احلرب النفسية يف (إسرائيل)
رؤية جديدة
رون �شليفر

*

املقدمة
ّ
ٍ
تنظيمات قليلة العدد
تُعترب التنظيمات الفل�سطينية وتنظيم حزب اهلل
ٍ
إجنازات ع�سكري ٍة و�سيا�سي ٍة
والعدّ ة باملقارنة مع (�إ�سرائيل) .وقد تو�صلت �إىل �
ملمو�سة؛ فقد �أ ّدت عمليات حزب اهلل �إىل �إخراج (�إ�سرائيل)من جنوب لبنان،
و�أدت االنتفا�ضة الأوىل �إىل �إقامة دولة فل�سطني الفعلية؛ وال زالت االنتفا�ضة
م�ستمرة حيث من ال�سابق لأوانه تقدير نتائجها.
الثانية
ّ
لقد �أدار الفل�سطينيون وحزب اهلل احلرب �ضدّ (�إ�سرائيل) بوتري ٍة هادئة،
وذلك من خالل ا�ستخدام و�سائل نف�سي ٍة كثرية .و�أ ّدى جناحهم املبهر �إىل
تدري�س �أ�ساليبهم يف الأكادمييات الع�سكرية يف جميع �أنحاء العامل .ومن
الوا�ضح �أنه من غري املنا�سب حتليل املنجزات بالأدوات الدارجة للحرب
التقليدية طاملا �أنها مل حت�صل مثل هذه احلرب ،وهذا الف�صل ينطلق من زاوية

*
محاضر في جامعة «بار -إيالن في قسم العلوم السياسية ،و باحث في مركز بيغن -السادات في مجال احلرب
ِ
النفسية ،حرب املعلومات و عالقاتها باجليش و باإلعالم.
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االعتقاد �أن هذه املنجزات نبعت من تطبيق �شريعة احلرب .والتي تربط بني
احلرب على وتري ٍة هادئ ٍة و�سيا�س ٍة ّ
ومن�سق ٍة من خالل ّ
بث املعلومات.
خمطط ٍة
ّ

وباخت�صار ،هي احلرب النف�سية.

هذه الدرا�سة تو�ضح �أفكار ًا �أ�سا�سية وحمددة حول مو�ضوع احلرب
النف�سية ،وتعطي عدد ًا من التطبيقات وعدد ًا من الو�صايا للم�ستقبل.
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الف�صل الأ ّول :ما هي احلرب النف�سية؟
حتديد وم�ضمون
�إن التعابري اللغوية والأدبية تتخ ّبط حول التعريف الدقيق للحرب
النف�سية((( ،وب�صور ٍة عا ّمة ،فاملق�صود هنا هو ا�ستخدام و�سائل غري عنيفة
(خالل احلرب) لتقريب �أهدافها.
وح�سب ما �سرنى الحق ًا ،من املمكن تو�سيع �أو تقلي�ص الفكرة ،و تغيري
هذا امل�صطلح ح�سب ال�ضرورة .وامل�صدر هو احلرب النف�سية التي ّ
ت�شكل قاعدة
(حديدية) ال ميكن اخلروج عنها .وهذه القاعدة بحاج ٍة للتن�سيق الوطيد بني
امل�ستويني الع�سكري وال�سيا�سي.
احلرب النف�سية ال حت�سم احلروب ،ولك ّنها تكون �أداة �إ�ضافية يف جعبة
القيادة الع�سكرية ،مثل� :سالح اجل ّو ،املدفعية �أو املد ّرعات .مثال ذلك حرب
اخلليج التي مل تحُ �سم عن طريق وحدات احلرب النف�سية ،ولكن عن طريق
أر�ضي؛ حيث �أ ّدى ا�ست�سالم ع�شرات الآالف من اجلنود العراقيني
الهجوم ال ّ
يف �أعقاب ر�سائل احلرب النف�سية �إىل حقن دماء الكثريين بالن�سبة (لق ّوات
التحالف)� ،إ�ضافة �إىل توفري و�سائل قتالي ٍة كثرية .وقد ا�ست�سلم ه�ؤالء اجلنود
ب�سبب الر�سائل التي بثّت لهم ،والتي خ ّففت عنهم وط�أة الأ�سر وعدّ دت
 (1) Daugherty& m.janowitz,a psychological warfare casebook(Baltimore,md:johns hopkins univesity press ,1958);j. ellul,propoganda: the formation of men attitudes (New York : vintage books,
1973),a.george ,propaganda analysis : a study of inferences made from nazi propaganda in the
�second world war (Evanston ,il : ron Peterson &co ,1959) , h.d .lasswell,propoganda and the promotional activities: an annotated bibliography (Minneapolis of minnestoa press,1935
(وهذه بعض من عشرات الكتب املتع ّلقة باملوضوع.
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بحب الوطن
لهم خيارات اال�ست�سالم ،ممّا دفعهم �إىل التغ ّلب على �شعورهم
ّ
وخوفهم على م�صائر عائالتهم.
و�إن ثمن هذا الإجناز ّ
ونداءات عن طريق
بيانات من الورق
بكل ب�ساط ٍة
ٌ
ٌ
مكبرّ ات ال�صوت ،وقنابل متثيلية(خداعية)� ،أ ّدت �إىل ت�صاعد موجة الهروب
ّ
م�ضطر ٍد ك ّلما تزايدت االنت�صارات يف �ساحة
ب�شكل
من اجلي�ش واال�ست�سالم
ٍ
املعركة.
التاريخ وامل�صطلح
ري وملي ٌء بامل�شاعر .ويف
  مو�ضوع احلرب النف�سية مع ّق ٌد
ب�شكل كب ٍ
ٍ
(�إ�سرائيل) ،ف�إن عبء ال�شعور ب�شفافية هذه امل�شاكل خالل هذه احلرب له
خا�ص وخمتلف.
ب�شكل
ت�أثريات كبرية
ٍ
ٍ
امل�سار الأخالقي
للوعي عالقة باحلرب النف�سية ،مثل الدعاية وغ�سل الدماغ و�سيا�سة
الإغراء (الغوغائية) وما �شابه ذلك ،وهذه الأفكار تتعار�ض مع ال ِقيم العاملية
التي �أع ِلنت يف �أعقاب الثورة الفرن�سية ،و�أ�سا�سها حقوق الفرد الدميقراطية
وحرية التفكري و�إقناع اجلماهري ل ٍ
أهداف �سيا�سية ،مثل وقت االنتخابات الذي
ّ

يثري الهواج�س و التغرير.

امل�سار املعنوي �أو الداليل
جدّ ت كلمة (بروباغندا) ّ � ،أي الدعاية ،يف القرن ال�سابع ع�شر؛ وهي
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ل�ضم
اخت�صا ٌر ال�سم منظم ٍة �أن�شئت من �أجل م�ساعدة الكني�سة الكاثوليكية ّ
امل�ؤمنني ل�صاحلها .وعملت هذه املنظمة على م�ستوى العامل .ويف �أمريكا
اجلنوبية ،كانت هذه املنظمة �سبب ًا يف تن�صري ماليني الهنود احلمر ،وح ّتى هذا
اليوم ،ف�إن تف�سري الكلمة هو "الدعاية".
ويف �إطار التح�ضريات احلربية يف بداية احلرب العاملية الأوىل� ،أن�ش�أ
الأملان جهاز ًا �إعالمي ًا جلموع اجلماهري املختلفة.وعندما انخرط الربيطانيون
ٍ
�صراعات بريوقراطي ٍة
يف احلرب� ،أن�ش�ؤوا جهاز ًا مع ّقد ًا وذو فاعلية كافية بعد
داخلية .حينها ،كان من املمكن ر�ؤية الفرق بني النظام الدميقراطي والنظام
مهمتني؛
الدكتاتوري ،وكانت �أكرث ال�صحف �شهرة تقف على ر�أ�س وزارتني ّ
ف�صحيفة (لوراد بيرب بروك ) كانت ناطقة با�سم وزارة احلرب الإعالمية،
و�صحيفة (هوالرد نورث كليف )ناطقة با�سم دائرة الدعاية املعادية.
بعد عقدين من الزمن ،وعلى �إثر ن�شاطات الأجهزة النازية لـ (جوزيف
مغزى �سلبي ًا وا�ضح ًا ما
غبل�س) وقبول هذا امل�صطلح (بروباغندا)كان لذلك
ً
زال ح ّتى اليوم .ولقد فهم الربيطانيون �أهمية ا�ستخدام املعلومات بهدف
لكن هذا اال�سم
حتقيق الن�صر يف احلرب ،وقاموا ب�إن�شاء جها ٍز لهذا الهدف؛ ّ
�س ّبب م�شكلة ب�سبب ا�ستخدام الأملان م�صطلح (الربوبوجندا) ،ولذلك اختار

الربيطانيون م�صطلح ًا �آخر هو (احلرب ال�سيا�سية).وعندما دخل الأمريكيون
و�سمي هذا امل�صطلح الدعائي
للحرب �أن�ش�ؤوا قيادة م�شرتكة مع الربيطانيني؛ ّ
اجلديد با�سم (احلرب النف�سية).
لقد و�ضعت احلرب الباردة �أمام الواليات املتحدة الأمريكية م�شكلة قدمية
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جديدة .فمن ناحية( ،الربوباغندا) هي �أداة لأنظمة دكتاتورية؛ ومن ناحي ٍة
�أخرى ،ال ميكن جتاهل فاعلية هذه الأداة .وكان ّ
احلل الداليل للم�شكلة يتمثل
بتغيري امل�صطلح لي�صبح (العالقات العامة) ،واحلل املنظم بجعل هذه الدعاية
يف اخلفاء .وعلى ذلكّ ،مت اال�ستناد �إىل وكالة املخابرات املركزية الأمريكية
الـ( )CIAوالهيئة اجلديدة با�سم وكالة الإعالم الأمريكية التي �أن�شئت من
�أجل ن�شر املعلومات .
� إن انت�شار م�صطلح (احلرب النف�سية) قد ت�ضاءل ،و ّمت ح�صر ا�ستعماله
ِ
ا�ستعمل هذا امل�صطلح
للن�شاطات الع�سكرية التقليدية .ففي حرب فيتنام،
و�سميت (بالعمليات النف�سية)� ،أو باخت�صار
�ضمن ن�شاطات امل�سار النف�سي،
ِّ
ٍ
عمليات
وربا ب�سبب االعتقاد �أن لكلمة (عمليات) داللة ل�سل�سلة
( ،)psyopمّ
دقيق ٍة وق�صرية .وهذا امل�صطلح ال يزال م�ستخدم ًا ح ّتى اليوم ،على الرغم من
م�صطلح جديد   .
بذل جهو ٍد للبحث عن
ٍ
دولة (�إ�سرائيل)
إ�ضطر قادتها للتعامل مع
يف ال�سنوات الأوىل لقيام دولة (�إ�سرائيل)ّ � ،
م�صطلح للدعاية ّ
وبث املعلومات والأفكار ،وكان هناك تر ّدد
م�شكلة �إيجاد
ٍ

يف ا�ستخدام م�صطلح الدعاية ب�سبب ا�ستخدام هذا امل�صطلح من ِقبل النازيني.
ّ
واحلل
ورغم ذلك ،فمن الوا�ضح �أن لهذه املعلومات �أهمية وا�ضحة يف احلرب؛
الو�سط لهذا الأمر متثّل يف نقل مو�ضوع احلرب النف�سية يف املجال الع�سكري
�إىل وحد ٍة �صغري ٍة من ُ�شعب اال�ستخبارات والقطاع املدين من اال�ستخبارات
مهمة ت�شكيل الر�ؤيا العاملية من ِقبل
العامة .و�ضمن احلياة امل�شرتكة ،كانت ّ
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رجال الدولة؛ وهم �أ ّول من فهم �أهمية الدعاية واملهمة املوكلة ملن يعمل بها.
م�ستمر ٌة يف مو�ضوع ال�سيطرة على ّ
بث ون�شر
نزاعات
ولذلك ،كانت هناك
ٌ
ّ

املعلومات.

مع بداية حرب اال�ستقالل ،بد�أ ال�صراع على الهيكلية وال�صالحيات .ويف
حل ٍ
و�سط ب�أن يكون مكتب وزارة اخلارجية
هذا املجالّ ،مت �أي�ض ًا االتفاق على ٍ
هو امل�س�ؤول عن الدعاية اخلارجية ،والوكالة اليهودية م�س�ؤولة عن الدعاية
جلموع اليهود يف جميع �أنحاء العامل ،وق�سم جديد هو (مركز اال�ستعالمات)
امل�س�ؤول عن الدعاية ّ
نزاعات
ل�سكان الدولة .ويف هذا الق�سم ،كانت هناك
ٌ
كبرية(((.
� إن اال�سم اجلديد لهذا الق�سم يعبرّ عن طريق م�أ�ساة ا�ستخدام امل�صطلح.
ومنذ حرب اال�ستقاللّ ،
ظل ا�ستخدام ر�سائل من اجلي�ش (الإ�سرائيلي)
�ضمن م�صطلح الدعاية ،مثل ا�ستخدامات "دعاية التجنيد" �إلخ ..ومع بداية
عام  ،1949بد�أ ا�ستخدام م�صطلح "ا�ستعالمات"؛ وهذه الكلمة يف لفظها
اجلديد ال مثيل لها يف اللغات الأخرى ،ومغزاها هو الدعاية والتو�ضيح .لكن،
أ�سباب ا�ستعاري ٍة جمازية ،كان من غري املمكن ا�ستخدام كلمة "الدعاية" من
ول ٍ

خا�صة ،وذلك انطالق ًا
�أجل تو�ضيح الت�ص ّور الذي ي�ضع (�إ�سرائيل) يف حال ٍة ّ
من االعتقاد ب�أنه من حقّ (�إ�سرائيل) الوجود ب� ٍ
أمان و�سط حميطها .

ٍ
بعالقات
فر�ضت (�إ�سرائيل) امل�صطلح على العامل اليهودي وعلى من معها
((( على الرغم من أن مركز االستعالمات يقع في بناية رئيس احلكومة ،لكنّه تاب ٌع رسميا ً لوزارة التربية
وضعت نصوصه في زمن (زملان أورن).
والتعليم ،بعد أن ِ
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�سمي با�سم "ق�سم
دبلوما�سية .ووزارة اخلارجية عملت يف الإعالم الذي ّ
اال�ستعالمات" وملدّ ة عقو ٍد عدّ ة وح ّتى االنتفا�ضة .ويف احتاد نقابات العمال
" اله�ستدروت" ال�صهيونية كان هناك ق�سم بهذا اال�سم ح ّتى ّمت �إنها�ؤه يف نطاق
عمليات تنظيمه من جديد يف �سنة .1997
ورغم ذلك ،ف�إن كلمة "الإعالم" هي جز ٌء من املعجم ال�صهيوين العاملي،
ٍ
كلمات �أخرى ،مثل "مبعوث" و "هجرة العودة لإ�سرائيل" .و ممّا
�إ�ضافة �إىل
يزيد �صعوبة ا�ستخدام امل�صطلح هو ا�ستخدام االخت�صارات الع�سكرية ،ممّا
مهمة الدعاية يف احلرب واالخت�صارات (الإ�سرائيلية)
ي�ؤ ّدي �إىل �إ�ساءة فهم ّ
للكلمات يف احلرب النف�سية؛ مثل ا�ستخدام (ح-ن� -أ�سود)� ،أي حرب
نف�سية �سوداء؛ و (ح-ن –�أبي�ض )� ،أي حرب نف�سية بي�ضاء ..وهكذا ،ف�إن
هذا امل�صطلح ي�ساعد على بلبلة وت�شوي�ش الأفكار ،عالوة على �أن هذه التقنية
املوجهة ،مثل (ح_ن_�أبي�ض)� ،أي بيان موزّع
ّ
متخ�ص�صة للتوقيع على الر�سائل َّ
يف �ساحة املعركة بختم قائد ميداين حم ّلي يدعو فيه �إىل اال�ست�سالم .و�أي�ض ًا

ف�إن (ح-ن� -أ�سود) تعني بيان خمتوم ختم ًا مز ّور ًا.
وعلى النقي�ض ،يوجد يف اجلانب الآخر يف املفردات الع�سكرية العربية
ٍ
م�صطلحات لها عالقة باملو�ضوع املعلوماتي(((" :وزارة الإعالم"
عدّ ة
وتف�سريها " الوزارة احلكومية للإعالم " ،ويف دولٍ عربي ٍة كثري ٍة تكون جز ًء من
الأجهزة احلكومية؛ ويف ال�س ّتينيات ،تع ّلم الفل�سطينيون كيفية بداية ون�ش�أة

حروب اال�ستقالل لدولٍ خمتلف ٍة مثل اجلزائر ،وكوبا وفيتنام .وقد ا�ستفادوا
نصار –احلرب النفسية ،مكتبة ترومن ،املكان وسنة النشر غير مذكورين.
((( صالح ّ
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من درا�سة هذه احلروب وال�صراعات ،و�أطلقوا م�صطلح " حرب الع�صابات
" و "حرب الأع�صاب" على الأبعاد النف�سية للحرب .ومن هنا ن�ستنتج �أنه
ٍ
�سرية
ويف املراحل الأوىل من ال�صراع ،اختار الفل�سطينيون �
إمكانيات خمتلفة ّ
للأبعاد النف�سية للحرب.

اخلال�صة :من املمكن القول �إن "م�صطلح الدعاية" يقع الآن يف مراحل
عدم الثبات يف املفهوم ،و�إن هدفه ّ
بث املعلومات من �أجل احل�صول على
� ٍ
يتم ا�ستخدامه ب�صور ٍة
أهداف �سيا�سية؛ �أي امل�صطلح الداليل ال�سلبي .ولذلكّ ،
قليلة� .أما يف (�إ�سرائيل) ،في�ستخدمون م�صطلح اال�ستعالم �ضمن م�صطلح
احلرب النف�سية ،وي�ستخدمونه لتحديد الن�شاطات التي لها عالقة بتقريب
لكن الت�ص ّور الأمريكي
امل�صالح �ضمن املجاالت الع�سكرية يف زمن احلربّ .
ري بعد ا�ستخدام م�صطلح احلرب النف�سية
تو�سع
ب�شكل كب ٍ
ٍ
ح�سب ما �سي�أتيّ -واال�ستعالمات ال�سيا�سية .و�سيعر�ض هذا الف�صل ال�ستخدام املعلومات من
وجهات النظر الع�سكرية وال�سيا�سية.
من �أجل املقارنة يف حتليل املنهج الأمريكي ملو�ضوع ّ
بث املعلومات يف
احلربّ ،مت يف العقدين الأخريين ا�ستثمار جهو ٍد ّ
ٍ
وا�سع
علمي
لبحث
منظم ٍة
ٍ
ٍ
منا وكرب �ضمن �شريعة احلرب .ومن املمكن تطويع هذه املعلومات كي توافق
(�إ�سرائيل) .وتكمن �أهمية الت�ص ّور الأمريكي بتو�سيع احلرب النف�سية ال�شاملة
ّ
لكل معلوم ٍة من جميع امل�صادر التي من املمكن �أن تو�صل �إىل امل�صالح الأمريكية

متكامل ّ
لكل
فيما بعد مدى هذا الت�ص ّور ،و طموحه يف ال�سعي لإن�شاء جها ٍز
ٍ
�أجهزة الدولة التي لها عالقة باملعلومات الع�سكرية واملدنية على ٍ
حد �سواء؛
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وذلك من �أجل �أن يكون العمل متالئم ًا ومنطلق ًا من � ٍ
أهداف حمدّ د ٍة �سابق ًا،
وب�شكل يعود بالنفع على م�صالح الدولة.
ٍ
ومثال ذلك �أن هناك �أجهزة تعمل على ن�شر الثقافة الأمريكية يف جميع
�أنحاء العامل ،وح�سب امل�ستويات املق�صودة ،وذلك من ِقبل عمالقة ال�صحافة
يف البيت الأبي�ض و احلكومة و جهاز "  "CIAووحدات احلرب النف�سية
و�ض ّباط العالقات العامة يف وحدات اجلي�ش .و بذلكّ ،مت فهم مو�ضوع الإعالم
و ن�شر املعلومات على �أنه وحدة كاملة �أو جمموعة كاملة.
جزئي،
ب�شكل
وتعترب الوثيقة الأمريكية املركزية ،غري الوا�ضحة
ٍ
ّ

املر�شد الع�سكري الأمريكي ملو�ضوع �أهمية املعلومات (field- 100-6
(((
يتطرق �إىل املعلومة على �أنها ذات �أهمية عليا يف احلرب
 ، )manalالذي ّ

ويتعر�ض �إىل �أ�سا�سيات الأفكار ال�ستخدام املعلومة اال�سرتاتيجية
امل�ستقبلية
ّ
ويتفرع ا�ستخدام املعلومة �إىل عد ٍد من املجاالت هي :جمال احلرب
الأمريكية.
ّ
يتخ�ص�ص بال�سيطرة على املعلومة املوجهة جلماهري خمتلفة
النف�سية الذي
ّ
قائم وموجود �أو احتمالية وجود هذا العدو ،و جمال عالقات
ّ
وخا�صة �إىل عد ٍو ٍ

اجلي�ش مع الإعالم((( الذي يتعامل �أ�سا�س ًا مع اجلماهري؛ وهي الهدف املدين
والعام للواليات املتحدة .وجمال ثالث هو حرب املعلومات ،والذي يعمل
على �إر�سال املعلومات �إنطالق ًا من وجهة نظر هذه القنوات ،مثل الكمبيوتر
(4) fm 100-6 information operations, headquarters department of the army, Washington dc, 24
august 1996 www.fas.org/irp/doddir/army/fm100-6.
(5) fm 46-1 headquarters department of the army, Washington dc, 30 august 1997 www.mega.
un:8080/somans.html
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و�شبكات املعلومات بطرقٍ خمتلف ٍة ال�ستغالل هذه احلرب مع العد ّو ،مثل
�إر�سال الفريو�س لأجهزة العد ّو والت�شوي�ش الإلكرتوين واملغناطي�سي وما �شابه
ذلك.
وان�سجام ًا مع ( ،)6-fm 100يوجد كتاب توجيه و�إر�شاد ملو�ضوع
قانون احلرب ملو�ضوع احلرب النف�سية ( .((()fm 5-1-33وهذه هي قوانني
احلرب منذ ال ِقدم .و قد ِ
و�ضعت الن�صو�ص الأوىل يف بداية احلرب الباردة؛
ٍ
جتديد للأفكار بعيدة املدى يف عقيدة احلرب النف�سية
وحتتوي هذه الوثائق على
املوجودة منذ احلرب العاملية الأوىل .
لكن اجلديد هو عموميات موا�ضيع
لي�س هناك الكثري من التجديد(((ّ .
ال�سري يف
م�ص ّنفة ،مثل عالقات اجلي�ش والإعالم وارتباطه باملجال التخريبي ّ
احلرب النف�سية .و�أمر �آخر ِ
و�ضع يف كتاب الإر�شاد املذكور �سابق ًا ،وهو فتح

حر.
مدخل
وك�شف عن املعلومات للحاجة لوجود
ٍ
معلوماتي ّ
ٍ
الكرا�سات للإر�شادات موجودة على
والربهان على ذلك هو �أن جميع هذه ّ

�شخ�ص ي�ستطيع احل�صول عليها .و ُيحتمل �أنه مازال هناك
الإنرتنت؛ و�إن � ّأي
ٍ
ٌ
حرة وبني فاعلية هذه املعلومات
مكان للمناورة بني تد ّفق املعلومات ب�صور ٍة ّ
ال�سرية املخف ّية تك ّون قيود ًا
بهدف تقريب امل�صالح الع�سكرية وال�سيا�سية ،و�إن ّ

حول املو�ضوع.

