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يف  مألوفًا  يكن  لم  العاليّم،  االستعمال  يف  جديٌد  مصطلٌح   
الرغم من وجود مصطلحات مشابهة، منها: حرب  األذهان على 
املعنوّيات،  حرب  اإلرادات،  حرب  الباردة،  احلرب  األعصاب، 
الغزو  األيديولوجّيات،  حرب  واملعتقدات،  الكلمات  حرب 
يف  رواجًا  املصطلحات  أكرث  ولكن  وغريها.  والفكرّي...  الثقايّف 
الساحة اإلعالمّية واألكاديمّية والعسكرّية هي احلرب النفسّية 

والدعائّي�ة. 

اليت  الناعمة،  القّوة  فيه  ُتستخدم  أسلوُب  الناعمة  واحلرب 
تريد  ما  على  احلصول  على  “القدرة  بأّنها:  ناي]1]  جوزيف  عّرفها 
عن طريق اجلاذبّي�ة بداًل عن اإلرغام”]2]. ويف كالم آخر يقول عن 
حساب  على  النقاط  وكسب  “التالعب  تعين:  إّنها  القّوة  هذه 
التالعب،  هذا  بصمات  تظهر  أن  دون  اآلخرين،  أعمال  جدول 
أعمالهم  جدول  عن  التعبري  من  اآلخرين  منع  الوقت  نفس  ويف 
وطرد  جذب  عالقات  وهي  اخلاّصة،  وتصّوراتهم  وتفضيالتهم 

وكراهية وحسد وإعجاب”]]]. 

وجوزيف ناي من أبرز الشخصّيات األمريكّية الذين كتبوا عن 

1-  نائب وزير الدفاع األمرييّك السابق، ومدير مجلس املخابرات الوطنّي األمرييّك، وعميد كليّة الدراسات الحكوميّة يف جامعة 

هارفرد، وهو من أهم املخططني االسرتاتيجيّني األمريكيّني يف نهاية القرن العرشين وبداية القرن الواحد والعرشين.

2-  جوزيف ناي، القّوة الناعمة، مكتبة العبيكان، ص: 12.

3-  جوزيف ناي، القّوة الناعمة، مكتبة العبيكان، ص: 34/ 70.

هذا املوضوع حديث�ًا، وأصدر كتابًا بعنوان “القّوة الناعمة”.

موارد القّوة الناعمة: 

تدور  موارد القّوة الناعمة حول محاور ثالثة]4]: 

موارد  وإضعاف  األمريكّية،  واملؤّسسات  القيم  “تعزيز  األول: 
منافسيها وأعدائها”.

والتجارّية  الثقافّية  الرموز  وجاذبّي�ة  مساحة  “توسيع  الثاين: 
منافسيها  نفوذ  وتقليص  األمريكّية  والعلمّية  واإلعالمّية 

وأعدائها”.

وصورتها  أمريكا  جاذبّي�ة  وتلميع  وحتسي  “بسط  الثالث: 
تعامالتها  وصدقّية  اخلارجّية،  سياساتها  شرعّية  وتثبيت 

وسلوكّياتها الدولّية، وضرب سياسات أعدائها”. 

من  وذلك  مجتمعاتن�ا،  لتخريب  الناعمة  القّوة  إىل  العدو  يلجأ   
خالل تأسيس قيم جديدة على حساب قيمنا، فين�دفع األفراد إىل 
تصديقها وتنفيذها بشكل طبيعّي، ما يؤّدي إىل تعديل سلوكهم 

4-  يراجع:  مركز قيم، كتاب رؤية اإلمام الخامنئّي يف مواجهة الحرب الناعمة، ص: 46.

الحرب الناعمة
Soft War

إدارة التحرير

مصطلح ومعنىبقعة ضوءإسهامات حضارية
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تبعًا  لها. وهكذا نتحّول إىل أتب�اع بدل أن نكون 
حتقيق  أجل  ومن  قرار.  وأصحاب  مستقلي 
هذه األهداف وتثبيت القيم، تستفيد القّوة 
البصرّية  والرموز  املؤّثرات  كّل  من  الناعمة 
والبحثّي�ة  واألكاديمّية  والثقافّية  واإلعالمّية 
والتجارّية والعالقات العاّمة والدبلوماسّية.

 احلرب الناعمة واحلرب النفسّية: 
تشابه أم اختالف]]]؟!

 يف الواقع ثّمة اختالف بي احلرب الناعمة 
ز  واحلرب النفسّية؛ إذ إّن احلرب الناعمة تركِّ
بأساليبها على االستمالة واإلغواء واجلذب، 
أّي  ترتك  أن  ودون  للعيان،  تظهر  أن  دون 
النفسية  احلرب  ز  تركِّ حي  يف  بصمات. 
إرادته  وتدمري  العدو  إرغام  على  والدعاية 

ومعنوّياته بصورة شبه مباشرة وعلنّي�ة.

اليوم  املستخدمة  واألدوات  الوسائط  إنَّ 
متن�اول  ويف  رة 

ّ
متوف الناعمة  احلرب  يف 

كّل  إىل  ودخلت  استثن�اء،  دون  اجلميع 
حي  يف  اليوم،  ساعات  مدار  وعلى  البيوت 
ه بشكل أساس حنو  أنَّ احلرب النفسية توجَّ
وصلبة،  ومتماسكة  ومرتاّصة  منّظمة  كتٍل 
واملنّظمات  واحلكومات  اجليوش  مثل: 
العام  الرأي  وعي  على  وتهيمن  تسيطر  اليت 
الرأس  إضعاف  خالل  من  كلّية؛  بصورة 

والقدرة واحلكام  وتماسك اجلماعة. 

