواقع املختلفة، واحلصول على العدالة االجتماعية 
 وتلبية احلاجات، بينما يأخذ البعض موارد الدولة ألنه من العائلة احلاكمة ويعيش الرفاهية؟!.

 
بعض الدول العربية لالستكبار مشروعه مبواجهة دول عربية أخرى بالوكالة، فتتحمل عبء التمزق العريب  ملاذا تسهِّل

 خلدمة خطوات السيطرة األمريكية على منطقتنا؟!
 

ملاذا ال ُتشن محلة مركَّزة ودائمة على "إسرائيل" رفضاً الحتالهلا واعتداءاهتا وإجرامها، ويتم استنكار عملية جهادية يقوم 
 هبا الفلسطينيون يف غزة؟!

 
ما الذي يدفع بعض الدول لزيادة إنتاج النفط تلبية لالحتياجات الغربية اليت نشأت عن العقوبات اليت فُرضت على 

 إيران خدمة للمشروع األمريكي اإلسرائيلي؟!
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 إنَّ قواعد االستقالل السياسي غري خافية على أحد ومنها:
 
 املستقلة اليت ختدم شعوهبا وال تكون مطية لالعتداء على شعوب أخرى.أن تكون لبلداننا مشاريعها  -1
 
أن تكون القضية الفلسطينية رأس االهتمامات السياسية ودعمها باحلد األدىن باملوقف السياسي املناصر هلا، بدل  -2

 متزيق وحدة الفلسطينيني والوقوف إىل جانب "إسرائيل".
 
 أنظمتهم وقياداهتم، وأن ال يكونوا مقهورين بأنظمة سياسية ومسَتِبّدة. أن تُعطى الفرصة للناس ليختاروا -3
 
أن يتم احرتام نتائ  اخليارات الشعبية، وأن ال حيصل أي تدخل أجنيب لتعديل موازين القوى أو الضغط باجتاه  -4

 سياسات ختدم االستكبار.
 
 ة االَّنيارات املالية االستكبارية.أن ال ُتَسخَّر اإلمكانات املالية واملوارد االقتصادية خلدم -5



 30 

أن ال تكون بلداننا قواعد عسكرية وأمنية لألجانب، فتخسر بذلك حريتها واستقالهلا وتصبح ملحقاً بأدوات  -6
 االستكبار.

 
 الدعم المالي والقتصادي والعسكري:  -4

اته وأهدافه. واليوم قسم من الدعم ال يكون الدعم االستكباري يف اجملاالت املختلفة منحًة، وإمنا لكل دعم مربر 
ولكن علينا  -وحنن ال نريد اإلساءة إىل هذه املؤسسات -األمريكي الذي يُعطى حتت مسمى مؤسسات اجملتمع املدِن

التدقيق باملساعدات األمريكية املوجَّهة، فهم يدفعون أمواالً بعنوان التثقيف عن الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، واحلرية 
والتفلت من القيم واألفكار السائدة، ومواكبة احلياة املعاصرة، وتنظيم األسرة، وغري ذلك... دققوا يف الربام   اجلنسية،

اليت تُعطى، سرتون أَّنا برام  تؤسس لتبعية فكرية وثقافية وسياسية، وتريد أن خُترج املضمون األصيل املوجود لدينا 
إالَّ فما هذا الكرم؟ وهل تساعد أمريكا وأوروبا من دون مقابل؟! هم لنستبدله مبضمون آخر نكون معه أتباعاً هلم، و 

 يدفعون ويريدون املقابل.
 

أمَّا الدعم االقتصادي، فلربط البلد باملنظومة االقتصادية الغربية، وإغراقه بالديون وفوائدها، وتعويد الناس على حاجياٍت  
 اقتصادية لتحصيل  كمالية تتحول إىل منط حياٍة يومي ضروري، مث فرض خطوات
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الديون ما جيعل البلد حباجة دائماً إىل متابعة استكبارية وخربات أجنبية وتدخُّل يف اإلدارة املالية، فيصبح البلد مرهوناً 
 بكامله غري قادر على اختاذ قرارات مستقلة ونافعة.