(6) fm 33-1-5 psychological operation techniques and procedures. www.mega.nu:8080 /somans .html
عدة تقارير مثيرة عن الدعاية.
((( نشر البريطانيون خالل احلرب العاملية األولى ّ
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� إ�ستخدام املعلومات اال�سرتاتيجية – درجات متفاوتة
يوزّع دليل احلرب النف�سية ( )5-1-fm33مهام الواليات املتحدة
ٍ
مل�ستويات متعدّ دة .فامل�ستوى اال�سرتاتيجي يقع على املقيا�س ال�شامل ،من
ٍ
إ�شراف من الرئي�س ومندوبيه.
�ضمن �أجهزة الدولة وب�
ّ
ال�سكان
وامل�ستوى الذي يليه هو امل�ستوى العملي والف ّعال ،وهدفه جتهيز
يف حالة العمليات احلربية .و الهدف هنا تعريف منا�سب لق ّو ٍة عظمى ،والتي

ت�ضع على ر�أ�س �أولوياتها م�صاحلها ب�صور ٍة �شاملة .

� إن �إر�سال اجلي�ش �إىل مناطق متوتّرة يح ّتم علينا اال�ستفادة من اخلربات

ّ
ال�سكان يف املنطقة ملجيء اجلي�ش ،كي ال يف�سر
ال�سابقة .لذلك ،علينا جتهيز
ت�ضر باحتمالية جناح وجود هذا اجلي�ش .ويف حال ٍة مثل هذه،
وجوده ب�أمو ٍر قد ّ

ف�إن ّ
م�ستوى
بث املعلومات يف املنطقة يف الأ�سا�س من م�س�ؤولية اجلي�ش؛ وعلى
ً
عالٍ  ،يتعاون مع امل�ستوى ال�سيا�سي.
ويتم التعامل من خالله مع ّ
كل ما هو مقبول
وهناك امل�ستوى التكتيكيّ ،

وب�شكل ّ
منظ ٍم ح ّتى على
�أو معروف يف احلرب النف�سية يف �ساحة املعركة،
ٍ
م�ستوى الوحدات الع�سكرية ال�صغرية.
وهدف امل�ستوى الأخري هو مرحلة الت�أ�سي�س (التعزيز والتقوية) ،عرب حت�ضري
الو�ضع العام للجماهري يف تلك املنطقة املحتلة للواقع اجلديد ،وذلك من �أجل منع
واقع �سلبي ،مثلما ح�صل لـ (�إ�سرائيل) يف لبنان عندما مل تفلح يف تطوير عالقاتها
مع املدنيني والأحزاب املختلفة عندما كانت على الأر�ض اللبنانية.
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ويف اجلي�ش الأمريكي ،اُن�شئ جهاز متط ّور من �أجل فح�ص وحتليل
وت�شكيل املعلومات وا�ستخال�ص الر�سائل ون�شرها ،وذلك من �أجل الأهداف
متحركة ومتن ّقلة وعلى ا�ستعدا ٍد للذهاب �إىل � ّأي
املن�شودة .هذه الوحدة
ّ

ٍ
اخلا�صة
مكان يف العامل ويف �أ�سرع وقت.ويقع مركزها يف قاعدة قيادة الق ّوات
ّ

يف (فورت براج)  fort braggيف �شمال كاروالينا؛ وتقوم وحدة احلرب
ّ
وحمطات ٍ
بث عن
متحركة وا�ستوديوهات
النف�سية الع�سكرية بت�شغيل مطابع
ّ
طريق الطائرات للراديو والتلفزيون .وهنا يكون اجلنود مد ّربني على هذه املهام

من ت�صوير و �إعالم ّ
ومهمة هذه الوحدة تزويد
وبث ور�سم ،وطباعة� ..إلخ.
ّ
خدمات وم�ستلزمات ح�سب الطلب؛ وقد عملت هذه الوحدة كثري ًا يف (بنما)

و (هاييتي) يف حرب اخلليج �أي�ض ًا.
ويف حرب اخلليج� ،إ�صطدمت الوحدة مبعار�ض ٍة من جانب عدد من الق ّواد
الع�سكريني ب�سبب حتريك الطائرات ،وطلب القادة الفائدة من ن�شاطات
احلرب النف�سية وحقائق وا�ضحة ،دون وجود �أية عوائق لعدم �إمكانية الف�صل
بني تركيبة احلرب النف�سية خالل احلرب .ومثال ذلك ال�سبب �أوالعامل الذي
يقف وراء هبوط معنويات جي�ش العد ّو يف �ساحة املعركة؛ فهل هي الر�سائل،
ري يف حرب اخلليج ،لأن
ب�شكل كب ٍ
ٍ
�أو القنابل� ،أو الق�صف .هذا الو�ضع تغيرّ
( )88000جندي عراقي قد ا�ست�سلموا لق ّوات التحالف ،وجزء من ه�ؤالء
ٍ
بيانات كان قد وزعها التحالف ،وهي (طريق �آمن)؛ ويف هذه
اجلنود رفعوا
البيانات� ،ضمانات باحلماية ّ
جندي عراقي ،على الرغم من �أن احتفاظ
لكل
ٍ
يعر�ضه للعقاب ال�شديد.
اجلندي بهذه البيانات ّ
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منذ عام  ،1991تط ّلع القادة الع�سكريون ب�صور ٍة �أو�سع �إىل فكرة �إن�شاء
وحدات احلرب النف�سية .وهناك جيو�ش معروفة ومتعدّ دة ،لديها وحدات
خم�ص�صة للحرب النف�سية ،مثل اجلي�ش الربيطاين ،والفرن�سي،
ع�سكرية كبرية ّ
والأملاين ،والإيطايل.
حت�سن
ال خالف �أن مو�ضوع املعلومات ك�أدا ٍة ا�سرتاتيجي ٍة قد دخل عليه
ٌ

ملمو�س يف "�إ�سرائيل" .ويف الألف ّية الثالثة ،ف�إنه من الواجب على الأجهزة
ٌ
ومتح�ص من جديد اجلهود الفكرية اجلماعية
الأمنية وال�سيا�سية �أن تدر�س ّ
ّ
واملنظمة التي ِبذلت يف الواليات املتحدة الأمريكية ويف �أوروبا ،ودرا�سة
تطبيق عنا�صر جديدة ،من بينها العالقة مع (�إ�سرائيل) ،ومن �أجل تهيئة
وجتهيز نف�سها للتحدّ يات الأمنية التي ي�ضعها الفل�سطينيون ودول املواجهة �أو
دول الطوق.
العنا�صر الأ�سا�سية للحرب النف�سية
يف احلرب النف�سية ،يوجد ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية هي :اجلمهور امل�ستهدف،
الر�سائل ،وقنوات البث.
ومن املمكن تق�سيم اجلمهور امل�ستهدف �إىل ثالثة �أق�سام:البيت (املواطنون)،
العد ّو ،احلياد؛ واجلمهور الأكرث �أهمية هم املواطنون .فعندما تطلب الدولة

جتنيد عنا�صر ّ
م�ضطرة �أن تقوم بعملية �إقناع ملواطنيها
�سكانها للحرب ،فهي
ّ
خا�صة يف احلرب التقليدية .ويف �أوقات احلرب الباردة،
باملوافقة على الت�ضحية ّ
ٍ
�صعوبات
م�ضطرة �أن تتعامل وتت�أقلم مع
لكن الدولة
ف�إن هناك جتنيد ًا جزئي ًاّ .
ّ
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ّ
توزيع غري عادلٍ لعبء امل�س�ؤولية .ويجب
والت�شكك على
�أخرى ،مثل التذمر
ٍ
�إقناع املواطنني �أنه عندما يكون احلديث عن خط ٍر يهدّ د الوجود ،فالأمر يتط ّلب
يتم �إقناع اجلنود الذين يتم جتنيدهم ب�ضرورة
الكثري من الت�ضحيات؛ ويجب �أن ّ
جت�سيد �أهداف احلرب ،و�أن احتمالية الن�صر للدولة التي ال تنجح يف اجتياز
ّ
وت�شكل حرب لبنان ( )2000-1982مثا ًال للف�شل يف
هذا الأمر �ضعيفة.
املوجه لل�شعب.
اخلطاب ّ
اجلمهور الثاين هو العد ّو .وهذه اجلماعة تنق�سم �إىل ق�سمني هما :اجلي�ش
واملدنيون .ويكمن الهدف هنا يف �إقناع العد ّو ب�أن ُينزع منه الأمل يف الن�صر،

و�أن هذا ٌ
هدف �ضائع .وك ّلما انتهت احلرب مبكر ًا �أكرث ،كان ذلك من الأف�ضل.
يتم ا�ستعرا�ض معطيات الق ّوة واخلربة التاريخية .وهكذا ،ف�إن
ومن �أجل هذاّ ،
اجلانب الأ�ضعف يعر�ض موارده الب�شرية وا�ستعداد رجاله للت�ضحية كو�سيلة
ّ
مف�ضلة .
واجلمهور الثالث هو اجلمهور احليادي ،والذي لي�س له عالقة مبا�شرة يف
ال�صراع .والهدف هنا ك�سب ر�أيه؛ �أو على ال ّ
أقل منعه من م�ساندة العد ّو.
العن�صر التايل هو الر�سائل .وعلى �ضوء حتليل الر�سائل يف حروب القرن
املوجهة للجماهري
املا�ضي ،من املمكن �أن ن�ستخل�ص عدد ًا من الر�سائل الق ّيمة ّ
ّ
و�سكان املنطقة وللعد ّو ،والتي ّ
تركز على ق ّلة الأمل بالن�صر وغر�س اخلوف يف

ذاته ّ
وبث ال�شعور بالذنب.
ويرمي ا�ستهداف مقاتلي العد ّو �إىل الت�س ّبب لهم يف االرتباك والرت ّدد
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املهمات .وعلينا مواجهة جنود العد ّو
والر�ضوخ واال�ست�سالم �أو الهرب من ّ
من خالل احرتام هذا العد ّو وتقدير �شجاعة قلبه وت�ضحياته .ويجب �أن نراعي
تهتم هذه الر�سائل بالإجابة
رغم ذلك �ضعف الأمل على نف�سيته؛ ويجب �أن ّ
على تخ ّوف اجلنود على م�صري عائالتهم بعد �سقوطهم يف الأ�سر((( .وهذا
النوع من الر�سائل يف احلرب م�شهور ،وهو " �أنه ال يوجد � ّأي �شي ٍء �ضدّ كم،
ولكن �ضدّ القيادة ال�س ّيئة امل�س�ؤولة عنكم� .ساعدونا على �إ�سقاطهم ،و�إن هذه
احلرب اللعينة �ستنتهي فور ًا " .وهذه الر�سائل لها �أثر يف حالة انحراف النا�س
وتك ّتلهم حول هذه القيادة الفا�سدة يف �أوقات احلرب.
وال زالت الر�سائل الأكرث �شيوع ًا بيان "املعرب الآمن" الذي وجِ د يف احلرب
ّ
خا�صة.
العاملية الأوىل،
ويركز على �إقناع املقاتل باال�ست�سالم والأ�سر ب�صورة ّ
وينتج هنا هاج�س عدم الثقة عن مثل هذه الر�سالة التي تتطلب �إ�سناد ًا وتوقيع ًا
بالوثائق الر�سمية املو ّقعة من ِقبل ٍ
ري على هذه البيانات .وهذه البيانات
قائد كب ٍ
حتر�ض على اال�ست�سالم ،ومكتوبة بلغة �أ�صحاب هذه املناطق ،وذلك من
ّ
�أجل تو�سيع دائرة الإميان بها ،وهي معدّ ة ظاهري ًا للجنود الذين لديهم القابلية

لل�سقوط يف الأ�سر .ويف حالة �أن هذه البيانات ال ت�ؤ ّدي ب�صور ٍة مبا�شر ٍة لل�سقوط
يف الأ�سر ،ف�إنها ت�ؤ ّثر على معنويات جنود اجلي�ش حيث انت�شارهم.
ّ
تركز الر�سالة املركزية يف احلرب النف�سية على ب�شاعة احلرب ،عالوة على
((( يرى الكاتب أن السوريني أخطؤوا على املدى البعيد في حرب  73فيما يتع ّلق باملعاملة البشعة التي
تع ّرض لها أسرى اجليش اإلسرائيلي ،وإن هذه احلالة ستعزّز من حوافز اجلندي (اإلسرائيلي) بأن يقاتل حتّى آخر
قطر ٍة من دمه على اجلبهة السورية ،وسيكون من الصعب على السوريني توجيه رسائل باالستسالم للجنود
اإلسرائيليني.

66

الفصل األوّل :ما هي احلرب النفسية؟

مر التاريخ الإن�ساين،
�أن هذه احلرب تعمل على ح�صد الأرواح الب�شرية .وعلى ّ

تخ�ص�صت يف التغ ّلب على اخلوف الطبيعي يف احلرب،
ّمت تطوير �أ�ساليب كثرية ّ
ولتخلق �أنا�س ًا كانوا ر�س ً
ال لل�سالم وم�سخّ رين �أقالمهم من �أجله ،قد ح ّولتهم

�إىل قتلة ،يعملون من �أجل زعيم �أو فكرة .و�إن �إحدى الطرق للح�صول على
اجلندي يعمل على الفطرة الع�سكرية.
هذا الهدف هي جعل
ّ
يكمن هدف احلرب النف�سية يف خلخلة الو�ضع النف�سي داخل �صفوف
العد ّو ،وحمله على التفكري بالعموميات وب�أفكار واقعية بالن�سبة �إىل ّ
كل فرد.
ويف بع�ض الأحيان ،جعله ي�شعر بالذنب ،وهذا الأ�سلوب �أثبت جناعته �أكرث من
غريه؛ وهكذا كان يف فيتنام.
ت�شجيع التفكري الأخالقي وال�شعور بالذنب �أمو ٌر ت�ؤ ّثر على قدرة اجلندي
املوجهة �أن تخرتق حاجز �آلية
يف �أن يجرح �أو �أن يقتل .وعلى هذه الر�سائل ّ
مير بها العد ّو؛ عالوة على �أنه يف ال�صدامات التقليدية ،يكون
التفكري التي ّ
لهذه الر�سائل �أثر �أكرب ،فيت�أ ّثر بها املدنيون .و�أثر الدعاية يف معاناة املدنيني
موجو ٌد منذ فجر التاريخ ،وهو جز ٌء مه ٌم من هذه احلرب.
وتدور احلرب التقليدية يف ع�صر التط ّور التكنولوجي على الأغلب من
ٍ
ٍ
مواجهات ج�سدي ٍة مع العد ّو .ويف
م�سافات بعيدة ،حيث ال يكون هناك � ّأي
ٍ
وزمن
أحداث عر�ضي ٍة ق�صري ٍة
احلرب الباردة ،تكون ال�صدامات عبارة عن �
ٍ
طويل وبات�صالٍ مبا�شر .ويف مثل هذه الظروف ،من املمكن تن�شيط مبد�أ
ٍ
ٍ
مكان �آخر ويف
جراء معاناة النا�س ،ومن الأف�ضل مهاجمة
الإن�سانية وال�شفقة ّ
�ساع ٍة �أخرى ،وهكذا.
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ويف النهاية ،ف�إن قنوات ّ
البث هي الطرق امل�ستخدمة يف نقل الر�سائل وطرق
والتجمع ال�سهل املق�صود هو ّ
ال�سكان الأ�صليون؛ وه�ؤالء
االت�صال اجلماهريي،
ّ
يت�أ ّثرون بوا�سطة الإعالم� ،إ�ضافة �إىل املحا�ضرات واملو�سيقى والإعالنات..

ٌ
قليل من اجلمهور من ال�صعب الو�صول �إليه؛ وه�ؤالء هم
وهناك عد ٌد
املحايدون ومن �أجل الو�صول �إليهم ،يجب ا�ستخدام تقنية العالقات العا ّمة

ٍ
ا�ستطالعات ملوا�ضيع خارجية عرب الإعالم املح ّلي و�شراء مناطق
و�إجراء
الإعالم وقنوات وزارة اخلارجية (الدبلوما�سية والتجارة) وات�صاالت ثقافية.
وتُعترب اجلماعة الأكرث ت�ص ّلب ًا هي العد ّو ،ولي�س فقط حتديد ّ
كل ر�سال ٍة ت�صل
وم�ضرة ب�أهداف احلرب؛ وهذا ما يدفع العد ّو �إىل وقف قنوات
على �أنها معادية
ّ

ّ
املوجه �إىل جي�شه ومواطنيه.
البث املعادي ّ

ّ
احلل الذي وجِ د يف احلرب العاملية الأوىل للو�صول �إىل جمهور املعادي،
ومازال ا�ستخدامه قائم ًا كما ِ
ذكر �سابق ًا ،هو توزيع البيانات على جيو�ش العد ّو
ب�أ�شكالٍ متعدّ دة (من الطائرات �أو عن طريق قذائف مدفعية) .وهنا ال ي�ستطيع
العد ّو منع هذا ّ
البث ،بالإ�ضافة �إىل بذل جهو ٍد للت�أثري على الإعالم العاملي،
م�ستوى عالٍ من الثقة .ويف حال م�شاهدة العد ّو �أو ال�سماع
املنت�شر بحيا ٍد وعلى
ً

به عرب القنوات العاملية والإنرتنت ،ف�إنها تُعترب و�سائل ّ
بث م�ؤ ّثر ٍة على العد ّو.
وهناك طريقٌ �آخر لنقل الر�سائل للعد ّو هي عن طريق العمالء املعار�ضني
للحكم� .أو من يطمحون يف �أن يكونوا البديل لهذا احلكم ومثال ذلك عمل
ق�سم اال�ستخبارات الربيطاين يف احلرب العاملية الثانية بتنظيم ٍ
إذاعي يف
بث � ٍ
ٍ
ّ
املتحرك من على
بالبث
معار�ض لهتلر؛ وهو قام
أملاين
�أملانيا عن طريق
ٍ
ّ
�ضابط � ٍ
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�شارع من �شوارع �أملانيا؛ وعلى �أر�ض الواقع ،كان بث ًا �صحافي ًا
ظهر �شاحنة يف
ٍ

بريطاني ًا ّمت بثّه من بريطانيا.

ٍ
بيانات يف اللغة
وهنا ،ف�إن (�إ�سرائيل) م ّتهم ٌة من ِقبل الفل�سطينيني بن�شر
العربية يخ ّيل �أنها كتبت وطبِعت على يد الفل�سطينيني .وقد �أثارت هذه
ٍ
ٍ
وخالفات بني الفل�سطينيني خالل االنتفا�ضة الأوىل؛
نزاعات
البيانات
�سميت بدعاية �سوداء � .black propagandaأما يف اللغة
وهذه اخلطوة ّ
ف�سميت باحلرب النف�سية ال�سوداء.
الع�سكرية (الإ�سرائيلية)ّ ،
خربات كبري ٌة يف ن�صو�ص خماطبة العد ّو
خالل ال�سنة املا�ضية ،تراكمت
ٌ
و�إنتاج ر�سائل ّ
ٍ
بيانات على الوجه الآخر للعملة
جذابة .وهكذا ّمت طباعة
والنقود ،حيث ّمت طباعة وجه العملة الأ ّول ب�شكل �أوراقٍ نقدية والوجه الآخر
�صور �إباحية .ومثل هذه البيانات تكون مبثابة بطاقة الرباءة يف حالة �إلقاء
القب�ض على ه�ؤالء اجلنود .ويف بع�ض الدول ،ف�إن حكم من يحتفظ مبثل هذه
الر�سائل هو املوت.
� أ�ساليب العمل – �إجتاهات فكرية �أخرى
هناك �أ�سلوبان �إ�ضافيان للعمل ،وهما ابتكار مبادرات الأحداث وا�ستغالل
ٍ
أحداث
هذه املبادرات واملنا�سبات .والهدف من هذه املبادرات هو خلق �
حقيقي ٍة مقنع ٍة من بدايتها وح ّتى النهاية .ومثال ذلك تو ّقع حدوث املجازر
�أو الهجوم؛ والتف ّوق بهذا الأمر يكمن يف �أن العنا�صر الدعائية تقع �ضمن
ال�سيطرة من املبادرة ،ومثال ذلك الهجوم الذي جرى على �أملانيا من ِقبل
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اجلنود البولندييني ،والذي ّ
�شكل ذريعة للأملان لغزو بولندا �سنة .1939
وخالل االنتفا�ضة الأوىل بادر الفل�سطينيون لإر�سال �سفين ٍة وعلى ظهرها
أ�سلوب مغام ٍر لإدخالهم �أر�ض
مئات الالجئني املطرودين من فل�سطني يف �
ٍ
فل�سطني .وهنا ،ف�إن ما كان ينق�صهم هو ا�ستثمار اجلهد الكبري الذي كان عليهم
�أن ي�ستخدموه يف �إكمال تنظيم هذه امل�سرية.
ومن ال�سهل جد ًا الأخذ بهذه الأ�ساليب ،وذلك من �أجل ا�ستغالل الفر�ص
و�سام
يف احلرب النف�سية ،ومثال ذلك ما حدث عام  1915حيث ّمت �إ�صدار
ٍ
خا�ص يف �أملانيا على �شرف �سفينة لوزيتانيا الأمريكية التي �أغرقها الأملان.و
ٍ
ّ
ا�ستغل الربيطانيون هذه احلادثة ،وجعلوا من هذه الأو�سمة �أداة �شيطانية
قد
كبرية ،وقاموا با�ستن�ساخ مئات الآالف من هذه الأو�سمة� ،إ�ضافة �إىل طباعتهم
ٍ
حيوانات مفرت�سة؛ وهذا الأمر �أ�سهم
تعرف الأملان على �أنهم
ٌ
بيانات �إعالمي ٍة ّ
ٌ
ومثال �آخر هو ا�ستغالل (�إ�سرائيل)
م�ساهمة كبرية يف دخول �أمريكا احلرب.