يمكن  الناعمة  القّوة  أّن  يبّي  الفرق  هذا 

املعارف،  جمعيّة  ط1،  الناعمة،  الحرب  نواجه  كيف  للدراسات،  قيم  مركز  يراجع:    -1

بريوت، 2012م،  ص: 10-9.

من  بدًءا  حياتن�ا؛  تفاصيل  كّل  إىل  تدخل  أن 
تميٍي  دون  ومن  بالشيوخ،  وانتهاًء  األطفال 

بي الرجال والنساء.

كيفية مواجهة احلرب الناعمة]2]؟

تقيض  ختريبّي�ة  حالة  الناعمة  احلرب 
املجموعة؛  قيم  على  آخر-  يشء  أّي  -وقبل 
أّن  وبما  للمواجهة.  النهوض  من  بد  ال  لذلك 
أساليب احلرب الناعمة كثرية ومتعددة، فال 
بّد أن تكون أساليب املواجهة كثرية ومتعددة 

أيضًا. 

ويمكن احلديث يف أساليب املواجهة عن 
نوعي:

حتصي ساحة  اىل  األّول: تأسييّس يهدف 
الفرد واملجتمع.

تأثري  دون  احلؤول  منه  يراد  والثاين: 
األساليب اليت يستعملها العدّو، وهذا األمر 
والكشف  العدّو  مخّططات  تتّبع  يتطلب 

عنها، ومن ثم التفكري يف طريقة الرد. 

وبشكٍل عام، فإّن العامل األساس يف هذه 
األساليب هو العمل على تعميق تدّين الفرد 
والبصرية  الوعي  وزيادة  ثقافته  وتعميق 
لديه، وال معىن ملواجهة احلرب الناعمة دون 
املحاوالت  كافة  ستكون  حيث  العامل،  هذا 

عبثّي�ة ال فائدة منها. 

اعتمادها  يمكن  ُسبل  إىل  باختصار  نشري 

جمعيّة  ط1،  الناعمة،  الحرب  إىل  مدخل  للدراسات،  الناعمة  الحرب  مركز  يراجع:   -2

املعارف، بريوت، 2014م، ص: 50-43.                                                                

احلرب: هذه  ملواجهة 

احلرب  وجود  بأصل  واإليمان  االقتن�اع  ـ 
العميق  والفهم  وديمومتها،  الناعمة 
لطبيعتها وآللّيات واسرتاتيجّيات وتكتيكات 

عملها. 

ـ اكتشاف وتلّمس املخّططات ورؤية عمل  
العدّو.

ـ الفهم الصحيح والتفصيلّي آللّيات عمل 
احلرب الناعمة.

إلفشال  ضرورة  واالنسجام  ـالوحدة 
مخّططات احلرب الناعمة.  

للقضايا  الدقيق  والتشخيص  البصرية  ـ 
واألحداث.

ـ احلضور يف الساحة، والعمل على تقديم 
وتلبي�ة  اإلساليّم  للنظام  املشرقة  الصورة 
املتوازنة  واملعنوّية  المادّية  االحتي�اجات 
اليت حتّقق كرامة الشعب، ومواصلة تطوير 
جاذبي�ة الربامج واخلطط واملناهج وفق رؤية 

مصطلح ومعنى
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اإلسالمّية. واملعايري  املوازين  تلزتم  منفتحة  اجتهادّية  إبداعّية 

ـ معرفة أهداف احلرب الناعمة، وكشفها؛ ألّن ذلك من العوامل املهّمة إلحباطها.

ـ تطوير كفاءة اإلعالم اإلساليّم وصناعة النموذج البديل.

ـ العمل على أسلمة التعليم اجلامعّي وعصرنت�ه. 

ـ  الرتويج لسياسة االستهالك البعيد عن اإلسراف والتب�ذير والكمالّيات والشكلّيات.

يف  املطلوبة  والقيم  والسلوكّيات  والعقائد  األفكار  عن  وواضحة  مّوحدة  صورة  تقديم  ـ 
املجتمع. 

ـ محاولة النفوذ إىل املنظومة القيمّية والفكرّية والثقافّية للعدّو والعمل على التأثري فيها.

ـ حتصي الساحة الداخلّية أمام االحنرافات.

النتيجة:

ـ  احلرب الناعمة، باعتب�ارها أحد أشكال احلرب هي عمل هادف عمدّي 

ومخطط له مسبقًا.

ـ هذه احلرب ناعمة وليست خشنة.

ـ العناوين األساسّية لهذه احلرب عبارة عن: التأثري على األفكار والرؤى 

األساسّية، والتأثري على امليول والقيم والنماذج السلوكّية املقبولة عند 

البلد املستهدف.

النموذج  وختريب  الثقافّية  الهوّية  تغيري  هو:  للتأثري  النهايّئ  الهدف  ـ 

السيايّس املوجود، والدفع باجتاه العصيان املديّن.

مصطلح ومعنى