 
ضع أموال النفط يف مصارفهم، وشراء املعّدات كما تـُْلَزم الدول الَغِنّية يف منطقتنا بشراء سندات اخلزينة األجنبية، وو 

الغالية الثمن، وكذا األسلحة، ومنظومة االتصاالت والطريان وغريها... ما جيعل هذه الدول مرتبطة بالشبكة االقتصادية 
 العاملية، تتأثر بتداعياهتا ومتطلباهتا!

 
سباٌق يف التسلح، مشروٌط بضرب اإلرهاب وأمَّا الدعم العسكري فمبين على التخويف من الدول اجملاورة، لينشأ 

حبسب مساحة التعريف الغريب الذي يشمل مجيع املخاِلِفني لسياساهتم أو املعادين إلسرائيل، ومشروطاً أيضاً حبماية 
 النظام التابع للقرار السياسي األجنيب بقمع املخالفني ومحاية املتواطئني!

 
وجَّه، وأن ال يتحول الدعم إىل مساٍر للتبعية. علينا أن ندّقق بالدعم املايل علينا مواجهة كل أشكال الدعم املشروط وامل

وأهدافه، وأن نلتفت إىل الشروط املطروحة، ونعمل لالكتفاء الذايت الذي يوّفر علينا الكثري من املطبَّات. وأن ال نربط 
 ملا يليّب حاجاتنا يف منظومتنا االقتصادية حباجات اآلخرين، ما يتطلب دراسة مفصَّلة وإسرتاتيجية
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بلداننا على األمد البعيد. وأن نعمل لنوّجه سالحنا من أجل استقاللنا ومحاية بلداننا ومواجهة أعدائنا، فمع سالمة 
االجتاه تَِقل التكاليف، وميكن استثمار ما نصرفه يف هذا اجملال يف خدمة استقاللنا، وهذه جتربة املقاومة ماثلة أمامنا، 

ثمار العسكري فيها أقل بكثري من استثمار أي دولة من دول املنطقة، ومع ذلك فقد شكلت ِمظَّلة محاية فإنَّ االست
الستقالل لبنان ومحايته من التوسع اإلسرائيلي، ومصدر قوة هتيئ الفرص املناسبة لعدم االنسحاق أمام مشاريع أمريكا 

 ِقر.وإسرائيل، بل والصمود ملا فيه قيام لبنان السيِّد واملستَ 
 

 اإلشغال يف أن نكون يف حالة دفاعية عن أنفسنا: 
كي يتعطل البناء والتقدم يف خمتلف مناحي حياتنا، حبيث نكون يف حالة دفاعية، دفاع ثقايف واجتماعي واقتصادي وال 

امات، كي نتحدث عن الدفاع العسكري فقط، حبيث أننا دائماً جيب أن جنيب عن اْسئلة، ودائماً جيب أن نـَُرد على اهت
"إن جاءكم نبقى منصرفني لإلجابة عن أسئلة الغرب ومطالبه! لطاملا قلنا يف مواقفنا للمسؤولني اللبنانيني ولغريهم: 

بعض األجانب ليلتقوا معكم، اطلبوا منهم ما تريدون وما فيه مصلحة بلدكم، وتوقفوا عن أن تسمعوا دائماا ما 
رحوا أسئلتكم ومطالبكم, بدل أن تنتظروا مطالبتهم حبقوق اإلنسان يف ، حنن ال ننتظر إجاباهتم، ولكن اطيريدون"

 لبنان. نسأهلم: ملاذا ال 
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تطلق فرنسا سراح جورج عبد اهلل؟ ملاذا تعتدي أمريكا يف أفغانستان وتقتل األطفال؟ ملاذا خترِّب وسائل إعالمهم 
جُتَّار املخدرات ليفسدوا، مث تدَّعي أَّنا متنع  باألفالم اجلنسية عقول األطفال؟ ملاذا حتمي بعض الدول يف العامل