اخلا�صة الإ�سرائيلية (م�ستعربني) على يد
حلادثة مقتل جنديني من الوحدات
ّ
الفل�سطينيني املتظاهرين عندما ِ
ك�شف �أمر اجلنديني يف رام اهلل ،وذلك من �أجل
�شيطاين لعا ّمة الفل�سطينيني.
�إبراز وج ٍه
ٍ
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الف�صل الثاين :تطبيق مبادئ احلرب النف�سية من ِقبل الفل�سطينيني
وحزب اهلل
مل ي�أت مو�ضوع احلرب النف�سية يف ال�صراع (العربي-الإ�سرائيلي) على
�سريع ال�ستخدام احلرب النف�سية
ا�ستعرا�ض
�أيام حرب اخلليج ،ومن خالل
ٍ
ٍ
من �أيام حرب اال�ستقالل ،نرى �أن هناك مفاهيم ّمت ا�ستثمارها ب�أ�شكالٍ مع ّين ٍة
من كال الطرفني.

ٍ
بيانات باللغة العربية
فخالل الغزو امل�صري يف مايو  ،1948وزّع امل�صريون
على ّ
�سكان امل�ستعمرات التي تقع جنوب البالد :م�ستعمرة "يد مردخاي "
وم�ستعمرة " نري-عم " ،ودعتهم فيها �إىل اال�ست�سالم .وهذه البيانات كانت
نتيجة جهود ع�سكرية لأ�سلوب احلرب النف�سية للجي�ش امل�صري ،لك ّنها د ّلت
على اخلط�أ يف فهم الأمور من ِقبل هذا اجلي�ش(((.
ويف البيان الذي �أل ِقي على م�ستعمرة (نري –عم) ،كان يوجد خط�أ �أ�سا�سي
ومهني يف هذا البيان الذي كان وزّع من ِقبل امل�س�ؤول عن �إدارة احلرب النف�سية.
التطرق �إىل مو�ضوع ثقافة العدو وكان عليه �أن يتطرق
فقد كان عليه �أن ميتنع عن
ّ

توجه القائد امل�صري �إىل املدافعني عن امل�ستعمرات وطلب
�إىل ثقافته ،حيث ّ
ّ
ا�ستدل بها من القر�آن� ،أو ح�سب ما �أو�ضح
منهم من خالل هذه الر�سائل �أمور ًا

�أنها من التوراة.
التوجه مل ينجح يف الت�أثري على املعنويات العالية للجنود املدافعني.
وهذا
ّ
لعدة سنوات بعد اندالعها.
((( يُتو ّقع أن هذا األمر ناب ٌع من تركة اجليش البريطاني في احلرب العاملية ،وحتّى ّ
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أ�سا�س ديني،
املوجهة كانت على � ٍ
وكان اخلط�أ الأكرب يكمن يف �أن هذه البيانات ّ
وكان معظم ّ
�سكان هذه امل�ستعمرة من العلمانيني؛ هذا بالإ�ضافة �إىل الأخطاء
والن�ص التي جعلت من هذه البيانات �أ�ضحوكة.
يف الكتابة
ّ
� أما حرب الأيام ال�س ّتة ( ،)1967فقد كانت ق�صرية بحيث مل ت�سمح
با�ستعمال �أ�ساليب احلرب النف�سية ب�صور ٍة مفيدة .ويف مقابل ذلك ،وبعد انتهاء
ي�سمى باحلرب النف�سية يف �أو�ساط
احلرب ،ن ّفذت خطوات وا�سعة يف �إطار ما ّ
ّ
ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية و قطاع غزة ،حيث عملت هذه احلرب
النف�سية على الت�أكيد على ق ّوة (�إ�سرائيل) ،و�أنه من م�صلحة الفل�سطينيني
احلفاظ على الهدوء و الأمن.
ق�صة انهيار �أجهزة اجلي�ش
حرب ت�شرين عام  1973ت�شهد �أي�ض ًا على ّ
وخا�صة التعامل مع ال�صحافة الأجنبية
والإعالم احليويتني يف احلرب النف�سية،
ّ
يف (�إ�سرائيل) .فخالل احلرب ،مل ت�ؤ ّد القيادة العا ّمة �أف�ضلية يف ّ
بث املعلومات

وا�ستغاللها لأهداف ا�سرتاتيجية .ويف معر�ض احلرب النف�سية "التكتيكية" يف
ٍ
متفرقة ،مثل
�ساحة املعركة ،ف�إن هناك احتمال وقوع �
أحداث عر�ضي ٍة حم ّلي ٍة ّ
الإعالن عن عمليات الإعدام ٍ
أ�صل درزي ،يف حني �أنه ق ِتل
لقائد
�سوري من � ٍ
ٍ

يف �ساحة املعركة .وهنا كان الهدف عبارة عن ّ
ني بني النظام ال�سوري
دق �إ�سف ٍ
ومواطنيه الدروز.
م�صطفى طال�س ،وزير الدفاع ال�سوري قال �إن (�إ�سرائيل) قامت بجهود
ٍ
بيانات
كبرية يف جمال احلرب النف�سية �أثناء حرب لبنان( ،((1حيث وزّعت
( ((1مصطفى طالس والغزو (اإلسرائيلي) للبنان (تل أبيب:وزارة الدفاع )1988
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يف مدينة �صور ّ
حتث �سكانها ب�أن يف�سحوا املجال للجي�ش (الإ�سرائيلي)
بيانات لقادة اجلي�ش ال�سوري وذلك من �أجل
بالعبور �شما ًال .ووزّعت �أي�ض ًا
ٌ
�إقناعهم باال�ست�سالم؛ ّ
وبث �صوت (�إ�سرائيل) باللغة العربية ر�سائل للمقاتلني
الفل�سطينيني من �أجل حتطيم معنوياتهم؛ وهكذا.
ني طويل ٍة مع
الفل�سطينيون من جانبهم قطفوا ثمار العالقة التي دامت ل�سن ٍ
مرا�سلي ومندوبي ال�صحافة الأجنبية  ،الذين انت�شروا يف لبنان يف هيئ ٍة مع ّقدة،
حيث ا�ستخدم الفل�سطينيون الع�صا واجلزرة .وعلى �سبيل املثال ،كانت اجلزرة
هنا هي ال�سماح لل�صحفيني ب�إجراء اللقاءات ال�صحفية مع كبار قادة منظمة
ٍ
عقوبات على
التحرير والزيارات �إىل قواعد املنظمة؛ وكانت الع�صا عبارة عن
ال�صحفيني تبد�أ بالتهديد و تنتهي بالقتل(.((1
الفل�سطينيون واالنتفا�ضة والر ّد الإ�سرائيلي
تعترب االنتفا�ضة الأوىل التي بد�أت يف كانون ثاين  1987ق�صة مثرية
للنجاح ،حيث فهم الفل�سطينيون يف املراحل الأوىل من ال�صراع �أن اخليار
الع�سكري يف حرب الع�صابات لن ي�أتي بالثمار املن�شودة .لذلك ،ا�ستثمروا
ّ
ال�سكان املح ّليني
كثري ًا يف جمال الإقناع ،وكان العمل على جمموعة
الفل�سطينيني �سه ً
ال ،حيث كان �أ�سلوب العمل بالن�سبة ملنظمة التحرير يف
اجلبهة الداخلية �أ�سهل من � ّأي �شيء �آخر؛ ومتحورت اجلهود حول التغ ّلب
( ((1تفاصيل عن مجموعة القصص اخل ّالقة هذه ،أنظر z.Chafetz, double vision: how the press distorts
 .)Americans view of the Middle East (New York: wiliam morrow and co, 1986اختلف عليه الكاتب
البريطاني (روبرت فيسك) ،من الكتّاب البارزين املنتقدين ل(إسرائيل)
)r.Fisk, pity the nation: Lebanon at war (London: andre deutsch, 1990
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على ال�صعاب التي كانت تطر�أ يف �أثناء عملية ّ
بث املعلومات ،وكانت اجلبهة
الداخلية م�ستعدّ ة ال�ستقبال املعلومات ،وكانت العوائق الأ�سا�سية هي
ّ
امل�ستقل .و قد
القيود التي و�ضعتها الرقابة (الإ�سرائيلية) وفقدان الإعالم
ا�ستخدم الفل�سطينيون الو�سائل امل�ضا ّدة يف �إطار املواجهة الدائمة مع الرقابة
ا�ستمر
(الإ�سرائيلية) وتو�سيع دائرة الإف�صاح يف التعبري عن ال�صراع الذي
ّ
ٍ
حلرية التعبري عن الر�أي.
ل�سنوات ،وذلك من خالل جتنيد
منظمات دولي ٍة ّ
وحول مو�ضوع الإعالم� ،إ�ستخدم الفل�سطينيون خدمات الإعالم يف الدول

العربية ،مثل ّ
بث راديو منظمة التحرير من بغداد خالل االنتفا�ضة وراديو
�أحمد جربيل من دم�شق� ،إ�ضافة �إىل تطوير و�سائل �إعالمي ٍة كثرية ،مثل بيانات
مطبوعة ّ
وبث الإ�شاعات.
كم من املعلومات
الأ�سا�س الذي تب ّنته املنظمات الفل�سطينية هو جمع �أكرب ٍ

املقبولة وامل�ضبوطة .وقد ن�شرت وكاالت من داخل املجتمع الفل�سطيني
ٍ
وكاالت م�ستق ّل ٍة معلومات عن �آخر
حم�سوبة على منظمة التحرير� ،إ�ضافة �إىل
الأحداث املتجدّ دةّ ،
ٍ
خدمات مثل
مكنت من التقدمي لآراء متعدّ دة� ،إ�ضافة �إىل
الرتجمة �إىل املرا�سلني العامليني .وعملت منظمات معلوماتية �صغرية مثل
 - Palestine press service ppsالتابعة لإبراهيم قراعني و رميوندا
الطويل ،اللذين عمال من خالل مكتب �صغري؛ ومنذ �سنوات ال�سبعينات،
�أن�ش�أ الفل�سطينيون عالقات وطيدة مع مرا�سلني �أجانب ،وقاموا برتجمة
تخ�ص املجتمع الفل�سطيني من اللغة العربية �إىل الإجنليزية ،وربطوا بني
مواد
ّ

ق�ص�ص ذات قيمة �إعالمية كبرية.
مرا�سلني يتط ّلعون �إىل املعلومات وبني
ٍ
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وخالل االنتفا�ضة الأوىل ،عر�ض فل�سطينيون و(�إ�سرائيليون) خدماتهم
على �شبكات التلفزة الأجنبية وعلى ّ
ٍ
يهتم بال�صراع� .إن
كل
مكان يف العامل ّ
ه�ؤالء الأ�شخا�ص املح ّليني الذين يعملون ل�صالح منظمة �إعالم خارجية يعتربون
خلية حيوية يف العالقة بني املرا�سل الأجنبي والواقع املح ّلي .والفل�سطينيون
يتم
قاموا بهذه ّ
املهمة على خري وجه؛ وقد كان العمل مع وكاالت الأنباء ّ
مبوافق ٍة �سيا�سي ٍة من ِقبل في�صل احل�سيني.
لقد جلب هذا اال�ستثمار نتائج �إيجابية للفل�سطينيني عرب و�سائل الإعالم،
يتم ا�ستقبال بثّه يف (�إ�سرائيل) مفيد ًا بالن�سبة
وكان التلفزيون الأردين الذي ّ
لهم ،وذلك من حيث ن�شرات الأخبار التي �أ�صبحت م�صدر معلومات مهم ًا
بالن�سبة لفل�سطينيي الـ 48الذين بحثوا عن م�شاهد يف التلفزيون لأحداث
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مل تقم ن�شرات الأخبار (الإ�سرائيلية) ببثّها،
و�أ�صبحت هذه املواد م�صدر ًا هام ًا للمعلومات املرئية.
توجه الفل�سطينيني �إىل "املدنيني الأعداء :مواطني (�إ�سرائيل)"،
وحول ّ
فقد �أجرى الفل�سطينيون ذلك بوا�سطة ال�صحافة (الإ�سرائيلية) ،حيث �أن�ش�ؤوا
عالقات عمل جريئة مع مرا�سلي ال�ضفة الغربية ومع مرا�سلني �آخرين يف ال�صحافة
التوجه �صحافة املجالت الفل�سطينية التي
املركزية (الإ�سرائيلية) .وغيرّ هذا
ّ
�صدرت يف اللغة العربية ،مثل (اجل�سر) ،لك ّنها مل تنجح يف التغلغل �إ ّال داخل
قليل من النا�س ومنهم الي�سار يف املجتمع (الإ�سرائيلي).
قطاع ٍ
ٍ
وكانت ر�سالة االنتفا�ضة املركزية جتاه العد ّو واملحايدين :هي �أن االحتالل
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(الإ�سرائيلي) غري �شرعي وغري �أخالقي .ولذلك ،يجب اال�ستعجال يف م�سرية
ال�سالم من �أجل حقن الدماء وتوفري املعاناة .ونتج من خالل هذه الر�سائل
املوجهة ر�سالة �أخرى �أكرث �أهمية ِ
ذكرت �آنف ًا ،وهي ال�شعور بالذنب؛ بالإ�ضافة
ّ
�إىل ر�سال ٍة �أن التخ ّوف (الإ�سرائيلي) من قيام دولة فل�سطينية ،مت من خالل
حتييد الفل�سطينيني نتيجة القوة (الإ�سرائيلية) الهائلة .و�أ ّدت الر�سالة الأخرية
القوي �أمام ال�ضعيف،
�إىل �أ�شياء متناق�ضة ،منها �أنها �أبرزت الفجوة والفرق بني
ّ

ومن ناحي ٍة �أخرى ق ّللت من التخوف لدى (الإ�سرائيليني).

وكمثالٍ على تنظيم مبادرات فل�سطينية ملحاولة العودة والدخول �إىل
�أر�ض فل�سطنيّ ،
�سميت
نظمت �سفينة النقل
امل�سماة (�سول فرين) ،والتي ّ
ّ
"ب�سفينة العودة" .وكان من املقرر �أن تبحر هذه ال�سفينة من اليونان باجتاه
�شواطئ فل�سطني وعلى متنها الالجئون الفل�سطينيون الذين جرى طردهم من
فل�سطني؛ و ّمت ت�شكيل جهاز �إعالمي كبري لهذا الأمر .وو�صل الع�شرات من
املرا�سلني �إىل �أثينا لعدّ ة �أيام .ويف النهاية� ،أغ ِرقت هذه ال�سفينة على �شاطئ
التوجه ،وكان من
قرب�ص نتيجة لو�ضع لغم يف �أر�ض ّية ال�سفينة .و�ألغي هذا
ّ
الوا�ضح بالن�سبة لل�صحفيني هوية اجلهة التي وقفت وراء هذا العمل.
ن�شاطات �أجهزة الإعالم يف (�إ�سرائيل)
على اجلانب الآخر من الن�شاطات الفل�سطينية يف زمن االنتفا�ضة ،كانت
�أجهزة الإعالم (الإ�سرائيلية) متخ ّلفة ،و�سرعان ما انهارت يف ب�ضع �ساعات.
ومل ت�ستطع �إذاعة اجلي�ش (الإ�سرائيلي) الوقوف �أمام ال�ضغوطات ،حيث
ِ
ّ
وا�ستخدمت وحدة جهاز
للبث م�سبق ًا،
مل تفهم احلاجة للمعلومة اجلاهزة
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الناطق با�سم اجلي�ش (الإ�سرائيلي) فقط للردود ح�سب قواعد" اللعبة املنا�سبة"
�أو ( )fair playالأمريكية ،ب�سبب الت�أخري وعدم �إمكانية احل�صول على
�إجابة فورية .تلخّ �صت جميع الإجابات بالإيجاز“ ،اجلي�ش يفح�ص �أ�سباب
احلادث"؛ والإجابة الأكرث و�ضوح ًا جاءت بعد عدّ ة �أيام ،ومل ت�شمل �أو تلخّ �ص
الأحداث ال�شاذة .كان عمل ال�ض ّباط املرافقني والذين من املفرت�ض �أن ّ
ي�شكلوا

العمود الفقري للن�شاطات ال�صحفية مع املرا�سلني �أوقات الطوارئ ح�سب
فهمهم فقط ،ومل يكن العمل مهني ًا وح�سب ما يتط ّلبه �أ�سلوب الر�سائل مع
املرا�سلني( .((1وح�سب الفل�سطينيني� ،إ�ستخدمت (�إ�سرائيل) �أ�سلوب احلرب
ٍ
بيانات مز ّيف ٍة و�إ�شاعات ،كانت ال�سبب يف
النف�سية (ال�سوداء) عن طريق ن�شر
ِ
وا�ستخدم الفل�سطينيون هذا الأ�سلوب
النزاع داخل املجتمع الفل�سطيني(،((1
بث الراديو التابع لأحمد جربيل من دم�شق؛ كما ا�ستخدم هذا ّ
يف ّ
البث يف
رفع معنويات الفل�سطينيني ّ
وبث ر�سائل م�ش ّفرة حقيقية ووهمية .وقد حاولت
(�إ�سرائيل) الت�شوي�ش على هذا ّ
البث؛ ولكن ،ب�سبب نق�ص بع�ض الأمور،
تو ّقف الت�شوي�ش.
اخلا�صة (الإ�سرائيلية) التي عملت يف مناطق ال�ضفة الغربية
الوحدات
ّ
وقطاع غزة مثل (�شم�شون ،ودفدفان) ،عادت بالفائدة النف�سية والعملية
(من دون ق�صد) ،ودفعت ال�شهرة التي ظهرت لهذه الوحدات ،والتي
ع ِرفت يف �أذهان النا�س على �أنها وحدات القتل واملوت ،الكثري من املطلوبني
الفل�سطينيني �إىل ت�سليم �أنف�سهم.
(12) j.lederman, battle lines: the American media and the intifada (New York: Henry holt, 1992).p159.
( ((1الدكتور جواد عبد الصالح من (جامعة بير زيت) بحث في هذا املوضوع بحثا ً
مفصالً.
ّ
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ويف النهاية ،ف�إن اله ّوة يف م�صادر الطرفني دفعت الفل�سطينيني للقيام مببادرة

ّ
ومنظمة يف جمال املعلومات .وا�ستخدم (الإ�سرائيليون) يف الأ�سا�س
جديدة
م�صادر ع�سكرية ف�شلت �أمام التحدّ يات التي و�ضعها الفل�سطينيون من خالل
معلومات ّ
ٌ
منظم ٍة وجوهرية .وال ّ
ٍ
�سهل
�شك �أن ت�سويق الق�ضية الفل�سطينية
جد ًا .ولكن ،هذه الأ�سباب ال�سهلة ال تعطي تو�ضيح ًا للف�شل (الإ�سرائيلي)،
وقد تغيرّ ت ال�صورة يف اجلولة الثانية من االنتفا�ضة.
� أحداث 2002-2000
ّ
�شكلت الأحداث التي تلت �شهر ت�شرين الأول من عام  2000مانع ًا �إ�ضافي ًا
�أمام ا�ستغالل جناحات احلرب النف�سية الفل�سطينية ،حيث يدور احلديث عن
دولة فل�سطينية فعلية .فمن جهة احلرب النف�سية ،ف�إن هناك قيود ًا للفل�سطينيني
يف ا�ستخدام الأ�سلحة التي ت�س ّبب بوقوع قتلى (�إ�سرائيليني) كرث .وهذا الواقع
اجلديد �أ ّثر على الإجنازات الأ�سا�سية التي �أجنِزت خالل االنتفا�ضة الأوىل.

