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إلى العدد المقبل

الحرب الخشنة بأساليب ناعمة
اذا طالعنا االبحاث والدراسات عن مراجع تتعلق بالحرب 
الناعمة او القوة الناعمة، نرى اننا امام بحر من االفكار 
يضيع  املرء  ويكاد  والنظريات،  والتوهامت  والتناقضات 

بينهام، او يسأل ايهام التعبري االكرث دقة.
باالعالم،  الدبابة  استبدال  يف  هو  الناعمة  الحرب  قوام 
الفكري  باالحتالل  املادي  واالحتالل  بالعمالء،  والجيوش 
النفوس  بخنق  االبدان  عىل  والسيطرة  وااليديولوجي، 
وتكريس  العيش،  وامناط  واالفكار  والعقول  واالرواح 

الهزمية من دون حاجة اىل استخدام القوة العسكرية.
املفاهيم  من  يعد  الناعمة"  "الحرب  مفهوم  ان  الحال، 
املعارصة،  الحروب  عامل  يف  استحدثت  التي  الجديدة 
واالجتامعية  السياسية  وانظمتها  الدول  تستهدف  والتي 
واالقتصادية، باعتامد وسائل واساليب للتأثري يف االخرين، 

من دون الحاجة املبارشة اىل القوة العسكرية.
املخططات  بابتداع  الدويل  بالقرار  املمسكون  يتفّنن 
واالفكار التي تديم هيمنتهم عىل العامل عموما، وعىل العامل 
الثالث خصوصا. من الذين كتبوا عن هذه الحرب ورّوجوا 
لها االمرييك الليربايل جوزف ناي الذي عرض هذا املصطلح 
سنة 1990 يف كتابه "وثبة نحو القيادة: الطبيعة املتغرية 
"مفارقة  كتابه  يف  استخدامه  اعاد  ثم  االمريكية".  للقوة 
بعنوان  كتاب  يف  طّوره  ثم   .2002 عام  االمريكية"  القوة 
"القوة الناعمة، وسيلة النجاح يف السياسة الدولية" سنة 
الحصول  عىل  "القدرة  بأنها  الناعمة  القوة  عرّف   .2004
عىل ما تريد من طريق الجاذبية بدال من االرغام، وهي 
القدرة عىل التأثري يف سلوك اآلخرين للحصول عىل النتائج 
االستعامل  اىل  االضطرار  دون  من  املوضوعة  واالهداف 

املفرط للعوامل والوسائل العسكرية الصلبة".
السوسيولوجية  واملراجع  االسرتاتيجية  الدراسات  تشري 
العام،  والرأي  االجتامعية  الهندسات  علم  يف  املتخصصة 
اىل ان املدة الزمنية املطلوبة للوصول اىل تغيري مجتمع او 
سنة،   20 اىل   15 من  تستغرق  بالكامل  تدمريه  او  تخريبه 
وذلك عرب استهداف "قيم املجتمع". وهو وقت كاف لتعليم 
العمل  يرتكز  بحيث  االطفال،  او  الطالب  من  واحد  جيل 
مناهج  اىل  الترسب  عرب  الجيل  هذا  مخاطبة  عىل  خالله 
دراسته وتشكيل النظرية االيديولوجية للمرحلة التي تيل. 

تشمل هذه الفرتة العمل عىل التأثري بطرق مختلفة، منها 

تهديم اسس املجتمع، تكثيف االساليب الدعائية، االتصال  
مختلف  من  معينة  بأمور  تعنى  جمعيات  عرب  املبارش 
كالِدين،  العام  الرأي  بها  يصاغ  او  يتشكل  التي  املجاالت 
النظام التعليمي، منط العيش، الحياة االجتامعية، الحريات 
الشخصية والعامة، نظام االدارة واالداء السيايس الرسمي 
اشخاص  هناك  مجتمع  كل  يف  القانون.  انفاذ  واجراءات 
وجمعيات عىل خالف ايديولوجي مع سياسة الدولة. ويف 
اللحظة التي يتم تحريك هذه املجموعات يف اتجاه واحد، 
تتصدع البنى املجتمعية يف اتجاه الوصول اىل االزمة ومن 
ثم االنهيار. اذا، هذا هو بالضبط االسلوب الناعم املعتمد 

يف فن الحرب الخشنة.
السلطة  بتصديع  يبدأ  العمل  فان  النامية،  الدول  حالة  يف 
يبدأ  اللحظة  هذه  ويف  الزبائنية،  اجهدتها  التي  املنهكة 
العمل  تدعي  التي  واملنظامت  للهيئات  العلني  الظهور 
ملصلحة املجتمع، يف حني ان ما يهتمون به هو استغالل االم 
الناس لتحقيق االهداف. اما املجاالت الرئيسية التي يطّبق 
تشمل  التي  املجتمعية  البنى  عىل  فترتكز  التخريب،  فيها 
رضبها  بهدف  والبيئة...،  والصحة  والعائلة  والتعليم  الِدين 
املوضوعة واملمنهجة  الخطة  تتوافق مع  بامناط  واستبدالها 
وبعناوين برّاقة تخفي تحت اشعاعها شكال جميال من اشكال 
االنتداب الحديث. العامل املساعد هنا الستثارة التململ ثم 
وتفيش  البريوقراطية  عىل  الرتكيز  هو  السلطة  من  الغضب 
ادارة  طريقة  يف  والفشل  املؤسسات،  يف  والرشوة  الفساد 
ببطء،  بالتآكل  تبدأ  بحيث  والبالد  الناس  لشؤون  السلطة 
ان  الثابت هنا  االنهيار.  اىل  االستقرار وصوال  تتبعها زعزعة 

هذه املرحلة تكون مقدمة لسقوط النظام والكيان...
اىل  تحتاج  ال  الناعمة  للحرب  دولة  اي  مواجهة 
ميتلك  ان  املطلوب  بساطة،  يف  احد.  عىل  النار  اطالق 
مسؤولوها االميان ونزاهة تطبيق القوانني. مبعنى ادق، 
اذا مل ميتلكوا بعد هاتني القوتني، فلن يصمدوا امام اي 

قوة جارفة، ناعمة كانت ام خشنة.