املخدرات؟ ملاذا تدعم الدول الغربية "إسرائيل" يف اعتداءاهتا املتكرِّرة؟ ليس على املسؤولني عندنا أن يكونوا متلقِّني 
سؤولني نتصرَّف للمطالب األجنبية، بل عليهم أن يُسمعوَّنم مطالبنا وأسئلتنا. حنن يف لقاءاتنا كحزب اهلل مع هؤالء امل

هبذه الطريقة نطالبهم بدل أن يطالبوننا، ومطالبنا أكثر من مطالبهم. هل الغرب يؤمن بالكلمة ومينع قناة املنار من أن 
تبث يف أمريكا وفرنسا وبعض الدول األوروبية، وهي قناة واحدة مقابل آالف القنوات املوجودة لديهم؟! لو مل يكن هلا 

 هم خوف من أن تفضحهم ملا منعوها، وهذه قوة هلا.تأثري، ولو مل يكن لدي
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 سادساا: دور القائد اإلمام الخامنئي )حفظه اهلل ورعاه( 
 في مواجهة الحرب الناعمة

 
م، بعد املشكلة اليت أُثريت بوجه االنتخابات الرئاسيَّة يف إيران، وخالل سنتني، 2009تبنيَّ أن القائد اخلامنئي منذ سنة 

شر خطاباً عن احلرب الناعمة، ومل أمسع مسؤوالً واحداً يف كل العامل العريب واإلسالمي يتحدَّث عن قد ألقى مخسة ع
احلرب الناعمة، ولذلك، واعرتافاً باجلميل والَسْبق وتسليط الضوء على هذا األمر اخلطري، رأيت من املناسب أن أخلِّص 

 اه، ضمن حمورين:بشكل مكثَّف بعض ما قاله اإلمام اخلامنئي)حفظه اهلل ورع
 

 ضرورة التنبُّه للقوة الناعمة. واحملور الثاِن كيفية مواجهة القوة الناعمة. المحور األول:
 

 يقول القائد عن ضرورة التنبه للقوة الناعمة:
 
 .23"احلرب الناعمة حرٌب حقيقيٌة يف عاملنا املعاصر، رغم أن بعض األشخاص رمبا ال يَرْوََّنا" -1
 
 . 24املخطَّطات الرئيسة لألعداء تقوم على قلب حقائق البالد""إن أحد أهم  -2
 
 بشعارات ظاهرها حق ولكن -الرأي العام-"احلرب الناعمة عبارة عن تضليل الشعب  -3
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 .25حمتواها باطل وفاسد وإثارة الغبار يف اجلو السياسي للبلد"
 
الُفَرص إىل نقاط َضْعف وهتديدات، وقلب حقائق "إنَّ اهلدف املركزي للحرب الناعمة هو حتويل نقاط القوَّة و  -4

 . 26البالد"
 

إخرتت هذه اإلشارات األربعة لتسليط الضوء على احلرب الناعمة من خالل أقوال اإلمام اخلامنئي)حفظه اهلل تعاىل 
 ورعاه،.

 
 ، يف املواجهة: أمَّا كيف تكون املواجهة؟ فسأختار بعض األقوال من دون شرح لتبيان رؤية القائد)حفظه املوىل

 
 "ينبغي توعية وتثقيف الناس وكشف هذه األهداف أمامهم". -1
 
 "جيب العمل بصورة عكسيَّة ألهداف العدو" -2
 
"جيب مراعاة املصاحل العليا يف أخذ املواقف والتحركات والتدابري"، إذ يْعَلق اإلنسان أحياناً يف إطار املصاحل  -3