� إن �أ�سا�س احلرب النف�سية يف االنتفا�ضة الثانية هو العمل يف اجتاهني � :ضربات
جانب �آخر ،وجود منوذج �ضعيف"�ضحية".
(الإرهاب) من جانب؛ ومن
ٍ
ويوجد للفل�سطينيني و�سائل �إعالمية م�ستق ّلة �سهل الو�صول �إليها مثل –راديو
ّ
ال�سكان الأ�صليني على الرغم
وتلفزيون -ولكن يحاول ه�ؤالء ا�ستغالل جتنيد
من العوائق من جانب ال�سلطة .وحق ًا ،ف�إن الفل�سطينيني مل يفقدوا حا�س ّية

املبادرة وا�ستغالل الفر�ص يف النزاع ،يف حني �أن (الإ�سرائيليني) مرت ّددون
ومتخ ّبطون ب�أخالقيات الدعاية (با�ستثناء عملية خطف اجلنود يف رام اهلل،
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مف�صلة؛ ولكن كانت لها دالالت ،مثل الدم على
حيث مل ت�شاهد هناك �صور ّ
ّ
مانع لعر�ض �أع�ضاء
كف ال�شاب الفل�سطيني) .وال يوجد للفل�سطينيني � ّأي ٍ
داخلية لأ�شخا�ص نتيجة �إ�صابتهم بر�صا�ص اجلي�ش (الإ�سرائيلي) ،حيث ّمت
عر�ض �صور تلفزيونية ون�شر �صو ٍر يف ال�صحف.
� إن ا�ستغالل �صور جمجمة الطفلة اليهودية املثقوبة بالر�صا�ص ،التي
خا�صة ،ومل تكن مبادرة
ق ِتلت يف اخلليل (�شلهيفت ب�س)  ،كانت مبادرة
ّ
من ِقبل احلكومة (الإ�سرائيلية) .لقد متثّلت الر�سالة املركزية للفل�سطينيني
التي ا�ستخدموها يف االنتفا�ضة الثانية يف (ظلم االحتالل) .ويف هذا اجلانب،
ف�إن (�إ�سرائيل) ما زالت متخ ّبطة حول م�س�ألة ت�شويه مكانة يا�سر عرفات� ،أو

اعتبار هذا الأمر كر�سالة هادفة يف احلرب النف�سية ،يف حني �أن الفل�سطينيني
ي�ستخدمون مو�ضوع (ظلم االحتالل) وال�ضرر الأخالقي ،و�أن هذه الر�سالة
ت�ؤ ّدي �إىل حمايدة ال�ضرر النابع من عمليات "االنتحاريني".
ال�صراع مع حزب اهلل
تنظيم حزب اهلل مثال للنجاح يف جمال احلرب النف�سية التي حدثت يف لبنان،
ي�ضم عدد ًا قلي ً
ال من املقاتلني ال يتعدّ ى املئات،
على الرغم من �أنه تنظيم �صغري ّ

حيث ا�ستطاع �أن يفر�ض �إرادته على دول ٍة تُعترب الأقوى ع�سكري ًا يف املنطقة،
دون اال�ستناد �إىل �سالح امل�شاة �أو �سالح اجل ّو �أو وجود �أ�سطولٍ بحري .كانت

الفئة الأوىل امل�ستهدفة يف الإعالم من ِقبل احلزب هم ّ
�سكان جنوب لبنان،
حيث �أثبت حزب اهلل لهم �أن بقاء (�إ�سرائيل) يف املنطقة هو ق�صري ،و�أن احلزب
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وم�ستقر �أكرث؛ وللتوجيه ،وجدت عدّ ة �أذرع؛ فمن جهة ،كانت هناك
قائ ٌم
ٌ
ّ
ال�سكان وحرب على م�ساندي اجلي�ش (الإ�سرائيلي) (من جهة
�سيطرة على
النا�شطني املعروفني �أو املجهولني) .ومن جانب �آخر� ،أن�شئت م�ؤ�س�سة لرعاية
ال�ش�ؤون االجتماعية والثقافية ،هدفها الو�صول �إىل � ٍ
أهداف �سيا�سي ٍة ودعائية،
وهذه من مبادئ احلرب النف�سية ،التي كانت البديل للم�ؤ�س�سة (الإ�سرائيلية).
�ضغوط كبري ٌة على ّ
�سكان جنوب لبنان من ّ
ٌ
كل الأطراف (مبا فيها
ومور�ست
وجهت �إليهم ،والتي � ّأكدت على
احلكومة اللبنانية) ،من خالل الر�سائل التي ّ
�أن خيانتهم كانت خيانة للوطن الأ ّم.
� إن الوعي الثقايف حلزب اهلل من ِقبل رجاله يف املنطقة �ساعده كثري ًا على
نقل الر�سالة ب�صور ٍة �إيجابي ٍة عرب الإعالم ،ومن خالل العالقات االجتماعية
التي �أن�ش�أها� ،إ�ضافة �إىل و�سائل االت�صال املتعدّ دة .واجلماعة الثانية يف
اال�ستهداف هي (اجلي�ش) ،والتي �شملت اجلي�ش (الإ�سرائيلي) وجي�ش لبنان
اجلنوبي .لقد تزامن م�سار احلرب النف�سية مع العمل الع�سكري ،وعرف حزب
و�شن عليه حرب ع�صابات،
اهلل نقطة ال�ضعف الع�سكرية جلي�ش لبنان اجلنوبي ّ
وقام اجلهاز اال�ستخباراتي التابع حلزب اهلل بتجنيد �أفراد داخل جي�ش لبنان
اجلنوبي ،و�أعطى �شعور ًا �أن ّ
كل �شيء مك�شوف داخلي ًا ممّا �ساعد على انهيار
معنويات اجلي�ش اجلنوبي.
وعندما بد�أت �أ�صوات االن�سحاب تتعاىل يف (�إ�سرائيل) من جنوب لبنان،
�ضاعف حزب اهلل من ر�سائله وبثّه يف �أو�ساط ّ
�سكان جنوب لبنان ،وعر�ض
ٍ
مقابالت �أج ِريت مع �سيا�سيني م�ساندين لالن�سحاب.
مقاطع من
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املوجهة �إىل (�إ�سرائيل) ،فتع ّلقت بالت�صميم على موا�صلة
� أما الر�سائل
َّ
الكفاح واال�ستعداد الالمتناهي للت�ضحية بالنف�س واملمتلكات .ومثال ذلك
خطاب ن�صر اهلل ،والذي �سقط ابنه يف احلرب �ضدّ (�إ�سرائيل)؛ وحتدّ ثت هذه
جمازي �سيطر على
تعبري
الر�سائل التي بثّت عن "امل�ستنقع اللبناين"؛ وهو
ٌ
ٌ
الأذهان ومعناه "�أخرجوا من لبنان" ،وملاذا �إطالة عمر امل�أ�ساة دون فائدة؛
وا�ست ِغ ّل مو�ضوع امل�ستنقع اللبناين كر�سالة تاريخية ،و ُيق�صد بذلك �أن ّ
كل

غا ٍز (معتدي) للبنان قد انهزم� ،إ�ضافة �إىل �أن حزب اهلل عمل كثري ًا على توثيق
املعاناة لغري املقاتلني.
� إن ا�سرتاتيجية حزب اهلل هي ممار�سة ال�ضغوطات من جانب املواطنني يف
(�إ�سرائيل) على �أ�صحاب القرار .وم�سار عملية "عناقيد الغ�ضب" قبل موعدها
هو مثال للعمل الع�سكري الذي تو ّقف نتيجة ّ
التعر�ض للمواطنني
بث �صور
ّ
املدنيني (مذبحة قانا) ،والتي ِ
ن�شرت يف جميع �أنحاء العامل؛ و�إن هذا الأ�سلوب
احلديث يف �إدارة املعركة �أعطى حزب اهلل �أداة قوية للمواجهة ب�أ�شكالها.
جتمع
وكانت الفئة امل�ستهدفة من حزب اهلل يف اجلانب (الإ�سرائيلي) ّ

ّ
ال�سكان يف منت�صف (�إ�سرائيل) .و ّ
تركزت العمليات الع�سكرية يف الفرتة
الأخرية �ضدّ جي�ش لبنان اجلنوبي (حلد) واجلي�ش (الإ�سرائيلي) ،وتوقفت
العمليات الهجومية ملا بعد احلدود يف ال�سنوات الأخرية ،وذلك من �أجل
تدعيم الهدف الأ�سا�سي لتنظيم حزب اهلل وهو �أن احلرب هدفها حترير �أر�ض
لبنان من االحتالل و�أوقف الإعالن عن احتالل القد�س م�ؤ ّقت ًا.
� أثمرت املعرفة بالثقافة (الإ�سرائيلية) بعدّ ة �أ�شكال حول تنويع املعلومات.
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فق�ضية الط ّيار (رون �أراد) واملفقودين بعد االن�سحاب (الإ�سرائيلي) من اجلنوب
اللبناين ،كانت مرحلة �صعبة على (�إ�سرائيل) .فمو�ضوع حترير الأ�سرى

ي�ضرب عميق ًا يف الثقافة اليهودية ،وقد �أح�سن حزب اهلل ا�ستغالل ذلك.
لقد بذلت (�إ�سرائيل) جهود ًا كبرية من �أجل خطف م�س�ؤويل حزب اهلل
اللبناين (عبيد والديراين) .ولكن ،مل تكن هناك �أية جهود من ِقبل (�إ�سرائيل)
ٍ
مقابالت مع (عبيد).
ال�ستغالل وجودهما للمجال النف�سي ما عدا عدّ ة
� إن ّ
بث الر�سائل للجماعات امل�ستهدفة واملختلفة قد تعاظم وتط ّور .ف�أن�ش�أ

حزب اهلل ّ
أمر ال يتط ّلب اال�ستثمار الكثري.
حمطة راديو وتلفزيون "املنار"؛ وهو � ٌ

ّ
ال�سكان،
لكن نقطة ال�ضعف يف هذه الو�سائل هي �أنه من غري املمكن �إجبار
ّ
خا�صة امل�ستهدفني من الأعداء على ا�ستقبال هذا ّ
البث .ولكي يتغ ّلب حزب
ّ
اهلل على هذه احلواجز ،عمل على ما ّمت ا�ستخدامه بداية يف احلرب العاملية
الأوىل ،وهو ّ
بث مواد يتط ّلع �إليها العد ّو باهتمام( ،((1حيث غر�س حزب اهلل

ٍ
م�ست خالل هذه احلرب �أو�ساط ًا كثرية ونالت اهتمام اجلميع يف
معلومات ّ
(�إ�سرائيل) ،و�أثارت موا�ضيع كثرية .قيادة اجلي�ش (الإ�سرائيلي) كانت على
ر�أ�س �أهداف هذه الر�سائل التي قام حزب اهلل ببثها ،وبعدها جاء دور رجال
وخا�صة مرا�سلي ال�ش�ؤون العربية ومرا�سلي ال�ضفة الغربية
ال�صحافة املرا�سلني،
ّ
وقطاع غزة واملرا�سلني الع�سكريني؛ ومل تكن هناك م�شكلة يف الرقابة ،وذلك
لأن هذه الأمور ّمت ن�شرها يف ال�صحافة اخلارجية.
( ((1طبع الفرنسيون صحفا ً دعائية باللغة األملانية وألقوها على اجلنود في خنادقهم ،وذلك من أجل استماله
األملان لطلب السالم .وهناك معلوماتٌ عن جنودٍ أملان وقعوا في األسر لدى الفرنسيني؛ وهكذا أيضا ً حصل من
خالل راديو القاهرة الذي كان ّ
يبث بالعبرية في الفترة ( )1974– 1973حتّى إعادة األسرى اإلسرائيليني.
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�إن الأداة الأكرث جناعة لدى حزب اهلل كانت من خالل املا ّدة امل�شاهدة.
وهنا �أثبت تنظيم حزب اهلل �أنه من الأجدى ا�ستخال�ص املكا�سب الكبرية
بوا�سطة ا�ستغالل اخليال اخل�صب و�إبداع و�سائل �إ�ضافي ٍة ب�سيطة� ،إ�ضافة �إىل
تطوير التنظيم لأ�سلوب قوانني املعركة للما ّدة امل�شاهدة ،وهي وجهة النظر
القائلة "�إن مل ت�ص ّور–مل تقاتل"؛ �إن كامريا ت�صوير الفيديو البيتية ك ّونت
الأداة املركزية ،وجرى عر�ض املواد التي ّمت جلبها من �ساحة املعركة عرب
ّ
حمطات التلفزيون ب�أ�سلوب خطابي رفيع امل�ستوى؛ كما جرى ّ
البث مع تعليق
�أو ّ
بث مو�سيقى الن�صر .ويف واقع احلال ،ف�إن كامريا الفيديو تعطي كما هو
معروف و�صف ًا انتقائي ًا للواقع .وهكذا �أ�صبحت العمليات �شعار ًا مهم ًا بالن�سبة
�إىل حزب اهلل .ويف عملية (دلعال) ،ف�إن �صور العلم (علم حزب اهلل) وهي
ٍ
لوقت ق�صري ،تُعترب �شيئ ًا مهم ًا بالن�سبة حلزب اهلل ،على الرغم من
ترفرف ولو
قناعته �أنه �سين�سحب من هذا املوقع بعد قليل     .
وبعثت املا ّدة املرئية يف (�إ�سرائيل) ذكرى مع�ضلة �أمريكية ،بدايتها كانت
يف حرب فيتنام و�آخرها يف حرب اخلليج( ..((1و�إن �صور حزب اهلل التي بثّت
يف التلفزيون (الإ�سرائيلي) ،وعلى الرغم من �أنها كانت بجود ٍة ب�سيطة ،لك ّنها
اخلا�ص (املك�شوف) للمن�شورات.
�أ ّمنت ما ّدة كبرية للتوثيق
ّ
(الإ�سرائيليون) �شاهدوا هذه ال�صور باندماج بني التخ ّوف واالنهيار:
وحدات ع�سكرية تقع يف كمني� ،أو مركبات �أ�صيبت نتيجة انفجار عبو ٍة نا�سف ٍة
جانبية ،خلقت انطباع ًا نف�سي ًا تراكمي ًا من النجاح الع�سكري حلزب اهلل.
واتهمت من
( ((1نالت (جني فوندا) ( )Hanoi janeخالل حرب فيتنام اللقب عندما ذهبت لزيارة مدن الشمالِ ،
جهات أخرى معارض ٍة للحرب.
أوساط مع ّين ٍة في الواليات املتحدة األمريكية باخليانة ،وامت ِدحت من ِقبل
ِقبل
ٍ
ٍ
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م�صدر �آخر ّ
لبث الر�سائل واملعلومات كان من خالل الإنرتنت .فنموذج
حزب اهلل باعتباره جمموعة من القوى ال�شيعية املرتابطة والبدائية قد انت�شر من
خالل املواقع الن�شطة( ((1التي قام احلزب بت�شغيلها؛ ودخل على هذه املواقع
خا�صة
مف�صلة؛ جمموعة من الأ�صوات ّ
(�إ�سرائيليون) و�شاهدوا �صور ًا مفزعة ّ
ٍ
أ�صوات لعمليات خمتلفة .وقد ف�شلت املحاوالت (الإ�سرائيلية)
جمموعة �
ان�ضم العرب يف
لإغالق هذه املواقع من خالل �أ�ساليب املعلومات ،عندما
ّ
عملية �إيقاف املواقع (الإ�سرائيلية) وهاجموا مواقع اخلدمات (الإ�سرائيلية)،
ممّا دفع ال�سيا�سيني (الإ�سرائيليني) للإ�سراع يف طلب وقف عمليات احلرب
الإعالمية( ((1عرب مواقع الإنرتنت.
ويف �أعقاب االن�سحاب من اجلنوب اللبناين ،خرجت �أ�صوات يف
(�إ�سرائيل) تنادي بالعمل �ضدّ احلرب النف�سية حلزب اهلل .ولكن ،على �أر�ض
الواقع مل يتح ّقق �شيء.

(16) www.hizballah.org.
(17) www.ynet.co.il 26.10.2000 .
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الف�صل الثالث :الف�شل (الإ�سرائيلي) :مفهوم الإعالم  ...حتليل
تنظيمي وت�ص ّوري
من خالل الف�صول ال�سابقةّ ،مت ا�ستعرا�ض �أ�سا�سيات مبادئ احلرب النف�سية
وتطبيقاتها يف النزاع (الإ�سرائيلي)-العربي .وعلينا �أن ن�شري �إىل عنا�صر الف�شل
املختلفة يف تطبيق احلرب النف�سية يف (�إ�سرائيل) قبل عر�ض اقرتاحات االرتقاء
�إىل الأف�ضل.
يوحد ال�شعب بجميع �أطيافه من
و�إن كان هناك يف (�إ�سرائيل) �
ٌ
إجماع عا ٌم ّ
اليمني وح ّتى الي�سار ،فهو ِ
جمم ٌع على قول (�أنه ال يوجد لدينا �إعالم ناجع).
ويف هذا الف�صل ،نناق�ش جذور الف�شل (الإ�سرائيلي) من الناحية (الت�ص ّورية،
والتنظيمية) يف ا�ستخدام املعلومات بهدف الو�صول �إىل � ٍ
أهداف �سيا�سية.
�شعب منعزل
ٌ
عنا�صر متعدّ دة كانت وراء ف�شل احلرب النف�سية يف (�إ�سرائيل) .وكان
الف�شل الأ ّول يف امل�سار الفل�سفي .ويف الف�صل الأ ّول �أ�شرنا �إىل العبء ال�سلبي

فيما يتع ّلق با�ستخدام الدعاية يف (�إ�سرائيل) بعد الكارثة (الهولوكو�ست).

ّ
وي�شكل مفهوم الإعالم وجهة النظر للنف�سية (الإ�سرائيلية) ،فينطوي
بداخله على م�أزقٍ مل ُي ّ
حل ح ّتى اليوم.ويف رغبة (�إ�سرائيل) غري املتو ّقفة يف
طمعها باالعرتاف الدويل ،و�إن هذه الرغبة كانت �أ�سا�س اجلهود نحو التط ّور
يف العامل الثالث يف الزراعة و �أمو ٍر �أخرى .و�أظهرت اجلهود التي انهارت يف
�سنة 1973خالل �ساعات حتت ال�ضغوطات العربية واللجنة الدولية املناه�ضة
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مرة �أخرى ،وط ِرحت امل�س�ألة على ب�ساط
للعن�صرية يف (ديربن)  ،املو�ضوع ّ
البحث .و�أدرك هذه ال�صاعقة ال�شباب (الإ�سرائيلي) ـ املرا�سلون ـ �أع�ضاء
الكني�ست والطلبة ـ بعد اكت�شافهم ل ّ
ال�سامية التي ظهرت يف �أروقة االجتماع
�أو يف �شوارع املدينة.
مف�صلة لل�صحافة اخلارجية
يف املا�ضي ،ظهرت من بني ال�سطور �
إتهامات ّ
ٌ
بالال�سامية .وعلى �سبيل املثال مو�ضوع (حادث اال�ستطالع حلادثة خطف
اجلنود يف رام اهلل) كمثال ودافع رئي�س ال�ستعرا�ض النزاع (الإ�سرائيلي)
املحررون �أو م�س�ؤولوهم من اليهود ي�سعون
العربي ،وعندما كان املرا�سلون �أو
ّ

�إىل تو�ضيح الأمور للمواطن (الإ�سرائيلي) ،والتي تدور يف �أ�سا�سها حول
جمتمع جديد.
�شخ�ص على االندماج داخل
�إجبار
ٍ
ٍ
ٍ
حتديد فيما �إذا كان هذا الت�ص ّور �صحيح ًا �أم ال ،فهو ال ي�ساعد
ومن دون
قليل من النا�س يف مو�ضوع الدعاية وتطبيقاتها الع�سكرية (احلرب
ح�سب ر�أي ٍ
النف�سية) ،حيث �أ ّدت االتهامات الال�سامية �إىل نتائج �سلبية وقلة الرغبة يف
اال�ستثمار.
الف�شل الآخر هو الت�ص ّور اليهودي للنظرة التفا�ؤلية حول ما يتع ّلق بنهاية
الزمان ،و�أن نهاية ال�صدق هي الن�صر الذي ن�سمع به يف فكر امل�سيح ،عالوة
على �أن ال�صدق �سينت�صر يف امل�ستقبل؛ لكن ،يف الواقع ال ندري �أننا �سننت�صر
خالل اجلدال هنا والآن .ويربط هذا الت�ص ّور �إىل ٍ
حد معينّ ٍ ت�ص ّور الال�سامية،
وكالهما ي�ساند من يعملون يف مهنة الإعالم.
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التطرق ال�ستخدام الدعاية
ّ
ألوف حول ّ
�إىل جانب هذه الت�ص ّورات ،ف�إن هناك حزن ًا غري م� ٍ
كل ما يتع ّلق
بالدعاية (من الناحية ال�سلبية ،مثل الدعاية املفزعة) ،لأنها ال ت�شري �إىل ال�شرح
والتو�ضيح حول ما يتعلق بذكرى الكارثة (الهولوكو�ست) على يد النازيني.
ومقت لنمط الدميقراطية يف �أو�ساط اجلماهري يف (�إ�سرائيل)؛
واملق�صود هنا كر ٌه
ٌ

ومل يكن هناك ا�ستخدام للدعاية على ال ّ
أقل يف وقت احلرب ب�سبب هذا النمط
من الكراهية املوجود يف الدول املتقدّ مة يف الغرب.
يظهر ا�ستخدام الإعالم العاطفي من جديد يف ّ
كل موجة (�إرهاب)
فل�سطينية .ومثال ذلك االنتفا�ضة الأوىل التي انحدرت �إىل "قتل داخلي بني
الفل�سطينيني على م�ستوى كبري" ،وق ِتل خاللها عنا�صر ق�ضائية لها عالقة
بامل�ستوى ال�شعبي الأمني ،وال�شرطة قامت بتنفيذ عمليات اعتقال؛ ويف عملية
ري ممّن ّمت اعتبارهم
التحقيق عن هذه الأمورّ ،مت تنفيذ حكم الإعدام بعد ٍد كب ٍ
متعاونني مع االحتالل .كانت �صورة منحرفة وخميفة ،وكانت هناك �إمكانية
ن�شرها لأهداف الإعالم؛ لكن ،هذه الفكرة ّمت االحتفاظ بها.
حم�صلة هذا الأمر كانت �صحيحة ،عالوة على �أننا
وهنا ن�شري �إىل �أن
ّ
ٍ
توازن يف ر�سائل مفزعة ،وذلك من �أجل تنفري
ملزمون يف البحث عن نقطة
امل�شاهد ،ويوجد �أ�ساليب كتابية خمتلفة وجدت من �أجل الت�سترّ على املواد
لكن هذا الأمر
امل�شاهدة يف التلفزيون ،مل ولن يراد ن�شر مثل هذه املوادّ .
ُيعدّ واحد ًا من �أمو ٍر كثري ٍة من �أ�ساليب ا�ستخدام و�سائل مثرية للعواطف

.atrocity propaganda
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وخا�صة بعد اتفاق ال�سالم مع م�صر ،ظهر يف (�إ�سرائيل)
يف العقود الأخرية،
ّ
خيايل مثايل ،وحماولة تغيري �أ�سلوب
أ�سلوب
�إجتاه لفهم العامل العربي ب�
ٍ
ٍ
خا�صة يف
التعر�ض للعرب
ب�شكل �سخيف .وهناك عدد من العنا�صر القليلةّ ،
ٍ
ّ
�أو�ساط اليمني،يعاندون عر�ض �صور كاريكاتري ال �سامية يف العامل العربي.
وهنا ،ال يبدو �أن ت�أثريهم كبري ،و� ّإن مثل هذا الو�ضع ي�ص ّعب من �إيجاد ر�سائل
لكن ا�ستخدام الفل�سطينيني لل�سالح
عاطفية �أوقات احلرب مثل ب�شاعة العد ّوّ .