 ل يف نفق احلرب الناعمة.الضيِّقة، فيهمل الكلِّيات، ويدخ
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"على اجلميع وخاصَّة اخلواص ، االنتباه كي ال تكون تصرحياهتم وإجراءاهتم تكملة خلطط وأهداف أعداء  -4
 . 27النظام"

 
"ينبغي لوسائل اإلعالم والنشطاء والسياسيني واملسؤولني االبتعاد عن اخلالفات اهلامشية غري املبدئية، ألن األولوية  -5

د اليوم هي ملواجهة احلرب الناعمة اليت يشنها العدو، واليت تستهدف بث الفرقة والتشاؤم بني أبناء الشعب، يف البال
ومن أهم ُسبل مواجهة هذا اهلجوم هو حفظ وتقوية البصرية والروح املعنوية والتعبويَّة واألمل يف املستقبل، وهذا ال يعين 

 . 28ة القيام بواجب اإلصالح واملعاجلة"إنكار وجود املشاكل واألزمات، وال يلغي ضرور 
 
. فـ: "الساكت 29"على النخب واخلواص أن ينتبهوا كثرياً ألن صمتهم وانسحاهبم يف بعض األحيان يساعد الفتنة" -6

 عن احلق شيطاٌن أخرس".
 
 "ال ينبغي الركون إىل وسائل اإلعالم األجنبية لفهم جمريات األحداث، بل الصحيح هو خمالفة -7
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ا تأيت به هذه اإلذاعات وفقاً ملقولة اإلمام اخلميين قدس سره"إنَّ قمة الرشد والنضوج الفكري هي يف خمالفة اإلذاعات م
وا َعَلى َما ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـََتبَـيـَُّنوا أَن ُتِصيُبوا قـَْوًما جِبََهاَلٍة فـَُتْصِبحُ  . فـ:30األجنبية املعادية"
 .31فـََعْلُتْم نَاِدِمنَي﴾

 
. وهذه مسؤولية كبرية على الشباب 32"الشباب اجلامعيون هم ُضبَّاط احلرب الناعمة أمام مؤامرات الغرب املعقَّدة" -8

 اجلامعي.
 

لرئاسيَّة، يف إيران بعد االنتخابات ا 2009وهنا لفتتين مالحظة أوردها اإلمام القائد يف حديثه عمَّا حصل يف سنة 
. كي ال يَُظن البعض أن األمور مل تكن معروفة 33قال: "مل تفاجئنا الفتنة ولكن فاجأنا حترك بعض األشخاص"
! ال، احلرب الناعمة موجودة سابقاً، ولكنها 2009باإلمجال يف إيران أو أنَّ احلرب الناعمة مل تُعرف إالَّ يف سنة 

خابات الرئاسية، وتصدى هلا أشخاص مل يكن باحلسبان أَّنم سيكونون يف االنت 2009تبلورت يف صيغة معينة سنة 
 من األدوات اليت تستخدمها احلرب الناعمة.
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 سابعاا: حزب اهلل والمواجهة
 

 ألنَّ البحث جديد، وحيتاج إىل إضاءات، إخرتت منوذجاً عن احلرب الناعمة: يف مواجهة حزب اهلل. 
 

ة ضد حزب اهلل، وكل العناوين األخرى تدخل تقريباً حتت هذين العنوانني، هناك عنوانان رئيسان يف احلرب الناعم
ويستطيع كل واحد أن يذكر مئات العناوين األخرى، َفسَيجد أَّنا تندرج حتت هذين العنوانني. هذه احلرب الناعمة 

ملواقف اليت يكرِّرها البعض ختوضها أمريكا ومن معها ضدنا، وهي املتصدِّي احلقيقي هلا، فإذا ما مسعتم بعض العبارات وا
م ميثِّلون الصدى وليسوا هم أصحاب هذه احلرب، بل هم أعجز من أن يقودوا حرباً ناعمة.   هنا يف لبنان، فإَّنَّ

 
حجة املواجهة ضد حزب اهلل، أنَّ فكره ومقاومته ال ينسجمان مع تطورات اجملتمع احلديث واملعاصر،  العنوان األول:

ب بأنه إرهايب، متجاوزين متثيله الشعيب، وقدرته على االمتداد والتحالف، واحلضور السياسي والتأثري وُيَصنِّفون هذا احلز 
 يف البلد، وهدفهم األساس: مواجهة األساس الفكري واالجتاه املقاوم حلزب اهلل. 