و(الإرهاب) و(االنتحاريني) � ،إعتبار ًا من �شهر �أكتوبر (� ، )2000أ ّدى �إىل ه ّز ٍة
يف ر�أي اجلماهري داخل (�إ�سرائيل) ل�صورة العرب؛ لكن ،وكما ِ
ذكر �سابق ًا،
ٍ
كحادث �شا ٍذ ال�ستخدام �أ�سلوب
ف�إن ق�ضية "خطف اجلنود" يف رام اهلل بقيت
ظاهرة العد ّو.
(الإ�سرائيليون) واملا ّدة امل�شاهدة
ب�صور ٍة عا ّمة ،نرى �أن لرهبة (الإ�سرائيلي) من املادة امل�شاهدة جذو ٌر يهودي ٌة
عميقة .ف�إنه يوجد لليهود حاجز نف�سي عميق من امل�شاهدة ،والتي تُعترب
ا�ستثناء .كما هو الرا�سخ بالن�سبة للأمريكيني من الطبقة ال�سفلى يف املجتمع؛
والنظرة بني املجتمعني الأمريكي و(الإ�سرائيلي) هي نظرة تكافئية ثنائية.
وعلى النقي�ض ،تقف حقيقة امل�شاهدة والتي ت�ص ّور اليوم مركز ال�صراع
الفل�سطيني ،ويتقدّ م الإقناع ونقل املعلومات �أكرث ف�أكرث يف ت�صميم امل�شاهدة.
و�أ�صبح التلفزيون قبل عقدين �أداة �إخبارية من الدرجة الأوىل �سحبت �إليها
ال�صحافة املطبوعة و�أي�ض ًا الإنرتنت .ويف نطاق الأدب الكتابي ،ف�إن هناك باب ًا
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حلوادث ّمت االهتمام بها من ِقبل  CIAلدى �شبكة  CNNحول �إمكانية
�إنتاج تقارير ا�ستخباراتية داخلية بت�صميم الفيديو ،مبا �أن امل�س�ؤولني ال يقر�ؤون
التقارير.
نوع من التعبري عن
� إن الر�سم الكاريكاتوري يف ال�صحافة املطبوعة فيه ٌ
الر�أي من خالل و�سيلة الإعالم امل�شاهدة املوجودة يف ال�صحافة .و�أمام هذا
منمقة
الهدف ،ف�إن (�إ�سرائيل) تر ّد �إىل حد معينّ ب�صورة كالمية وحقيقية ّ
ومف�صلة .وعالوة على الأ�سباب التي ِ
ذكرت �سابق ًا ،ف�إن لهذا الأمر جذور ًا
ّ
ّ
متجذرة؛ وقد �أظهرت درا�سة يف مو�ضوع الإعالم واحل�ضارة العالقة
ح�ضارية

مف�صل ٍة مثل اللقاءات
بني الت�ص ّور التاريخي حل�ضارة ما وبني االجتاه �إىل خلف ّي ٍة ّ
املتحجرة والتقدّ م ّ
ي�شكل
العملية .العامل العملي الأمريكي "وفيه اخللف ّية
ّ
ف�ص ً
ال ق�صري ًا يت�صادم مع هذه اخللف ّية للت�ص ّور الأوروبي( .((1وعلى �ضوء
نتوجه لإعطاء ا�ستعجالٍ
التاريخ الطويل لل�شعب اليهودي ،ال عجب يف �أننا
ّ
أ�سا�سي يف حني ،وكما هو معروف� ،أنها م�س�أل ٌة غري �شعبي ٍة اليوم.
و�شرح �
ٍ
ٍ
ق ّلة ن�شاط وفاعلية
ٌ
ف�شل �آخر نابع من حقيقة ال�صراع بني الدولة مب�ؤ�س�ساتها وبني منظم ٍة
�سيا�سي ٍة وع�سكرية .فمجال الدعاية واحلرب النف�سية يفر�ض علينا الفاعلية
والن�شاط والإبداع متعدّ د اجلوانب .ولذلك ،ف�إن هذا الأمر هو من اخت�صا�ص
تنظيم
ال�شباب واملهنيني �أرباب اخلربة الطويلة؛ فمن ال�سهل �أن يتب ّنى � ّأي
ٍ
(18) e .t hall and m. reed hall , understanding cultural differences(yarmouth ,me :intercultural press
,1999),p.17.
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�سيا�سي ا�سرتاتيجية دعائية لتغيري التوجيه ح�سب ما هو مطلوب .فالدولة
ٍ
موجهة نحو النجاة ال�شخ�صية
امل�ستقرة تعمل بهدو ٍء وتر ٍو؛ والأهمية ال�سيا�سية ّ
ّ
كعامل �أ ّويل؛ وفقط بعد ذلك ل�صالح املو�ضوع ،وجِ د نظا ٌم لدرا�سة �شاملة ي�ضع
ٍ

م�ستقر ٍة �أمام منظم ٍة نا�شط ٍة وف ّعالة .وعلى �سبيل املثال،
الدولة يف مكان ٍة
ّ
ٍ
معلومات منت�شر ٍة يف �أنحاء البالد
�أن�ش�أ الفل�سطينيون خالل االنتفا�ضة �شبكة
و�شملت �أ�صحاب الأك�شاك ،و�سائقي ال�سيارات العا ّمة ومتط ّوعني �ساهموا يف
ن�شر الأخبار خالل دقائق.
ٍ
يف حني �أن �إذاعة اجلي�ش (الإ�سرائيلي) عملت من �أجل ّ
معلومات بعد متريرها
بث
على جميع امل�س�ؤولني يف �ألوية اجلي�ش وقيادة الأركان؛ وبعد االنتهاء من مترير هذه
املعلومات ،ت�صل �إىل وكاالت الأنباء مت�أخّ رة .و قد حدّ د الربوفي�سور (يحيزقيل
مركزي يف حتليله للف�شل يف �أجهزة الإعالم (الإ�سرائيلية)(.((1
ك�سبب
درور) اجلمود
ٍ
ٍ
داوود وجالوت الفل�سطيني
�سبب �آخر للف�شل (الإ�سرائيلي) ناب ٌع من امل�صادر الأ�سا�سية للحرب
ٌ
التجمعات اليهودية
النف�سية ،وهو ا�ستغالل الت�ضامن الإن�ساين مع ال�ضعيف.
ّ

خا�صة
ب�شكل �
توجهاتها املختلفة تع ّلمت
أ�سا�سي ا�ستخدام هذا املبد�أّ ،
بجميع ّ
ٍ
ٍ
يف فرتة ال�صراع �ضدّ الإمرباطورية الربيطانية .ولكن ،عندما نالت (�إ�سرائيل)

�إ�ستقاللهاِ � ،
أهمل هذا املبد�أ تدريجي ًا(دولة �صغرية حماطة بالأعداء) ح ّتى
حرب الأيام ال�س ّتة؛ وعندها � ِ
أهمل نهائي ًا.
مقدمة كتاب املؤ ّلف (موشي يغر) سنة  ،1986نائب املديرالعام للمعلومات في وزارة اخلارجية سابقا ً
( ((1في ّ
حول نشأة جهاز االستعالمات اخلارجية إلسرائيل (تل أبيب ،لهف  ،)1986ص .14
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الهدف اال�سرتاتيجي هو �أن تعر�ض نف�سك على �أنك ال�ضعيف ،كما يعبرّ
ا�صطالح �شائ ٌع اليوم .وقد جنحت (�إ�سرائيل) يف احلفاظ على هذا النموذج
عنه
ٌ
ح ّتى حرب الأيام ال�س ّتة �أو حرب عام  .1967الفل�سطينيون ط ّبقوا مبد�أ

لكن هذا الهدف غري املمكن
ال�ضعيف ب�صور ٍة كامل ٍة خالل االنتفا�ضة الأوىل؛ ّ
بالن�سبة لـ (�إ�سرائيل) يف �أعقاب الأمر امل�شهور لـ (�أ�شكول) على (�شم�شون
اجل ّبار – امل�سكني)؛ وح�سب هذه املقولة ،علينا �أن نعر�ض �أنف�سنا يف جانب

ال�ضعيف �أمام العامل العربي ،ويف هذا املوقف يكمن التناق�ض الكبري.

م�ضطرة �أن حتتفظ لنف�سها على ق ّوة الردع
جانب �آخر ،فـ (�إ�سرائيل)
من
ٍ
ّ

و�أن تعلن عن عظم ق ّوتها من جهة؛ ويف جمال املعلومات ،ف�إن على (�إ�سرائيل)

�أن تخفي ق ّوتها وتظهر قوة �أعدائها .وهذه م�شكل ٌة �صعب ٌة يتط ّلب ح ّلها �إبداع ًا
خا�ص ًا .

م�شكل ٌة �أخرى تعاين منها (�إ�سرائيل) ،تعود جذورها �إىل التخ ّبط يف حتديد

الهوية (الإ�سرائيلية)  ،وحماولة التغ ّلب على احلواجز النف�سية (الإ�سرائيلية)
تتعر�ض لالهتزاز من زمن ال�شتات.
ال�صهيونية التي ّ
  

91

احلرب النفسية يف إسرائيل  :رؤية جديدة

الف�صل الرابع :خطوات عملية
و�ضع تُدار فيه الدعاية
الأ�سباب التي � ِأخذت يف الف�صل ال�سابق �أ ّدت �إىل
ٍ

ٍ
مببادرات �شخ�صية (لإ�سرائيليني) �أو يهود غيورين من خارج
عام
ٍ
ب�شكل ٍ
البالد ،عن طريق �إعالنات ت� ٍ
أييد ذات قيمة ولها احرتامها يف ال�صحف العاملية
ٍ
مببادرات حكومية �أو ع�سكرية لهذا الغر�ض بالذات .الن�شاطات
املم ّيزة� ،أو
كرا�سة �أو �شريط
الر�سمية على �أح�سن الأحوال تعتمد على �إعداد املعلومة� ،أو ّ

لأحد عنا�صر الدعاية.

يف هذا الف�صل �سنعر�ض منوذج لإعادة تنظيم و معاجلة مو�ضوع الإعالم.
�إذا ما جنحت �أحداث م�ؤمتر (ديربن) وعملية (الدرع الواقي) وهي (حملة �ضدّ
الفل�سطينيني) ب�أن ته ّز قلي ً
ال معتقدات (الإ�سرائيليني) ،من املمكن �أن ندا ًء
ناجت ط ّيب.
لإقامة
ج�سم �أو هيئ ٍة تعالج املعلومة ب�صور ٍة �أكرث جناح ًا �سيكون ذات ٍ
ٍ

ٍ
خلطوات يجب الأخذ بها.
و النموذج املعرو�ض من املمكن �أن يكون منوذج
�أ�سا�سيات العمل

قبل مناق�شة �إعادة التنظيم من جديد ،من املهم الإ�شارة لعد ٍد من الأ�سا�سيات
ٍ
هيئات �ستكون جزء ًا من التنظيم ال�شامل.
املهمة التي �ستط ّبق يف �إطار
ّ
مفاهيم احلرب النف�سية وجمع املعلومات
يف البداية ،علينا التغ ّلب على ال�صعاب الداخلية مع نق�ص املفاهيم يف
مرة وللأبد عن هذا امل�صطلح (امل�س ّبب
مو�ضوع احلرب النف�سية .وعلينا التنازل ّ

لل�شلل) ،وهو الدعاية التي تبينّ وتظهِر ال�ضعف العميق ح�سب ما �أ�شرنا �إليه يف
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املا�سة للتعبري مثل " معلومة ا�سرتاتيجية �أو
االفتتاحية .علينا �أن ن�س ّوق احلاجة ّ
بديل عن الدعاية) يف داخل امل�ؤ�س�سة الأمنية
إ�سم م�ؤ ّق ٍت ٍ
�إعالم ا�سرتاتيجي (ك� ٍ

وال�سيا�سية يف (�إ�سرائيل) .وامل�سكنة �أوال�ضعف الذي تتظاهر به (�إ�سرائيل) منذ
بداية ال�صراع وح ّتى اال�ستقالل لي�س يف مكانه .وح�سب ما ع ِر�ض يف الف�صول
ال�سابقة ،ينت�صر (الإ�سرائيليون) اليوم يف املعارك لي�س ب� ّ
أقل من م�ساعدة العلم
واملعلومة من طريق فوهة املدافع.
مف�ص ٍل عن الهيئات احلكومية وجهاز
ويف �سياق احلديث� ،سن�أتي
ٍ
بنقا�ش ّ
الأمن .ويف هاتان الهيئتان (احلكومية والأمنية) ،الأ�شخا�ص ُمل ِزمون ب�إقامة
ا�ستكماالت يف جميع امل�ستويات ،من �أجل �إعدادهم وت�أهيلهم حول طابع �أعمال
الدعاية القائمة يف الهيئات املختلفة .و يجب حترير الر�سائل ب�أ�سلوب دعائي
ح ّتى نفهم كيف �أن الفل�سطينيني والدول املعادية ي�ستخدمون املعلومة من �أجل
مهمتها توجيه ّ
كل
الو�صول �إىل �أهدافهم( .((2وبعد هذا ،يجب ت�أهيل طواقم قيادة ّ

بفن الدعاية والرتويج يف خطواتها و�أعمالها.
الهيئات املذكورة �أعاله مبا يتع ّلق ّ

طريق ممتازة ال�ستيعاب التغيري هي بوا�سطة �إقامة حلقات نقا�ش ،يناق�ش
امل�شرتكون فيها احلاجة للمعلومة اال�سرتاتيجية و�إمكانيات التطبيق يف
تنظيمهم .وهكذا �س ُت�ستخدم النقا�شات واالجتماعات التي تُعقد وتبادل
الآراء التي �سيكون مردودها كبري ًا وحيوي ًا ،لكن با�ستثما ٍر غري كبري .ومن
املمكن �إعداد لعبة حرب ،مع الت�أكيد على عن�صر احلرب النف�سية.
ُشر من ِقبل وحدة جمع املعلومات من الصحافة املعلنة في شعبة
( ((2إعال ٌن كهذا باسم (خطوط الدعاية) ن ِ
االستخبارات حتّى نهاية السبعينيات.
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حتديد ر�سائل �أ�سا�سية
املرحلة التالية هي �إعداد ر�سائل ا�سرتاتيجية .فنحن معنيون ب�س ّنها بني
إجماع حول ر�سائل
ّ
التجمعات املختلفة.ويجب �إقامة هيئ ٍة حتاول الو�صول �إىل � ٍ

خا�صة الرتكيز
(�إ�سرائيل) الدعائية .فر�سالة اليوم م�ش ّو�شة وغري وا�ضحة:
ّ
على رغبة (�إ�سرائيل) بال�سالم واال�ستقرار ،ونحتاج بني احلني والآخر قب�س
ّ
ال�شك واال�ستياء وتو ّقع هجوم عد ّو عربي؛ ب�صور ٍة عا ّمة
ووم�ضات ب�إثارة
عنيف .نحن نحتاج �إىل ر�سال ٍة علياّ ،
ٍ
ت�شكل هدف ًا �شريف ًا نتط ّلع
بعد حادث
�إليه ،لك ّنه خالٍ من املعنى واملغزى وال ت�أثري له على �صعيد الإقناع .لذلك،
يتم فهم ّ
يجب �صياغة �أهداف (�إ�سرائيل) ويف ّ
كل اجلهات
كل املجاالت ح ّتى ّ
امل�ستهدفة.
باملهمة ال�سهلة قطع ًا ،كنتيجة التجزئة الأيديولوجية
جتهيز الر�سائل لي�س
ّ
مت�س بجذور الهوية
للمجتمع يف (�إ�سرائيل) .و ال�صعوبة تنبع من �أن ّ
مهمة كهذه ّ

(الإ�سرائيلية) واجلمهور (الإ�سرائيلي) ،كما ِ
ذكر �سابق ًا ،حيث مل يتبلور � ّأي

ٍ
موقف حول ماه ّية العالقة بني (الإ�سرائيليني) والعامل غري اليهودي ،وحول
هوية اليهودي (الإ�سرائيلي).
اجلهة التي حت�سم اليوم يف اختيار الر�سائل هذه هي وزارة اخلارجية .وهي
منذ القدم مهمة ّ
مركبة بقد ٍر ما من التما�سك الأيديولوجي لـ (�إ�سرائيل)
ليربالية علمانية منفتحة ومتقدّ مة ،ومتق ّلبة تقلب ًا حقيقي ًا لأنها تعاين من
الال�سامية �أفراد ًا �أو م�ؤ�س�سات .ومن ال�صعب جد ًا �صياغة عدد من الر�سائل
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مب�ستوى ا�سرتاتيجي .مع هذا الو�ضع ،من املمكن �صياغة عدّ ة ر�سائل
القليلة
ً

وب�شكل تكتيكي،
مب�ستوى عالٍ وعلى امل�ستوى املح ّلي (م�ستوى املنطقة)
ً
ٍ
ٍ
�شريك
مثل احلقّ بالعمل (�ضدّ الإرهاب) ،العالقة التاريخية ،البحث عن
لل�سالم .على �سبيل املثال ،يف �أعقاب الر�سائل العاملية ،وداخلي ًا من (خالل)
ٍ
ا�ست�شارات على رجال اجلمهور الذين من املمكن الو�صول �إىل اتفاقٍ حول
الطرق لت�سويقهم.
االنتقال للمرئ ّيات
مركزي لعمليات الإقناع يجب �أن يكون باالنتقال للما ّدة املرئية.
ٌ
خط ٌ
وال يوجد جدي ٌد بالقول �أنه ال تتوافر (لإ�سرائيل) �صو ٌر كافية ،لك ّننا ملزمون
ب�أن ننقل للجهاز الأمني الر�سالة ب�ش�أن �أهم ّيتها العليا للإقناع املرئي .واملقولة
املعروفة " مل تن�شر مل تفعل " يجب �أن تكون مرتجمة يف اجلهاز الأمني �إىل "

مف�سر .ولكن ،من الواجب �أن ين ّفذ �إذا ما
مل ت�ص ّور مل تن ّفذ"؛ هذا هو
ٌ
انقالب ّ
كان بن ّية (�إ�سرائيل) �أن تدخل لع�صر احلرب يف الألفية الثالثة.لهذا ،يجب �أن
موج ٍه يف طريق العمل بح�سب
عملي
أ�سا�س
تلزم املرئ ّيات ب�أن تكونٍ � ،
مركزي ّ
ٍ
ٍ

ما يتط ّلبه .املرئ ّيات يجب �أن تدخل �إىل اعتبارات �إدارة املعركة .هذه املقولة
بالت�أكيد �ستثري الكثريين؛ لكن ،ال مهرب من ذلك.

  القائد يف الألفية الثالثة يف ّ
كل الدرجات يجب �أن ِ
يدخل عن�صر املرئ ّيات

�إىل داخل جهاز االعتبارات و�إدارة املعركة .هذا ال�شيء بد�أ ينفذ �إىل مبادئ
�إدارة املعركة يف احلرب ال ّ
أقل حدّ ة (ق ّوة) يف (�إ�سرائيل) .ومن الأف�ضل �أن ال
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ينفذ �إىل احلرب التقليدية ،الظلم (الق�سوة) الإ�ضايف الذي �سيقع على ال�ضابط
واجلنود �سيكون ثقي ً
ال ،لأنه مينع �أن يكون له ت�أثري ًا �أيا كان على الهدف الأ ّول،
وثم الن�صر .اال ّدعاء هو �أنه �إذا مل تكن هناك تغطية
وهو تنفيذ الأوامر واملهام ّ
ت�صويرية نوعية للعملية الع�سكرية حينها ،ف�إن العملية ال�سيا�سية امل�ضا ّدة التي
�ست�أتي يف �أعقاب ذلك من جانب العد ّو مّربا تقلب االنت�صار الع�سكري �إىل
بثمن ٍ
باهظ جد ًا).
(انت�صار ُينتزع ٍ
تطبيق هذا الأ�سا�س ممكن �أن ين ّفذ بعدّ ة �أ�ساليب .و يجب تقليد حزب اهلل الذي
يز ّود املعركة بالوثائق وين�شر ال�صور ب�سرع ٍة وخ�صو�ص ًا يف حاالت االنت�صار ،ح ّتى

و�إن كانت حمدودة فهذا ّ
يعظم االنت�صار .يجب �أن ِ
ندخل للكادر املعركي م�ص ّور

فيديو وم�ص ّور فوتوغرايف يبد�أ من م�ستوى الق�سمّ .
كل جندي وقائد باملعركة
عليهم �أن يتط ّوروا فيما يتعلق بت�صوير الفيديو ،ح ّتى يفهم اجلدوى التي ميكن
�أن تتح ّقق مب�ساعدة هذه الت�صاوير ،مثل زوايا خمتلفة و�إعداد ال�صور وامل�ص ّور.
بالإ�ضافة �إىل مهامه الع�سكرية ،عليه �أن ي�صف املعركة بكامرياته( .((2من املمكن
ٍ
إعالم
تنفيذ
تغيريات على هذه الفكرة .و�إحدى االمكانات هي تعيني رجل � ٍ
خا�ص ،عنده خلفية �أو ملحة ع�سكرية؛ رجل كهذا يكون جزء ًا من الق ّوة.
ّ
ومبفهوم العبارة �أن يعرف ت�شغيل قطع ال�سالح و�أجهزة االت�صال ويعرف �أن
ب�شكل �إداري؛ عليه �أن يتل ّقى ت�أهي ً
ال عميق ًا
مقاتل
ي�ضمد اجلرحى ،لك ّنه غري
ٍ
ٍ
ّ
مبو�ضوع ال�صحافة ،الت�صوير ال�صحفيّ ،
بث الراديو ،ت�صوير الفيديو؛ عدّ ته
وحدات للدعاية
( ((2هذه الفكرة مصدرها ليس حزب اهلل .وقد نفّ ذت في أ ّول م ّرة من ِقبل (غوبلز) الذي أنشأ
ٍ
ّ
املنظم ،ودخلت تقاريرها بعد حتريرها
في اجليش  ،pk-propoganda kompaineوكانت جزءا ً من وحدات اجليش
إلى مركز التوجيه السينمائي األسبوعي ،وهذه الطواقم جلبت معها صورا ً من خطوط املواجهة؛ وقد ق ِتل
وجرِح الكثير من العاملني فيها.
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يجب �أن تكون هاتف ًا ن ّقا ًال ،كامريا فيديو عالية اجلودة وكامريا رقمية عالية
مهمته الع�سكرية �ستكون يف
اجلودة،
ّ
م�سجل رقمي ،كمبيوتر حممول؛ ّ
و�صف املعركة بالوثائق ،واملعلومات التي �س ُتنقل ب�سرعة� ،سيعمل عليها
�ض ّباط ات�صال �سي�س ّوقونها للحاجات املختلفة ح�سب احلاجة والواقعة.
� إمكانية �أخرى هي ا�ستخدام جندي معركي (حربي) و�إعطائه عدّ ة �إ�ضافية
ال تزعجه وال ت�ؤ ّثر على م�شاركته يف املعركة كباقي اجلنود .مبفرده� ،ستكون له
مهمة �إ�ضافية لرجل االت�صال بالوحدة.وعلى ال�ض ّباط و �أ�صحاب االخت�صا�ص
ّ
امل�ساهمة يف تهيئة هذه املعدّ ات (وهي بالأ�سا�س موجودة) حلاجات اجلي�ش؛