 
، لتحمي شعبها يف حجة ضرورة حصريَّة السالح بيد الدولة, فالدول هي اليت تقتين وحتمل السالح العنوان الثاني:

 الداخل واخلارج، وهدفهم األساس: ضرب معادلة لبنان القوي الذي يعيق الوصاية 
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 األمريكية ويعيق االستثمار اإلسرائيلي، وذلك إلبقاء تفوق الكيان الغاصب يف املنطقة ليحقِّق أهدافه.
 

أي حرب ناعمة حتتاج إىل أساليب  هذان عنوانان كبريان للحرب الناعمة على حزب اهلل. وهناك أدوات هلا، ألن
 ووسائل، و من أدوات هذه احلرب الناعمة: 

 
 إثارة الفتنة املذهبيَّة بني احِلني واآلخر. -1
 
 اإلعالن بأنَّ قوة حزب اهلل تتعارض مع وجود الدولة، أو كما يقولون: هو دولة داخل دولة. -2
 
 االعرتاض على حتالفه مع إيران وسوريا. -3
 
 األضرار املادية اليت تـَْنت  عن مقاومة العدو، وخسائر الناس يف بيوهتم وأرزاقهم بسبب احلرب مع إسرائيل.إبراز  -4
 
احِلرْص على موقع لبنان يف اجملتمع الدَُّويل، وأنه ال يستطيع أن يعيش إالَّ من ضمن هذه املنظومة، وعلى حزب اهلل  -5

 وأمريكا. أن ينسجم مع قرارات جملس األمن وطروحات الغرب
 
 أخرياً وليس آخراً، احملكمة اخلاصة بلبنان واليت ميكن أن ختدم لعشرات السنني، يف حماولة إلثارة -6
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 البلبلة واالهتامات والتحريض، ما يؤثر على عالقات اللبنانيني مع بعضهم.
 

اطمئنان هذه اإلدعاءات، هذه بعض أبواب احلرب الناعمة اليت ُتستخدم ضد حزب اهلل، الذي يواجه بوضوح وصالبة و 
 من خالل أمور أبرزها:

 
رفض الفتنة املذهبية، نظرياً وعملياً، والعمل مع القوى السياسية املتنوعة مذهبياً على قاعدة املوقف وليس املذهب،  -1

 وعدم اإلجنرار إىل اخلطابات والتحريض املذهيب ثقافياً وإعالمياً.
 
مل يف مناطق نفوذ احلزب، وليس األمر تعففاً، بل هي قناعة جازمة بأنَّ ممارسة الدولة لصالحياهتا بشكل كا -2

 املصلحة يف الدولة املستقرة اليت تقوم بواجباهتا جتاه اجملتمع، كما تأخذ حقوقها منهم.
 
حتالف احلزب مع إيران وسوريا مورد قوة وفخر واعتزاز، وهو مستمر بسبب متاهي التوجُّهات السياسية يف مصلحة  -3
 ذه القوى متحالفة مع بعضها، معترباً أن التحالف فرصة وليس هتمة.ه
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أما املقاومة فهي اليت حرَّرت األرض ودافعت عنها، وأدَّت إىل لبنان القوي، فليقولوا لنا ما الذي قدَّموه من خالل  -4
 لبنان الضعيف ومن دون مقاومة إالَّ التبعيَّة واخلسائر؟!

 
 تمع الدُّويل، فهو حاضٌر اليوم أكثر من أي وقت مضى بربكة املقاومة.وأما موقع لبنان يف اجمل -5
 
وأما احملكمة اخلاصة بلبنان فهي مسيَّسة نشأة واستمرارية، وتفتقر إىل أدىن معايري املهنيَّة القضائية، وتديرها أمريكا،  -6

 وأملنا أن تفشل وال حتقق أهدافها بإذن اهلل تعاىل.
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 جهة العامةثامناا: ُأُسْس الموا
 

 سنذكر أربعة أُُسْس وقواعد ملواجهة احلرب الناعمة بشكل عام:
 
علينا أن نعرف أننا يف حالة حرب دائمة, وهذه هي احلرب الناعمة، ما يتطلب العمل الدؤوب ملواجهتها حلظة  -1

 بلحظة، ال أن نتوقَّف يف مرحلة ونواجه يف مرحلة أخرى.
 
س من احلرب الناعمة أو الرغبة باستعجال النتائ ، ولذلك كلما كانت لديهم حتصل احلرب العسكرية عند اليأ -2

آمال باحلرب الناعمة يـَُؤخِّرون حرهبم العسكرية يف لبنان أو يف غري لبنان.  ويف بعض األحيان قد تكون احلرب الناعمة 
اعمة بسبب العجز عن حتقيق بديالً عن احلسم العسكري للعجز عن االستمرار به. ففي اإلحتمالني حنن أمام حرب ن

 األهداف بواسطة احلرب العسكرية، ولكن احلرب العسكرية تبقى احتمااًل موجوداً لدى األعداء.
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يرتكز التأثري يف املواجهة على البعد الرتبوي الثقايف )القيم، من ناحية، وعلى التأثري السياسي من ناحية أخرى, وإمنا  -3
سياسي للتغيري، ألنه حُيدث انقالبات ومتغريات يف الواقع املستهدف، وعلينا أن َّنتم يف يعوِّل األجانب على التأثري ال

 املواجهة على األمرين: البعد الرتبوي الثقايف، والبعد السياسي.
 
جيب أن جنمع قوانا يف خمتلف اجملاالت ونستفيد من كل الطاقات، إذ ال ميكن أن تكون املواجهة مقتصرة على  -4

آخر، وال على مجاعة من دون أخرى، فكلنا حباجة إىل بعضنا بعضاً يف مواجهة احلرب الناعمة، وهذا ما  فريق من دون
 يتطلب أن تتكاتف جهودنا، يف كل املراحل، ويف مواجهة كل التحدِّيات، وباجتاه كل األبعاد.

 
ين بإذن اهلل تعاىل، ألنَّ التصميم هو من املؤكد بأنَّ إرادًة حرة موجودة لدينا يف مواجهة احلرب الناعمة جتعلنا منتصر 

البداية. هذه احلرب الناعمة مفتوحة على األفكار والسلوك واملواقف السياسية، وهي يف مواجهة النموذج القوي 
 واجلذاب الذي قدَّمه حزب اهلل يف كل 
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 اجلوانب من ناحية، واملقاومة اليت عطَّلت مشاريع إسرائيل وأمريكا من ناحية أخرى.
 
ذا أردمت أن تتعرفوا على أدوات القوة الناعمة اليت نواجهها، فراقبوا اهلجوم على النموذج وعلى املقاومة، أمَّا األساليب وإ

 والوسائل فرأسها الفتنة املذهبية وضخ األكاذيب.
 