كامريا فيديو مو�صولة باحلزام �أو على اخلوذة القابلة للت�شغيل وال�سيطرة عن
طريق "رميوت" موجود على عقب البندقية(.((2
من املنا�سب واملعقول �أن تكون هذه عملية طويلة من التجربة للتغ ّلب
على املحافظني .لن تكون م�شكلة يف �إقناع اجلنود للذهاب يف هذا االجتاه الذي
وجندي االت�صال ممكن �أن يكون
ي ِعد ب�إمكانية فتح جمال العمل يف امل�ستقبل؛
ّ
جندي ًا نظامي ًا و ثابت ًا ولي�س يف �صفوف االحتياط بعد �أن �أ�صبح �صاحب جترب ٍة
يف جماله .وهناك �صعوبة متو ّقعة ،وهي ارتفاع مكانة اجلنود يف عني القيادة مع
اخرتاق م�ؤ�س�سة العالقات العا ّمة للجمهور واجلي�ش ،الذي كان بالأم�س من
ن�صيب ال�ض ّباط الكبار ونزل الآن �إىل م�ستوى الكتائب والأق�سام .وهناك حاج ٌة

لإبداء الر�أي ب�ش�أن هذه امل�شكلة(.((2

( ((2انظر ملحق سيناريو خيالي للعمل العسكري في زمن املعلومة.
ُشرت في الصحافة ،وفيها اإلعالن عن أن اجليش (اإلسرائيلي) قام بتوزيع كاميرات على اجلنود ،وكان
( ((2ن ِ
أي
يتم استخدامها
بشكل مناسب ،ولم يعلن ّ
اجليش (اإلسرائيلي) قد وزّع سابقا ً مثل هذه الكاميرات؛ لكن لم ّ
ٍ
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ينقل اجلنود املعلومات التي جمعوها �إىل مركز املعلومات ،الذي من
الأف�ضل �أن يكون بدرجة هيئة �أركان عامة .الطريق الوحيدة لتطبيق التغيريات
التي اتخذت �أعاله يف جمال العلم واملعلومة على يد اجلي�ش عن طريق �إنتاج فريق
مهني حيث يجب �أن ن�ستثمر بالأيدي العاملة ذات اجلودة والنوعية والعمل على
تقدمي �أو�سمة للناجحني(   .((2بالإ�ضافة للت�صوير ،هناك �أي�ض ًا تعابري مرئ ّية �أخرى:

�سبيل مقنع ،هو �أحد الطرق الف ّعالة جد ًا �إذا مل تكن الأ�صعب
الكاريكاتري على
ٍ
على اله�ضم.والكاريكاتري هو الو�سيط الذي ي�ستطيع نقل ر�سال ٍة الذع ٍة �أو �سامي ٍة
فن ّ
معنى.
ب�صور ٍة مقنعة؛ وهذا ٌ
بكل ما حتمل الكلمة من ً
ب�شكل مر�سوم .ومن ال�صعب
�صحفي يعبرّ عن ر� ٍأي
ر�سام الكاريكاتري هو
ٍ
ّ
ٌ
جد ًا �أن تعبرّ عن فكر ٍة ب�إ�ضاءات بالكلمات ،لأنه يتط ّلب موهبة كبرية .وت�أثري

ب�شكل �أ�سرع من
املرئي
ر�سام الكاريكاتري عظيم ،لأن العني ت�ستوعب العن�صر
ٍ
ّ
ّ

ٍ
كلمات مكتوبة تتط ّلب جهد ًا فكري ًا وعقلي ًا(.((2

(لإ�سرائيل) م�صلح ٌة يف �أن تط ّور هذه الو�سيلة الإعالمية من �أجل التقدّ م
ب�أهدافها .وال بدّ من تطوير �أفكار ومبادئ القتال ونقل الر�سائل التي �صيغت
ٍ
بو�سيط كاريكاتوري ،وتُن�شر ب�أ�شكال خمتلفة(.((2
مرئي
ب�شكل
م�سبق ًا
ٍ
ٍ
تفصيل عن الكمية املوزّعة؛ وهذه بالتأكيد خطوة في االجتاه الصحيح ،صحيفة (كل هعير) .2001-9– 27
مهمات ض ّباط العالقات العامة public
( ((2الوضع كان مشابها ً في اجليش األمريكي قبل عشرين سنة .ففي
ّ
وجد ضباط فاشلون في نهاية سيرتهم الذاتية؛ الرئيس (رونالد ريغن) أمر وزير الدفاع
ِ ،affairs] [officersof
(واينبرغر) بتغيير الوضع؛ وخطوته األولى كانت إنعاش احلرب النفسية ،واخلطوة الثانية كانت تخصيص
معدات.
ميزانية جديدة ،وإقامة قواعد تدريب وجتنيد ض ّباط متم ّيزين وشراء وتطوير ّ
رسامي الكاريكاتير مستفيدة من هذه احلالة.
( ((2في الواليات املتحدة ،توجد مجموع ٌة صغير ٌة من ّ
( ((2خالل السنوات املاضية ،كان من املقبول جمع صور كاريكاتيرية مضا ّدة إلسرائيل ومعادية للسامية.
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متر ر�سائل خمتلفة مبرحلة �إعدا ٍد و درا�س ٍة ح�سب ال�سيناريو الثابت
ويجب �أن ّ
مبدع و
ب�شكل
�أو املتغيرّ فيما يتوافق مع االحتياجات ال�سيا�سية ،و�أن ين�شر
ٍ
ٍ
ٍ
ملفت للنظر .ي�ستطيع ه�ؤالء �أن يز ّينوا مواقع (�إ�سرائيلية) ر�سمية �أو مواقع غري

(�إ�سرائيلية) ،و�أن تكون من�شورة على ظهر البيانات.ويجب �أن ي�ؤخذ بعني
االعتبار الثقافات املختلفة ّ
ٍ
جمموعات كاريكاتورية ،وخ�صو�ص ًا الر�سائل
لكل
املوجهة للعامل العربي .ميكن نقل ر�سال ٍة مقنع ٍة على �شكل كاريكاتري للق ّوات
ّ
الع�سكرية املوجودة يف االنتظار يف �ساحة املعركة ،مثلما عمل الأمريكان يف
حرب اخلليج(.((2
ك�شف معلومات وجمعها
ٍ
بكميات كبرية ،وتهدف
املعلومة امل�ستخدمة يف احلرب (القدمية) تجُ مع
يف الأ�سا�س ل ٍ
أهداف ا�ستخبارية .مقابل هذا ،يف احلرب اجلديدة ،هناك �إلزا ٌم
ال�سر �إىل العامل املفتوح .والعالقات املتبادلة بني
ب�إخراج املعلومة من عامل
ّ
ّ
واحلكام املنتجني وو�سائل االت�صال التي تنقل املعلومة تقريب ًا يف وقت
ال�شعب
حدوثها؛ وهذا �شي ٌء مل يحدث من قبل يف تاريخ احلكم وال�سلطة.
املهم معرفة كيف ت�ؤخذ احلرب؛ وهذا لي�س
يف �إدارة املعارك اليوم ،من ّ
ب� ّ
إيجابيات و�سلبيات:
أهمي ٍة من �إدارة املعركة نف�سها .ولهذه اخلطوة �
ٌ
أقل � ّ

الأف�ضلية �أن املعلومة موجود ٌة يف متناول اليد ،جتلب االنتباه ّ
(جذابة) لك ّنها
ٍ
ب�سيط من �أجل �أن ت�صبح معلومة �إخبارية؛ واجلانب ال�سلبي
بحاج ٍة �إىل تن�سيقٍ
وجهت إليهم من ِقبل قادة عسكريني في
( ((2نظرة سطحية إلى هذه البيانات تؤ ّدي إلى تبرير االنتقادات التي ّ
لكن رجال احلرب النفسية إضط ّروا إلى توضيح األسلوب بالرسم البياني واملقبول في العراق
الظهرانّ .
r.D .Johnson, seeds of victory psychological warfare and propaganda (atglen, pa: schiffer publishing 1997.
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هو االنقالب النف�سي املطلوب من جهاز املخابرات،والذي كان م�س�ؤو ًال ح ّتى
انقالب نوع ًا ما عظيم ،خ�صو�ص ًا
الآن عن جمع املواد لن�شرها للجمهور .هذا
ٌ

(ال�سر).
يف دول ٍة �أحد الثوابت فيها هو
ّ

يجب الت�أكيد ب�أن املعلومة املرئ ّية هي عل ٌم قائ ٌم بذاته .وهذا منج ٌز عن طريق

كامريا الطائرات والعموديات وطائرات بدون ط ّيار؛ واملطلوب تغيريات ف ّنية
بحاج ٍة �إىل اختيار زوايا ّ
للبث؛ بالإ�ضافة لزوايا الهجوم والغارات.

ٍ
طائرات
منوذج ج ّي ٌد للن�شر الناجح للما ّدة من هذا النوع كان الت�صوير من
ٌ

عمودي ٍة مهاجم ٍة ملحاولة االعتداء على م�س�ؤول كبري من حزب اهلل يف
�س ّيارته .املحاولة ف�شلت ،والنتائج ال�سيا�سية كانت �سلبية يف نهاية الأمر؛
لكن التكنولوجيا كانت �صحيحة :طائرة عمودية تخرج ل�س ّيار ٍة ت�سري يف �أحد
ّ

�شوارع قرية..تته ّي�أ..تُر�سل �صاروخ ًا  ..ال�سائق يقفز للخارج ويهرب ،حيث
توجد هنا ّ
لكن هذا جز ٌء ال يتج ّز�أ من
كل مزايا فيلم عنف �أو لعبة كمبيوترّ .

احلرب النف�سية ،وهو مه ٌم وال ّ
يقل �أهمية عن املجابهة نف�سها .وقد تع ّلم حزب
ٍ
طائرات بدون ط ّيار تقوم
اهلل هذا منذ مدّ ة .لذلك ،علينا �أن نعمل جهد ًا لنجعل

ٍ
ب�أعمال ّ
معلومات من الأقمار اال�صطناعية والغ ّوا�صات
البث ،واحل�صول على
والدبابات.
� إ�ضافة �إىل جتنيد املعلومة الع�سكرية ون�شرها ،علينا �إقامة م�شروع (تنظيم)
جلمع املعلومات النف�سية الثقافية ،ح�سب ما ِ
ذكر يف ف�صل (�أ) ،حيث ال ميكن
نقل ر�سال ٍة مقنع ٍة للعد ّو بدون معرف ٍة عميق ٍة بثقافته .وخالل العقود الثالثة
وا�ضح يف هذا املجال يف �أعقاب هجرة
من قيام الدولة ،كان (لإ�سرائيل) تف ّو ٌق
ٌ
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اليهود من البالد العربية ،حيث كان با�ستطاعة املهاجرين الذين خدموا يف
املخابرات �إعطاء معرف ٍة عميق ٍة عن الثقافات العربية املختلفة يف �آ�سيا و�إفريقيا.
وهذه املعلومة مل ت ّ
ُ�ستغل يف معظمها ل ٍ
أهداف ا�ستخباراتي ٍة ثقافية .ولكن ،كان
ا�ستغاللها ل ٍ
أهداف ا�ستخباراتي ٍة تقليدية .الو�ضع اليوم هو �أ�سو�أ؛ �أق ّلية تتع ّلم
يتم خطفه يف جهاز اال�ستخبارات التقليدي
العربية
ٍ
ب�شكل ج ّيد؛ ومن يتع ّلم ّ

من �أجل الت�صنت �أو قراءة ال�صحف .واملتف ّوقون بينهم ال ي�ستطيعون الو�صول
ب�شكل عميق ،وخ�صو�ص ًا �أنها
لدرج ٍة مع ّين ٍة يفهمون من خاللها الثقافة العربية
ٍ

منق�سم ٌة �إىل ع�شرات الثقافات ب�سبب اختالفها من دول ٍة لأخرى ومن منطق ٍة
�إىل منطقة.
م�شروع يحاول �أن ُيكمل النق�ص .وهذه عملية بعيدة
لهذا ،علينا �إقامة
ٍ
املدى ،ولك ّنها حيوية الحتياجات اال�ستخبارات يف املنطقة ،والعالقات
فخريجي امل�شروع يجب �إحلاقهم ب�صور ٍة
ال�سيا�سية واحتياجات ال�سالم.
ّ
طبيعي ٍة بوزارات الدولة �أو ال�صناعة �أو يف ّ
كل جه ٍة عا ّم ٍة تعمل يف العالقات
اخلارجية .وه�ؤالء �سي�ساهمون يف �إيجابية هذه العالقة على املدى الق�صري؛
وعلى املدى الطويل� ،سي�ساهمون يف ربط (�إ�سرائيل) باملنطقة.
وهنا ن� ّؤكد اليوم �أنه ال تن ّفذ � ٌ
أعمال ا�ستخباري ٌة من هذا النوع .واملعلومات
الع�سكرية الوا�سعة التي تُ�شرى من خمازن املعرفة والتجربة للمخابرات تفيد
فقط تقريب ًا يف اال�ستخبارات التقليدية� .أما اال�ستخبارات الثقافية ،فتوجد
يف �إطا ٍر بني ك ّلية اجلي�ش واملجتمع .الدولة الأوىل التي عملت م�شروع ًا كهذا
خا�صة �ساعدت كثري ًا يف جناح
هي �أملانيا النازية ،حيث �أن الأملان �أقاموا ك ّلية ّ
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الدبلوما�سية الأملانية ع�ش ّية احلرب العاملية الثانية( .((2وح�سب ما ِ
ذكر �أعاله،
يقيم اجلي�ش الأمريكي �إطار ًا كهذا يطلق ر�سائل تالئم الأمم املختلفة.
تن�سيقٌ وربط
ٍ
ظروف ت�شبه عمل هيئة
�ستقوم الهيئات التي يجب �إقامتها على العمل يف
حترير جريدة �أو ّ
حمطة ّ
بث .ولهذا ،يجب التز ّود بو�سائل تكنولوجي ٍة منا�سبة،
والعمل على الربط بني اجلي�ش وال�شاباك واملو�ساد ووزارات احلكومة؛ ويجب
�إجناز املعلومة ب�سرع ٍة مل نعهدها �سابق ًا .لذلك ،يجب �سد النق�ص و�إكمال
الدرا�سة بعمقٍ للعمل املكتبي ولل�ض ّباط املتو�سطني فما فوق.
وللإجمال ،ف�إن هذه اخلطوات هي بعيدة املدى وخ�صو�ص ًا يف املجال
النظري .وهي تبد�أ عملي ًا من حلظة االعرتاف ب�أهمية مو�ضوع املعلومة يف
نوجه جهد ًا ل�صياغة ر�سائل مرئ ّية ،واحل�صول
احلرب .وبالتايل ،من املمكن �أن ّ

على معلوم ٍة منا�سب ٍة يف ٍ
حقيقي من �ساحة املعركة .ولتحقيق ذلك،
وقت
ٍ
يجب بذل ٍ
بال�سر الأمني و ان�سجام املعلومة
ري لتغيري ما ميكن ت�سميته
جهد كب ٍ
ّ

مع احلرب يف زمن املعلومة.

امل�ستوى احلكومي :جمل�س الإعالم اال�سرتاتيجي
بعد �أن عر�ضنا الأ�سا�سيات املركزية ،من املمكن �أن ننتقل �إىل مناذج العمل
الذي يجب �أن ُيق�سم بني امل�ستويني احلكومي والع�سكري ،حيث �أن ّ
ٍ
واحد
لكل
عمل خمتلفة .و�سنعر�ض هنا خيارين:
منهما اجتاهات ٍ
(28) - l.farrago, German psychological warfare (New York: putname&sons, 1942
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اخليار الأ ّولّ :
يتم تب ّنيها من املمكن �أن ت�شري �إىل
خطة ا�سرتاتيجية� ،إذا مل ّ

ري
مر�ضي
عام
ومرغوب فيه؛ والثاين �أن التد ّرج امل�صغّر ال يحتاج �إىل تغي ٍ
ٍ
اجتا ٍه ٍ
ٍ
انقالبي.
تنظيمي
ٍ
ّ

تو�صي ّ
معلوماتي ا�سرتاتيجي،يكون
جمل�س
اخلطة اال�سرتاتيجية ب�إقامة
ٍ
ٍ
وين�سق بني ّ
هيئة عليا ّ
كل اجلهات
تركز على املعاجلة يف املو�ضوعية ،ويقارن ّ

ٍ
ٍ
ولهيئات �أخرى
خدمات للحكومة
العاملة فيه .والهدف النهائي هو �إعطاء
فيما يتع ّلق باملعلومة اال�سرتاتيجية(.((2
اخليار الثاين هي جلنة متابع ٍة تتك ّون من � 4-3أ�شخا�ص� ،أ�صحاب
�صالح ّي ٍ
ات وا�سعة ،تتبع مبا�شرة لرئي�س احلكومة وللجنة ر�ؤ�ساء اخلدمات.
�أدناه تف�صيل اخلطوات الفعالة ح�سب اخليار الأ ّول.
جلنة ر�سائل
يف �إطار املجل�سّ ،
مهمتها �صياغة الر�سائل املركزية؛
ت�شكل جلنة ر�سائل ّ
وهي �أن (�إ�سرائيل) تريد �أن تنقل �أفكارها للجماهري (ال�شعوب) املختلفة .يف
املرحلة الأوىل ،نحن ملزمون ب�أن ندمج وزارة اخلارجية والأمن ومكتب رئي�س
خا�صة و�أنهم �أ�صحاب الت�أثري الأكرب يف دائرة الر�سائل
الوزراء يف �إطا ٍر واحدّ ،
الأوىل ،وليكون اختيار الر�سائل و�صياغتها �أمر ًا ب�سيط ًا .واملعار�ضة لإبداء

التعاون بني وزارات احلكومة والهيئات املختلفة يف اللجنة �ستكون كبرية.
( ((2من املمكن أخذ العبرة من التسريب الذي جرى عبر صحيفة (النيويورك تاميز) بتاريخ  ،2002-2-19حيث متّ
الكشف من خاللها عن إنشاء جهاز للمعلومات مبيزانية كبيرة باسم (مكتب التأثير االستراتيجي) ،ووظيفته
متابعة بعض األمور التخريبية مثل « ّ
بث اإلشاعات الكاذبة في اإلعالم».
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ويجب متابعة الدرا�سة مع امل�ستوى العايل ّ
لكل املتحدّ ثني (الناطقني)
واملدراء العامني لوزارات احلكومة وحماولة البحث عن اخلطوط امل�شرتكة.
و �سي�ؤ ّدي اخلوف العاملي من الإرهاب ب�أنواعه يف �أعقاب الهجوم على برجي
التجارة العاملي والإرهاب البيولوجي �إىل خلق فر�ص ٍة منا�سب ٍة لت�أ�سي�س جبه ٍة
م�شرتك ٍة �ضدّ (�إرهاب) (املنتحرين) يف ّ
ٍ
مكان يف العامل الغربي.
كل
جمع معلومات نف�سية
تت�ضمن ن�شاطات املجل�س �إقامة وحدة بحث ،جتمع بادئ ذي
يجب �أن
ّ
ٍ
ٍ
ومعلومات عن الإن�سان ،من حيث معتقداته وعاداته
معلومات ثقافية
بدء
ٍ
ملحات
يتم تركيب مظاهر �أو
و�أعراقه ومعلومات تاريخية ونف�سية؛ ومن هذا ّ
خمتلفة ل�ض ّباط �أو جنود .وتنتقل هذه املظاهر اللمحات �إىل جلنة الر�سائل،
و�ست�ساعدها يف �أعمالها.
�سرتتبط هذه اال�ستخبارات املدنية يف جوهرها ،باال�ستخبارات الع�سكرية
النف�سية؛ وهي تختلف عن اال�ستخبارات التقليدية ،لأن هدف هذه املعلومات
�شخ�ص �أو
حترك �شعب ًا �أو �أ ّمة .ب�إمكان
ٍ
نوع �آخر �أن تبحث عن الدوافع التي ّ
من ٍ