ات األمريكية وأمَّا أدوات الداخل فهي صدى للحرب الناعمة، ولكنها ُمْرَبَكة وفاشلة ومكشوفة، وهي تقتدي باإلعالن
إىل درجة متاهي التعابري اليت يستخدموَّنا مع التعابري اليت يُْطِلقها البنتاغون أو البيت األبيض أو الرئيس األمريكي، 

وعلى الرغم من ِسَعة اللغة العربية فهم عاجزون عن استخدام تعابري أخرى، بل لننصفهم هم عاجزون عن أن خيتاروا 
 الف القرار املركزي األمريكي.طريقاً يف احلرب الناعمة خت

 
لقد جتاوز حزب اهلل احلرتقات، وهو سيتابع منوذجه ومقاومته, وسيعمل للوحدة، ومصاحل الناس، واستمرارية لبنان القوي 

جبيشه وشعبه ومقاومته، وحنن نعلم بأنَّ احلرب الناعمة حرٌب مفتوحة، وسنواجهها بالرؤية الواضحة والتعبئة املستمرة 
 بية الصاحلة واجلهاد والعمل.على الرت 
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 الخاتمة
 

يف ختام كالمي، أوجه التحيَّة الكبرية ملركز "قيم" الذي كان وراء هذه الندوة، وأعدَّ بعض الكتيبات حول املوضوع، 
يف ولديه مشروع متكامل ملواجهة احلرب الناعمة، وكذلك هيئة التعليم العايل يف التعبئة الرتبوية اليت شاركت مركز "قيم" 

هذه الدعوة، وأُعِلُن باالتفاق مع األخوة يف مركز "قيم" هذا اللقاء منطلقاً لفاعليات واسعة جداً ملواجهة احلرب 
الناعمة، نشارك فيها مجيعاً، لنحقِّق اإلجنازات يف هذا السبيل، فنحمي ساحتنا وجمتمعنا بالدفاع عنهما، واحلمد هلل رب 

 العاملني.
 



 47 

 هوامش
 
دفاع األمريكي السابق، ومدير جملس املخابرات الوطين األمريكي، وعميد كلية الدراسات احلكومية يف نائب وزير ال -1

 جامعة هارفرد، وهو من أهم املخططني االسرتاتيجيني األمريكيني يف َّناية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين.
 .12جوزيف ناي، القوة الناعمة، مكتبة العبيكان، ص:  -2
 .70وص:  34املصدر السابق، ص:  -3
 .46مركز قيم، كتاب رؤية اإلمام اخلامنئي يف مواجهة احلرب الناعمة، ص:  -4
 .36سورة احلجر، اآلية:  -5
 .38و  37سورة احلجر، اآليتان:  -6
 .40و  39سورة احلجر، اآليتان:  -7
 .4 -1سورة الناس، اآليات:  -8
 .53سورة احل ، اآلية:  -9
 .50البالغة، من كالم له رقم:  َّن  -10
 .6سورة فاطر، اآلية:  -11
 .37مركز قيم، كتاب احلرب الناعمة، ص:  -12
 .177، ص: 6الشيخ الطوسي، هتذيب األحكام، ج -13
 .58مركز قيم، كتاب رؤية اإلمام اخلامنئي، ص:  -14
 .339، ص: 11مؤسسة نشر وتنظيم تراث اإلمام اخلميين قدس سره، صحيفة اإلمام، ج -15
 .43مركز قيم، احلرب الناعمة، ص:  -16
 .35رؤية اإلمام اخلامنئي، ص:  -17
 .125املصدر السابق، ص:  -18



 48 

 .130، ص: 21صحيفة اإلمام، ج -19
 .59، ص: 10صحيفة اإلمام، ج -20
 .142رؤية اإلمام اخلامنئي، ص:  -21
 .46مركز قيم، احلرب الناعمة، ص:  -22
 .89-88امنئي، ص: رؤية اإلمام اخل -23
 .73-72رؤية اإلمام اخلامنئي، ص:  -24
 .73-72املصدر السابق، ص:  -25
 .95-94املصدر السابق، ص:  -26
 .119-118-116املصدر السابق، ص:  -27
 .102املصدر السابق، ص:  -28
 .112-111املصدر السابق، ص:  -29
 .76-75املصدر السابق، ص:  -30
 .6ة: سورة احلجرات، اآلي -31
 .89-88رؤية اإلمام اخلامنئي، ص:  -32
 .80املصدر السابق، ص:  -33
 
 
 