جمموع ٍة �أو ر�سائل �أن تتغلغل عرب الأطر االجتماعية والع�سكرية و �أن تخرتق
احلاجز الواقي لهذه الثقافات.و ذلك �أن اال�ستخبارات التقليدية �أ�سهل للتنفيذ
نتيجة لال�ستخدام املبا�شر لأنظمة اال�ستخبارات القائمة ،والذي �سي�ضمن ق ّوة
ٍ
إجراءات قائمة؛ و يجب �أن نغيرّ فقط توجيهات جمع املعلومات؛
عاملة و�
و تظهر التجربة من حروب القرن الع�شرين ب�أن امل�صادر املمتازة للمعلومات
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يف هذه املوا�ضيع هي من �أ�سرى احلرب .لكن ،يجب الت�أكد ب�أنهم ال يعطون
املعلومة فقط لإر�ضاء املح ّققني.
الأجهزة اال�ستخباراتية :ال�شاباك واملو�ساد
كامل مع جميع �أق�سام اال�ستخبارات
يجب �أن يعمل املجل�س بتن�سيقٍ
ٍ
الع�سكرية والأمنية ،ويجب تق�سيم جماالت ال�صالحية يف جمال اال�ستخبارات
النف�سية والثقافية ،مثلما ح�صل يف جمال اال�ستخبارات التقليدية.ومعنى هذا
�أن املعلومات يجب �أن تذهب يف اجتاهني :بني املجل�س وهذه الهيئات ،وبني
هذه الهيئات نف�سها.
� إنعكا�سات دعائية
ٍ
ا�ست�شارات على امل�ستويات العليا
�ستكون �إحدى مهام املجل�س هي تن�سيق
نزاع �آخر،
ل�صانعي القرارات يف �ساعات احلرب التقليدية� ،أو يف � ّأي �شكل ٍ
حول ظروف االنعكا�سات الدعائية املوجودة للخطط املوجودة للخطوات
مهني
م�ستوى
الع�سكرية وال�سيا�سية املختلفة .ويجب �أن يكون اخلرباء على
ً
ٍ
عالٍ  ،مثل العاملني مع رئي�س الوزراء وال�ض ّباط الكبار يف اجلي�ش وال�شرطة من
ف�شل متو ّقع ،مثل:
�أجل �أن ي�ستطيعوا �إي�صال ر�سالتهم .و هكذا� ،سيمنع � ّأي ٍ
�إرجاع ( )400عن�صر من حما�س الذين �أب ِعدوا � ،1992أو �شكل ان�سحاب
اجلي�ش من جنوب لبنان �سنة  .2000فه�ؤالء اخلرباء ميكن لهم �أن مينعوا �أو
يغيرّ وا �صورة اخلطوات امل�أخوذة بعد التفكري باخلطوات الدعائية امل�ضا ّدة
التي �سي�أخذها اجلانب الثاين .كما �أنه من املمكن احل�صول على امل�ساعدة من
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تكنولوجيا الدعاية امل�ضادة والتي �ستخ ِرج ال�شوكة من الر�سائل التي يتطلع
العد ّو ال�ستنتاجها.
تن�سيق وربط مع يهود ال�شتات
ّ
ومنظم يف العالقات مع يهود العامل .فاليوم،
جذري
ري
يجب �إجراء تغي ٍ
ٍ
تُعترب العالقة متخ ّلفة جد ًا .وهناك جهتان رئي�سيتان تقوم على هذا الأمر وهما:
الوكالة اليهودية ووزارة اخلارجية (الإ�سرائيلية) .وهاتان الهيئتان تعانيان من
�أزمة ثق ٍة يف عالقاتهما مع اجلمهور ،نتيجة �سل�سل ٍة من التعيينات ال�سيا�سية،
ونق�ص فهم وح�سا�سية وتعايل وتعجرف ،تراكم مع مرور ال�سنني .وت�ستطيع
ب�شكل
(�إ�سرائيل) على م�ستوى العامل �أن تق ّلد الفل�سطينيني الذين ي�ستخدمون
ٍ
كامل �شعبهم يف ال�شتات؛ فهم ي�ستغ ّلون القرابة الثقافية لأبناء املنطقة وعالقاتهم
ٍ
الثقافية واالجتماعية من �أجل �إح�ضار الر�سالة الفل�سطينية للمجتمع املح ّلي؛
ّ
ت�ستغل ح ّتى وال جزء ًا �صغري ًا من اخليارات التي يعر�ضها يهود
و(�إ�سرائيل) ال
خا�ص ملو�ضوع ا�ستغالل يهود ال�شتات من
العامل؛ ويجب �أن يكون هناك ق�س ٌم
ٌ

ٍ
جلماعات خمتلف ٍة خارج حدود (�إ�سرائيل) .ويجب �أن
�أجل نقل املعلومات
يكون هذا الأمر جزء ًا من تنظيم العمل.
كبري لدى الطوائف اليهودية للعمل من �أجل (�إ�سرائيل)
هناك ا�ستعدا ٌد
ٌ
ٍ
جديد مبيزاني ٍة قليل ٍة جد ًا من �أجل
تنظيم
يف جمال الإعالم .وهناك حاج ٌة �إىل
ٍ

ربط ال�شعب اليهودي مرة �أخرى ببع�ضه .ومن املمكن ا�ستغالل امليل االيجابي
و�سط الط ّ
الب يف اجلامعات وداخل �أو�ساط اجلماعات ،وا�ستخدام �أ�سلوب
الت�أثري ال�سيا�سي يف الواليات املتحدة بوا�سطة جتنيد مواطنني من الهام�ش
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ري يف
لأعمالٍ �سيا�سي ٍة من �أجل حتقيق فكرة .وهذا الأ�سلوب ا�ست ِغ ّل
بنجاح كب ٍ
ٍ
ون�شاطات
املا�ضي ،مثل ا�ستغالله يف م�ساواة احلقوق لل�سود خالل ال�ستينات؛
ٌ

ٍ
ٍ
ن�شاطات
ميزانيات كبرية .وح ّتى اتفاقات �أو�سلو كانت
كهذه ال حتتاج �إىل
وتفرق العاملون فيها .والآن،
يهودية كهذه ،لك ّنها �أو ِقفت ل ٍ
أ�سباب خمتلف ٍة ّ
نحن ُملزمون بتجديدها و�إعادتها و�أخذ املعلومات من املر�شدين والتقارير التي
ك ِتبت يف تلك الفرتة.
ري عند ال�شعب الأمريكي ،وهو جاهزية هذا
يجب �أن ن�شري �إىل تط ّو ٍر كب ٍ

ال�شعب وجتنيد نف�سه ديني ًا لأجل (�إ�سرائيل) .ويوجد يف هذا اجلمهور طاق ٌة
كبري ٌة تبحث عن م�صد ٍر للعمل ،وال تعرف امل�ؤ�س�سة القائمة اجلماهري ،و
بالت�أكيد ال توجد قيمة لتجنيدها .فاجلمهور املتد ّين يتدخّ ل يف ال�سيا�سة
ٍ
عالقات مع عد ٍد من
املدنية يف عد ٍد من املدن الكبرية يف �أمريكا و�أوروبا ،ويقيم
التنظيمات العاملية؛ وتكون الرتكيبة الال�صهيونية �أق ّلية يف تلك اجلماهري؛ مع
ذلك ،من ال�ضروري يف عملية جتنيد التنظيمات املتد ّينة التجديد من جانب
امل�ؤ�س�سة الأمنية (الإ�سرائيلية) واملجل�س اجلديد ،ح ّتى ن�ستعمل اجلهد املدفون
يف الهيئات وهذه الأج�سام.
تنظيمي ّ
لكل الهيئات
هيكل
و�إذا كان الأمر كذلك ،يجب علينا ر�سم
ٍ
ٍ
خا�صة �صاحبة الن�شاط والعالقات العاملية
احلكومية واجلماهريية يف �إ�سرائيلّ ،
ٍ
عالقات �أخرى .ويجب �إكمال الدرا�سة من
عمل �أو جتار ٍة �أو
يف �إطار عالقات ٍ
منا�سب مع هذه الهيئات
بدافع
�أجل �صياغة ر�سائل هذه الهيئات ،والتفكري
ٍ
ٍ
لت�أكيد ال�صمود حتت �ضغط وزارة اخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية �إقامة
107

احلرب النفسية يف إسرائيل  :رؤية جديدة

ٍ
حلقات درا�سي ٍة يف البالد وخارجها على �أيدي رجالٍ مهن ّيني يف جمال عالقات

اجلماهري على امل�ستوى العاملي.

�إعادة تنظيم للهيئات القائمة
على ال�صعيد املدين :مكتب ال�صحافة احلكومي
�إحدى مهام املجل�س هي العمل على �إعادة تنظيم مكتب ال�صحافة احلكومي،
جلعله يتالءم مع الألفية الثالثة .وهذه الهيئة � ّأ�س�ست من �أجل �أن تُك ِّون عالقة
مع و�سائل الإعالم الأجنبية .لكن ،مع مرور الزمن �أ�صبحت �أعمالها هام�شية؛
ال ميكن التغا�ضي عن م�شكلة �أن منزلة هذا التنظيم كهيئة حكومية دعائية؛
الغني بالوثائق،
أخ�ص مع ق�سم الت�صوير
لكن ،من املمكن التعاطي معها ،وبال ّ
ّ

ٍ
لكتابات ا�سرتدادية .ويجب
خا�صة الذي يحتوي على �أر�شفة ت�صوير ينا�سب
ّ
�أن ينتقل التنظيم لي�صبح مبادر ًا �إىل م�ستوى الت�شغيل م�ص ّوري الفيديو و
ٍ
إمتيازات من جانب النظام احلكومي ،بالتقدمي
الفوتوغرايف الذين تل ّقوا �
ٍ
خدمات على
لق�ص�ص فيها خدمة للم�صالح (الإ�سرائيلية) .وعليه �أي�ض ًا تقدمي
ٍ
م�ستوى تنظيم �إعالمي يعمل على مدار ال�ساعة؛ وهكذا ي�ستطيع �أن يندمج
�سيتقرر ب�ش�أنها م�سبق ًا ،و�سيز ّود مبواد مرئ ّي ٍة �أو مكتوب ٍة ب�صور ٍة
يف �إطار ر�سائل
ّ

تخدم امل�صالح (الإ�سرائيلية).

على ال�صعيد الأمني� :إ�ستخبارات وحرب نف�سية
من ال�صحافة (الإ�سرائيلية) يظهر �أنه يوجد عند اجلي�ش (الإ�سرائيلي)
ٍ
�صالحيات حمدود ٍة م�س�ؤول ٍة عن احلرب النف�سية يف
وحدة �صغرية جد ًا ،مع
اجلي�ش(((3؛ لذلك ،يبدو �أن هذه الوحدة لي�س لها و�ض ٌع حمرت ٌم يف اجلي�ش.
(« ((3الغزو الفكري « صحيفة كل هعير (القدس) .1998
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إ�صالحات على هذه الوحدة ،و�أن ّ
ٍ
منكنها من �أن ت�ستوعب �أ�سلوب
علينا عمل �
احلرب النف�سية على �أ�سا�س املعلومة التي ِ
جمعت خالل ال�سنني وماتزال
حمفوظة على امل�ستوى التنفيذي يف اجلي�ش.
ال�شاباك واملو�ساد:
بالن�سبة لهيئات اال�ستخبارات الأخرى يف (�إ�سرائيل) ،نرى �أن املعلومة
الوحيدة املوجودة حول احلرب (النف�سية) ملقاة على عاتق املو�ساد ،املهزوز
ّ
بكل ت�أكيد .لكن ،ح�سب اجلهد الذي عمل لإ�سكاته ،ميكن �أن نن�سب �إليه
ثقة مع ّينة؛ امل�صدر هو كتاب "فكتور �أوا�سرتوف�سكي" عن املو�ساد( ، ((3الذي
ق�ص�ص كاذب ٍة يف و�سائل الإعالم
تت�ضمن بث
مهمتها
ٍ
ّ
كتب عن وحدة يف املو�ساد ّ

العاملية من �أجل التغطية على ف�شل و�أخطاء (�إ�سرائيل) .على �سبيل املثال،
يتحدّ ث الكتاب عن ف�شل املو�ساد يف منع حماولة االعتداء على غولدا مئري يف
�إيطاليا �سنة .1973
ومع �أنه ال ميكن الأخذ ب�أقوال الكاتب على ب�ساطتها ،لكن هذه تقريب ًا
ٍ
بخطوات �صغري ٍة
ال�شهادة الوحيدة لوجود هذه الوحدة يف املو�ساد ،الذي بد�أ
للتعبري ،حيث تُعدّ حماوالت �أ ّولية لتجنيد �أنا�س عن طريق ال�صحافة وعالقات
مع و�سائل الإعالم ب�صورة غري ر�سمية وغري م� ّؤ�س�سة مع �صحفيني منفردين،
م�ستمرة مكثّفة
مثل يو�سي زملان من ه�آرت�س .ويف ال�شاباك �أي�ض ًا ،هناك نقا�شات
ّ

فيما يتع ّلق بت�شغيل ناطق مهني.

(31) v.ostrovsky, c. hoy, by way of deception: the making and unmaking of a mossad officer (NY:
st.martins press, 1990 p.1999).
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املطلوب �أن تتغ ّلب ّ
كل هذه الهيئات على التقاليد ح ّتى جت ّهز نف�سها لع�صر
ال�سر " و�إ�سهامه يف حتقيق الأمن للدولة من
املعلومة .ويجب تقرير مفهوم " ّ
جديد .وعلى ال�شاباك �أن ي�أخذ يف احل�سبان النتائج النف�سية لأعماله التي
من املمكن �أن متلي طابع الأهداف� ،أو �أن ّ
ت�شكل الأعمال ح ّتى تخ ّفف من
ت�أثريها .والتفكري بنتائج احلرب النف�سية من املمكن �أن ي�ساعد �أي�ض ًا يف و�ضع
التقديرات نحو الهجوم الإعالمي امل�ضا ّد املتو ّقع من العد ّو ،ح ّتى يلغي ت�أثريه.
ال�سرية
وعلى املو�ساد �إعداد تفكري ا�سرتاتيجي �شامل ح ّتى يتعاطى مع مرياث ّ
وتن�سيقها ومالءمتها لع�صر القمر ال�صناعي والكمبيوتر املحمولّ .
وكل ذلك

بحاج ٍة �إىل و�سائل كبرية ،ولكن يف الأ�سا�س �أهم ّيته كبرية.
الناطق با�سم اجلي�ش:
متر وحدة الناطق با�سم اجلي�ش بتغيري .ذلك �أن حالة الوحدة
يجب �أن ّ
خا�صة �أن حجم الوحدة
بعد حرب لبنان واالنتفا�ضتان (يف فل�سطني) �س ّيئةّ ،

ال�سيء على امل�ستوى الع�سكري .ففي
وتط ّلعاتها يعك�س �أ�سلوب عملها
ّ
املا�ضي ،كان الناطق ك�أنه ناطق با�سم رئي�س الأركان ،وهم (الناطقون) من
تل ّقوا جحيم نار االنتقاد حيث عملوا يف معظم الأحيان كوحدة ر ٍد و�إجابة.
كلمة الو�صل وهي مدى ترابط املعلومة .فاملعلومة يجب �أن ت�صل خالل
دقائق لغرفة الأحداث حيث حتدّ د ال�شكل ال�صحفي والإعالمي لها (�إعالن
لل�صحافة ،جمموعة فيديو� ،أوديو .)..ومن هناك ،ينقل لل�صحافيني ح�سب
تقدير مهني .يجب على رجال الوحدة �أن يحوزوا الو�سائل التكتيكية املنا�سبة
من �أجل نقل املعلومة .على �سبيل املثال ،كمبيوتر يدوي �أو جمموعة فيديو
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�أو كمبيوتر حممول؛ ويجب �إكمال الدرا�سات بني الأذرع ب�ش�أن عمل نظام
املعلومة؛ ومن املمكن ربط االت�صال غري املربمج بني الوحدات ويف القيادات
املتنازعة بني خالف ال�صالح ّيات واخلوف من فقدان ال�سيطرة .رجال الوحدة

أهيل �صحفي ٍة طويل ٍة يف �إطار تهيئة �أكادميية� ،أو �أن
يجب �أن يعربوا �إىل مرحلة ت� ٍ
خريجي �إذاعة اجلي�ش .
ي�أتوا من بني ّ
ويجب �أن ن�شري �أنه ح�سب التعاطي مع احلرب يف الألفية الثالثة ،ف�إنه
املهم تخ ّيل ال�صورة و�سط اجلماهري امل�ستهدفة والتي ال ّ
تقل �أهميتها عن
من ّ
الإجنازات على �أر�ض الواقع يف ال�ساحة ،خ�صو�ص ًا خالل احلرب على وتري ٍة
ٍ
لوحدات خمتار ٍة قبل دخولهم مرحلة
هادئة .لذلك ،ال حاجة لتعيني �ض ّباط

ت�أهيلية مهنية يف جمال �صناعة و�إدارة االت�صاالت وو�سائل الإعالم ،بدء ًا من
اجلندي ونهاية ب�ضابط الوحدة؛ اليوم ،وبا�ستثناء احلاالت املنفردة لرجال
ّ
الإعالم الذين خدموا يف وحد ٍة برتب ٍة قيادية ،جميع ال�ض ّباط يتل ّقون ت�أهي ً
ال
يتم تعزيزها برجال احتياط كثريين من الذين يعملون
يف �إطار العمل ،الوحدة ّ
كثري من املرا�سلني الأجانب الذين خدموا يف (�إ�سرائيل)
ك�ض ّباط مرافقني؛
ٌ
لغوي �أو
أهيل
لديهم
ٌ
انطباع ب�أن الكاريكاتري للخدمة يف الوحدة وهو لي�س بت� ٍ
ٍ
مهني ،بل هو �أمر عالقات؛ لذلك ،يجب تكبري معمل الأيدي العاملة يف
الوحدة ،ون�شرها يف �أق�سام اجلي�ش و�إعداد �أع�ضائها ،بحيث ي�ستطيعون �إعطاء
جواب يف ّ
كل �أنحاء البالد خالل دقائق .و يجب �إعطاءهم و�إ�سنادهم يف
ٍ
ال�سر الذي ي�س ّبب �ضرر ًا �أكرب من
ال�صراع �ضدّ ال�ض ّباط املحافظني على �سر ّية ّ
نفعه.
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و يجب �أن يت� ّأهل رجال الوحدة ب�صور ٍة مكثّفة ،و�أن ي�ساعدوا ال�ض ّباط على

الأر�ض ،مع �إعطائهم ن�صائح عن كيف ّية عمل لقاءات �صحافية (اختيار خلف ّية،
اختيار جمل افتتاحية ،ال�صوت ،تدريب قبل املقابلة ،م�ساعدة بالإجنليزية)..؛

�أي�ضا ،هنا ميكن ت�شغيل �ض ّباط لي�سوا من مواليد دولة (�إ�سرائيل)؛ �سواء �أكانوا

يف االحتياط �أو يف اجلي�ش النظامي .وحدة الناطق با�سم اجلي�ش يجب �أن تُعدّ

لإعادة ن�ش ٍر من جديد يف ّ
كل �أنحاء دولة (�إ�سرائيل) ،خ�صو�ص ًا يف ال�ضفة وغزة،
أمن يتم ّتعون
ورجالها يجب �أن يكونوا �أ�صحاب �صالح ّي ٍة م�شابه ٍة لرجال � ٍ
وتعاون يف كل مكانّ ،
ٍ
بغ�ض النظر عن درجتهم.
بقبولٍ مبا�ش ٍر
�شريعة احلرب (الإ�سرائيلية)
ٌ
�شائك جد ًا .فالتعريف القدمي
نرى اليوم �أن الو�ضع يف املجال النظري
يف اجلي�ش (الإ�سرائيلي) للحرب النف�سية يتحدّ ث عن كونها "جما ًال ثانوي ًا
حلرب اال�ستخبارات" ،وهدفها العمل لتغيري مواقف يف و�سط �آخذي القرار
�أو جنو ٍد يف �ساحة املعركة.و يجب �أن ن�شري �إىل �أن امل�صطلح غري الوا�ضح
(احلرب اال�ستخباراتية) م�أخو ٌذ من تركة اجلي�ش الربيطاين .وعلى ّ
كل حال،
ف�سرناه تف�سري ًا وا�سع ًا؛ فهو يعني ب�أن
ف�إن التعريف يحتوي على � ٍ
أ�سا�س �إذا ما ّ

موجهة �أي�ض ًا �ضدّ الو�سط ال�سيا�سي.
احلرب النف�سية ّ

كحرب
يعرف احلرب النف�سية
ٍ
التعريف اجلديد للجي�ش (الإ�سرائيلي) ّ
تُ�ستخدم فيها الدعاية من �أجل الت�أثري على جمموعة �
أ�شخا�ص و�سط العد ّو(.((3
ٍ
( ((3التعريف الكامل للحرب النفسية أنها حرب دعائية ونفسية ،الهدف منها التأثير على الفكر وعلى
ضد اجلماعة املستهدفة في صفوف العد ّو .والهدف من احلرب النفسية أيضا ً هو زعزعة
الشعور أوالتصرفات ّ
املهمة والواجب.
األمن الذاتي جليش العد ّو وإميانهم بالنصر وفي تأدية
ّ
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وا�سع يحتوي على
مبغزى
وهنا ،من املمكن تف�سري هذا التعبري "و�سط العد ّو"
ً
ٍ
اجلانب ال�سيا�سي .والتعريف مفي ٌد لأنه يف ّند الت�أثري �إىل تفا�صيل ،مثل زعزعة

الإميان بالن�صر �أو زعزعة الأمن الذاتي .العائق املركزي هو اال�ستخدام ال�ضبابي
مل�صطلح مثل "دعاية" من �أجل تو�ضيح فكر ٍة مع ّقدة ،مثل حرب نف�سية.
التعريف هذا ّ
يذكرنا مبحاولة (ديغرتي) خالل اخلم�سينيات ب�إعطاء تقدي ٍر
خا�صة و�أنه يدخل جمال العمل
منا�سب(((3؛ التعريف يف هذا ال�ش�أن مه ٌم جد ًاّ ،
يف ا�ستخدام ر�سائل يف �أر�ض املعركة .اليوم ،املجال الع�سكري واملدين لنقل
الر�سائل موجو ٌد يف �أيدي عدّ ة عنا�صر ،لك ّنهم يفتقرون التعاون بينهم.
مف�ص ٍل ح�سب ما هو
لذلك ،يجب كتابة ن�صو�ص �شريعة احلرب
ب�شكل ّ
ٍ
قائم لدى �سالح املد ّرعات �أو �سالح اجل ّو من �أجل ّ
بث وهج احلرب النف�سية يف
ّ
حت�سينات �أ ّولية(.((3
كل �أذرع القتال.الآن ،هناك
ٌ

بداية ،يجب كتابة ن�صو�ص �شريعة احلرب للجي�ش (الإ�سرائيلي)؛ وبعد
ذلك تكون الكتابة مب�شاركة ّ
كل الأذرع .التن�سيق املطلوب مثل عدّ ة الن�شر
املوجودة ب�أيدي نف�س الذراع (�ستوديو طائر �أو بحري)؛ القوى الب�شرية
املقررة من ذلك ،والنتيجة
التي ي�شغلها العد ّو (جنود �أو طيارون) والر�سائل ّ
التنظيمية التي تت�أ تّى من هذه اخلطوة ،تتط ّلب �أن نتعاطى بداية مع ال�س�ؤال:

هل يجب �إقامة هيئ ٍة عليا لرتكيز ن�شاطات ّ
كل �سالح (ق ّوة)� ،أو وحدات
( ((3أنظر كتاب:
w.e.Daugherty &m. janowitz, a psychological warfare case book (Baltimore, md: johns Hopkins
)university press, 1958
ّ
تشكل
( ((3العقيد املتقاعد (شموئيل نير) يع ّبر عن هذا القصور في كتاب (السيطرة على الوعي) عندما
احلرب النفسية شكالً متميزاً.
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ذراع ت�أخذ امل�ساندة من بع�ضها؟ ّ
منفردة ّ
لكل �صور ٍة تنظيمي ٍة فوائد
لكل
ٍ
ونواق�ص.
كتابة �شريعة احلرب �ست�أتي بربح �إ�ضايف .والعمل مببد�أ �شريعة احلرب
�س ُيلزم بتوجيه �أ�سئل ٍة �صعب ٍة لعنا�صر كثري ٍة يف اجلي�ش ويف الأجهزة الأمنية.
ٍ
جديد يف
ي�شجع على التفكري و�إعادة التنظيم من
هذا ال�شيء من املمكن �أن ّ
جهاز الأمن  .
�أهم ّية طواقم العمل
حتاول وزارات الإعالم مواجهة التحدّ يات نتيجة التز ّود بالأفكار اخل ّ
القة

واملده�شة بدون تو ّقف ،حيث ّمت تطوير �أ�ساليب خمتلفة للطموح ،بت�شغيل
خا�صة يف جمال �إجراءات اللقاءات ال�صحافية .واجلي�ش
�أنا�س عباقرة،
ّ
ملهم ٍ
ات مت�شابهة؛ و�سيكون ت�أهيل
و�أجهزة الأمن بحاج ٍة لإن�شاء �أجهز ٍة ّ
العنا�صر املعن ّية �أعقد بكثري لأنهم بحاج ٍة �إىل تدريب على جميع فروع وف�صول
مهمة ه�ؤالء تزويد
احلرب النف�سية يف ال�سيا�سة ال�شرق �أو�سطية؛ و�ستكون ّ
هذه الأجهزة بالأفكار بدون تر ّد ٍد �أو توقف ،وذلك من �أجل حتقيق الأهداف

املركزية للحرب النف�سية .والق�صد من ذلك �أن جنعل العد ّو يف و�ضع الدفاع
ولي�س املبادرة يف الهجوم.
وهذه هي اال�سرتاتيجية التي ي ّتبعها الفل�سطينيون ،مثل �إعالنهم عن �أ�سماء
�ض ّباط كبار يف الأجهزة الأمنية ب�أنهم جمرمو حرب .وكانت النتيجة غري
املبا�شرة واملفيدة يف خارج البالد ،حيث �شغلت الأجهزة الق�ضائية يف اجلي�ش
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(الإ�سرائيلي) ووزارة اخلارجية.وهذه الطواقم تُ�ستخدم يف التك ّهن ل�سيناريو
احلروب النف�سية املختلفة؛ فهم م�ستخدمون كمندوبي ال�شيطان ،ويتنب�ؤون
أو�ضاع ال�ستغاللها يف احلرب النف�سية.
ب�
ٍ
عمل مع ّينة ،حيث يبد�أ ال�ضابط
هناك م�شكل ٌة عملي ٌة متو ّقع ٌة بعد فرتة
ٍ
حديث العهد يف الدخول �إىل املرحلة الربجوازية " قبل بدء عملية الإبداع
بالتعر�ض للنق�ص " .لذلك ،يجب تخ�صي�ص فرت ٍة منا�سب ٍة يكون بعدها
لديه
ّ
مهم ٍة �أخرى من
ال�صحفي ترك وظيفته ،ومن املعلوم �أنه بالإمكان و�ضعه يف ّ
وحدات احلرب النف�سية.
� إن�شاء ت�شكيلة ع�سكرية لال�ستنتاج واحل�صول على الر�سائل الهادفة
املهمة ال�صعبة واملركزية هي يف ا�ستخال�ص ّ
زمن
وبث الر�سائل خالل ٍ
�إن ّ
ري من حلظة احل�صول عليها من �ساحة املعركة ،حيث احلاجة والفر�صة
ق�ص ٍ
(خا�صة البيانات)
مهم ٍة �إىل العد ّو .وعلى الأر�ض ،ف�إن الر�سائل
ّ
لإر�سال ر�سال ٍة ّ
يتم التخطيط لها م�سبق ًا ،و�إن جتهيز البيان يتطلب
تُلقى على العد ّو يف حال ٍة ّ
وقت ًا طوي ً
ال .ففي البداية ،يجب حتديد احلاجة على الأر�ض (الأمر الأكرث

ب�ساطة هو الدعوة لال�ست�سالم)؛ ويجب التجهيز والربط بني الفكرة املر�سلة
يتم �إ�شغاله يف التفكري
ح�سب القواعد العا ّمة والتي حترتم �شجاعة العد ّو ،حيث ّ
يف جناته ،والإجابة حول اخل�شية من ال�سقوط يف الفخّ .
وبعد ذلك يجب بث معلومات متوافرة لدينا عن العدو مثل� :أ�سماء قادة
هام�شيني متو�سطي الرتب و�أ�سماء قتلى و �أهداف للعدو ،وذلك من �أجل
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مفاج�أته مبعرفتها ،ومن �أجل ذلك يتطلب الأمر االت�صال ب�أذرع املخابرات،
و�إن كان توجه ًا �شخ�صي ًا ف�إنه يتطلب توقيع ًا من ال�ضابط الكبري يف املنطقة؛
وحينها ،من املمكن طباعة هذا البيان على الورق؛ وميكن ّ
بث هذا البيان عن
طريق الطائرات املروح ّية .ويجب االتفاق والتن�سيق مع �سالح اجل ّو حول
الوقت ومكان التوزيع .وهذا ٍ
وعقلي لي�س بالب�سيط.
لوج�ستي
حتد
ّ
ّ
جانب �آخر ،ف�إن املكا�سب املتو ّقعة من هذا البيان تكمن يف �إ�ضعاف
من
ٍ
معنويات العد ّو والر�ضوخ واال�ست�سالم والهروب من اجلي�ش ونتائج �أخرى
ت�ؤ ّدي �إىل حقن �أرواح الب�شر(.((3ولذلك ،يجب درا�سة الرتتيب املقرتح
للنهو�ض بحالة �ضابط العمل يف احلرب النف�سية لوحدات امل�شاة ،و�إن�شاء وحد ٍة
خدمات ّ
ٍ
لكل الوحدات يف املنطقة .و ُيعترب ا�ستخال�ص الر�سائل
ع�سكري ٍة تقدّ م
يف املجال التكتيكي عن طريق مكبرّ ات ال�صوت �أو عن طريق ر�سائل مكتوبة.
ر�سائل ّ
البث عن طريق مكبرّ ات ال�صوت هي الأ�سهل جلهة احل�صول عليها
وا�ستخال�صها .لذلك ،يجب و�ضع ن�صو�ص الهدف ح�سب القواعد العا ّمة

ٍ
ب�صوت ونطقٍ ولهج ٍة
واملقبولة وح�سب الو�ضع القائم يف املنطقة؛ ويجب بثّها
�صحيحة� .أما ّ
البث ،فيمكن �أن يقوم به جنو ٌد من ال�صفوف؛ و�إن الر�سائل
ويتم طباعتها �أو
املكتوبة ميكن نقلها للوحدات من خالل الربيد الإلكرتوينّ ،
ويتم �إلقا�ؤها من الطائرات �أو عن طريق قذائف الهاون.
ت�صويرها ّ

( ((3وزّعت خالل حرب لبنان ( )1982بياناتٌ دعت رجال منظمة التحرير الفلسطينية لالستسالم .وهذه البيانات
أزعجت كثيرا ً قادة املنظمة في املنطقة.
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تكنولوجية – الن�شر والت�أهيل
�إ�ضافة �إىل الأ�ساليب القدمية يف ن�شر الر�سائل التي كانت بدايتها احلرب
العاملية الأوىل ،يكمن الهدف يف التط ّور التكنولوجي يف �إيجاده و�سائل جديدة

وبث املعلومات .ولي�س هناك �أدنى ٍ
يف �إر�سال ّ
�شك �أن احلروب امل�ستقبلية،
وخا�صة (الإ�سرائيلية)� ،سيكون فيها اجلنود مرتبطني مبواقع الإنرتنت(،((3
ّ
ومراكز املعلومات ،وذلك من �أجل جمع املعلومات يف الوقت املنا�سب.
ّ
ٍ
ت�ضر
و�سي�ستغل اجلانب الآخر التط ّور التكنولوجي من �أجل مترير
معلومات ّ
باملعنويات �أو ر�سائل م�ض ّللة .ولذلك ،يجب االنتباه لهذا الأمر؛ وقبل �أي
�شيء يجب االهتمام مبركز املعلومات حيث ي�ستطيع اجلنود و�أبناء عائالتهم
ٍ
معلومات واقعي ٍة و�صادقة .ويف حالة تط ّور الدول
وبقية املواطنني احل�صول على
العربية من الناحية التكنولوجية املدنية� ،ستكون احلاجة لتقدمي مواد معلوماتي ٍة

خا�صة يف �أو�ساط جنود ومواطني العد ّو.
تخدم الأهدافّ ،
و�إن كان هناك مواطنون هم معنا على دعوات ات�صالٍ وتوا�صل ،فبالإمكان
�إيجاد طريق ٍة لنقل هذه الر�سائل له�ؤالء .وننظر �إىل خارطة الإنرتنت يف جميع
الدول العربية التي لها �صلة مبا�شرة يف املو�ضوع من �أجل مترير الر�سائل لهم.
نتوجه �إىل الدول املختلفة ونقوم
�إ�ضافة �إىل الدول العربية ،يجب �أن
ّ
خا�صة حول الر�أي العام ،من
بتجهيز قوائم الربيد الإلكرتوين يف هذه الدولّ ،
�أجل �إر�سال ر�سائل حول الر�أي العام تكون جم ّهزة �سابق ًا؛ و  SMSبوا�سطة

( ((3من املمكن اآلن إستخدام الهاتف اخلليوي من نوع  communicatorوأنواع أخرى من خاللها ميكن
االتصال .WAV
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الهاتف اخلليوي هي �أداة �أخرى .فمن املمكن الو�صول �إىل هذه القوائم
بطرقٍ ب�سيطة  .كذلك ،هناك وا�سطة تكنولوجية �أخرى ،وهي �إنتاج �أ�شرطة
(كمبيوتر"�أ�سطوانات") بر�سائل خمتلفة ،على اعتبار �أنه يف �ساحة املعركة
امل�ستقبلية� ،سيكون للجنود العرب �أجهزة كمبيوتر حممولة كما هو لقادة
ٍ
اجلي�ش (الإ�سرائيلي) ،و�إن ّ
�شا�شات كبري ٍة �أو
بث الر�سائل يكون عن طريق
خا�صة يف قاعات
عن طريق الليزر ،و�إن مثل هذه الأجهزة موجود لدى العوامّ ،
الأفراح والنوادي الليلية.
نقل الر�سائل –بوا�سطة الإعالم املدين
الراديو والتلفزيون
ُيعترب الراديو و�سيلة �إعالم ناجع ٍة يف نقل الر�سائل .وهو ِ
و�ضع حتت اخلدمة
ال�سيا�سية يف الثالثينات من القرن املا�ضي باعتباره و�سيلة رخي�صة التكاليف
البث والإنتاج ،وميكن من خالله ّ
و�سريعة ّ
م�سجلة م�سبق ًا؛ ومن
بث ر�سائل
ّ

ّ
حمطة الراديو
�أجل ذلك ،علينا حتديد الرت ّددات والإعالن عنها .وبامكان
ّ
ّ
املحطات (الإ�سرائيلية) احلكومية الر�سمية.
أغرا�ض مع ّين ٍة عن طريق
البث ل
ٍ
ومن املمكن �إن�شاء ّ
حمط ٍة �إ�ضافي ٍة معلوماتي ٍة للدول العربية يف زمن احلرب ويف

زمن ال�سالم.
�شكل من
� أ�سا�س العمل مه ٌم جد ًا يف احلفاظ على الأمانة .ف ُيمنع ب� ّأي
ٍ
ٍ
الأ�شكال ّ
معلومات غري �صحيحة .و ينطبق هذا املبد�أ على التلفزيون؛
بث
فلي�س من ال�سهل على (�إ�سرائيل) �أن حتافظ على ال�صدق والأمانة حول ما
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�سيتم مهاجمتها باعتبارها ّ
ّ
حمط ٍ
ات
املحطات
يتع ّلق بالدول املعادية ،لأن هذه
ّ

ّ
لبث الدعاية املعادية ،و�أن الهدف الذي ت�سعى �إليه هو �أن يتع ّلق امل�شاهد العربي
ّ
املحطة؛ وليقل بقلبه �أنه يعرف �أن هذا ّ
البث هو للدعاية الإ�سرائيلية
بهذه
البغي�ضة ،لك ّنه مهت ٌم �أن يتط ّلع �إىل هذا ّ
البث و�أن يحتفظ به لنف�سه ،و�أن يقتنع

بهذا .ولذلك ،يجب ّ
بث برامج على م�ستوى عالٍ .

أنا�س غري مهن ّيني
وحول ما يتع ّلق بالربامج ،ف�إن االنحراف من جانب � ٍ

م�ضرة لذلك ،علينا �أن منتنع عن
ي�ؤ ّدي لإنتاج برامج "�إ�ستعالمية" (�إ�سرائيلية) ّ
هذا الأمر .ويجب �أن تكون الر�سائل ب�صور ٍة غري مبا�شرة؛ واملق�صود هنا �أن ال

أفالم عن الدميقراطية يف (�إ�سرائيل) ،ولكن دراما ت�شمل ت�صوير ًا
نقوم ب�إنتاج � ٍ
للمظاهرات الكبرية؛ و�أن ال نتك ّلم بالتف�صيل عن م�ستوى احلياة العايل يف
يتم عر�ض م�شاهد من املطبخ عندما تكون خلفية ال�صورة
(�إ�سرائيل) ،لكن ّ
للرفوف يف املطبخ مليئة بالأ�شكال والألوان املتعدّ دة؛ و�إن الو�ضع البائ�س اليوم
ّ
املحطات التي ال تبث بالعربية ت�صارع ب�صور ٍة �أو ب�أخرى
يكمن يف �أن جميع
ّ
تتعر�ض
حمطة الراديو "�صوت (�إ�سرائيل) بالعربية"
من �أجل البقاء� ،إن
ّ

ل�صعوبات مالي ٍة و�أزمة ّ
ٍ
الرغم من اال�ستماع الوا�سع يف العامل
موظفني ،على ّ

ي�ضطرنا و�ض ٌع كهذا �إىل التغيري اجلذري .وتبينّ بعد
العربي لهذه الإذاعة .و
ّ
�إن�شاء ّ
حمط ٍة ف�ضائي ٍة عربي ٍة تُدار من ِقبل (�إ�سرائيل) �أنها قد �أثارت القلق لدى
الفل�سطينيني ( . ((3

( ((3مقابلة مع رضوان أبو ع ّياش « اإلعالم املعادي « ،صحيفة (كل هعير)  2001-8-24ص 7إلى .76
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�شبكة الإنرتنت
لي�س �سر ًا �أن الفل�سطينيني وحزب اهلل تف ّوقوا علينا يف جمال الإنرتنت� .إن

املواقع (الإ�سرائيلية) غري جم ّهز ٍة وغري ثابت ٍة ومتم ّيز ٍة باالهتزاز ،يف حني �أن

املواقع الفل�سطينية ومواقع حزب اهلل متم ّيزة بال�صور والأفالم(.((3

من الأكيد �أن ال�صور املرئ ّية نابع ٌة من قراء ٍة �صحيح ٍة للواقع .والزائرون
ٍ
حاجات
املف�صلة ،لك ّنهم يبحثون عن
ملواقع االنرتنت ال يبحثون عن املقاالت ّ
فورية .فمن خالل ا�ستثما ٍر ب�سيط ،ت�ستطيع (�إ�سرائيل) �أن تتط ّور يف ح�ضورها

على �شبكة الإنرتنت من خالل بناء مواقع ومن خالل �إقامة جهاز م�ساند ٍة
امل�ستمر باملواد املرئ ّية.
لإقامة مواقع للتعاطف والتز ّود
ّ
ويدخل �إىل هذه املواقع (الإ�سرائيلية) ط ّ
ال ٌب من العامل العربي .كما
يدخل �إىل املواقع العربية نظرا�ؤهم (الإ�سرائيليون) �إنطالق ًا من هذا الت�ص ّور،
ولي�س فقط من باب االلتزام الأكادميي.واليوم ،ف�إن هناك ق ّوة ب�شرية مد ّربة
عمل ب�أي ثمن ،فيجب ا�ستغالل هذا اخليار
م�ستوى
على
ً
عاملي تبحث عن ٍ
ٍ
لتطوير احل�ضور (الإ�سرائيلي) يف الإنرتنت ،والإجابة واملبادرة يف ّ
بث الر�سائل
التي ت�س ّبب القلق الكبري يف �صفوف العد ّو.
ت�أهيل القوى الب�شرية يف جمال و�سائل االت�صاالت
ويف اخلتام ،ف�إنه من املعلوم �أن الن�شاطات الإعالمية التي ِ
ذكرت �آنف ًا
تتمحور حول الت�أهيل العام والوا�سع للطاقة الب�شرية يف جماالت الإعالم
(38) www.moqawama.org/gallery/clip/v_agger.htm
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الرغم من االعرتاف ب�أهمية ذلك و معرفة مدى ت�أثري هذه
املتعدّ دة .وعلى ّ
ّ
خا�صة التلفزيون ،فلم يبذل � ّأي ٍ
ومركز لت�أهيل مندوبني
حقيقي
جهد
الو�سائل ّ
ٍ
�إيجابيني.

أهمية الت�أهيل املهني لو�سائل الإعالم التلفزيوين كان
� إن �أ ّول من فهم � ّ
(بنيامني نتنياهو) ،وحلق به �آخرون .ويبدو �أن معظم ال�شخ�صيات العا ّمة

ّ
ال�سكان (الإ�سرائيليني) .ويوجد
و�ض ّباط اجلي�ش الكبار يط ّورون يف �أو�ساط
�صحفي جله ٍة �أجنبية ،ولي�س فقط
القليل من بينهم من ي�ستطيع �إجراء لقا ٍء
ٍ
ب�سبب م�شكلة امتالك لغ ٍة �أجنبية ،لأن الظهور يف التلفزيون يتطلب مالءمة
للت�صوير وقدرة على احلديث باخت�صار ولغة ت�صويرية وهدوء �أع�صاب؛ ّ
كل
(فن الت�صوير) ،تتط ّلب تدريب ًا طوي ً
ال.
هذه الأمور ،ماعدا ّ
ملحة للدولة �أن ت�ستثمر يف جمال ا�ستغالل ت�أهيل
لذلك ،يوجد �ضرورة ّ

وخا�صة اللغة الإجنليزية .والعربية ال ّ
�أنا�س يف تع ّلم ٍ
تقل
لغات متعدّ د ٍة �أجنبية،
ّ
مت�س كربياء اجلماهري؛ لكن ،لي�س هناك
ح�سا�سة ّ
عنها بالأهمية؛ فهذه نقط ٌة ّ
مهرب من املواجهة التلفزيونية .الفل�سطينيون يعر�ضون ناطقني �سل�سني مثل
ٌ
(حنان ع�شراوي) ،يف حني �أن عدد ًا كبري ًا من �أ�صدقاء (�إ�سرائيل) يف خارج
يتم �إجراء مقابل ٍة �صحفي ٍة مع (�إ�سرائيلي)
حتمر وجوههم
وتكفهر عندما ّ
ّ
البالد ّ

رفيع امل�ستوى يف التلفزيون املح ّلي.

إعالم م�شهور ٍة ومنت�شر ٍة ومفيدة ،تتط ّلب
تُعترب املواجهة التلفزيونية و�سيلة � ٍ

تدريب ًا ّ
مركز ًا .والنجاح يف هذا ال�صراع هو يف حكم الواقع حل ٌم بعيد املنال.
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اخلال�صة
يف هذه الدرا�سة ّمت ا�ستعرا�ض امل�شاكل الهيكلية للحرب النف�سية يف
(�إ�سرائيل) ،و�إمكانية ح ّلها ،والطرق املنا�سبة لذلك .ويكمن م�صدر امل�شكلة
يف الفهم والوعي ،وم�صدره االبتعاد والنفور اليهودي والدميقراطي من مو�ضوع
الدعاية ،و�إن �صفة الت�ص ّور الأمريكي يف الوقت الأخري للمعلومات ،يف املجال
الدبلوما�سي ويف �ساحة املعركة ،تُعترب على درج ٍة عالي ٍة من الأهم ّية؛ وعلى

جميع الأجهزة �أن تعمل يف تن�سيقٍ كامل ،و ّمت الإف�صاح عن عدّ ة و�سائل
ٍ
أحداث خمتلف ٍة ال�ستخدام املعلومات حول احلاجة يف الت�أثري على اجلماهري،
و�
ويف نطاق النزاع (الإ�سرائيلي)-العربي� ،إ�ستخدم الفل�سطينيون وحزب اهلل
ٍ
جناحات متعدّ دة؛ فهم دجموا بني الت�صميم واحلزم
هذه الأ�ساليب وح�صدوا
مبادرات ّ
ٍ
جذاب ٍة وبوا�سطة و�سائل
واال�ستعداد واالعرتاف احل�ضاري .فمن
ومرر الفل�سطينيون ر�سائلهم (لإ�سرائيل) والعامل.
ب�سيطة ،نقل َّ
�إن ال�سنوات املتتالية من الإهمال ونق�ص الوعي والإدراك (الإ�سرائيلي)
إبداع منا�سب.
�أ�سهمت يف عدم قدرة الأجهزة على القيام ب� ّأي � ٍ
املهمات املراد معاجلتها،
� إن البحث يقرتح �إطارين تنظيم ّيني وتف�صيل
ّ
مثل الدرا�سة الثقافية .وعلى التعاون اال�ستخباراتي وت�أهيل الطاقة الب�شرية
جذري للت�صوير والإدراك .ومن زمن حرب
ري
ميرا من خالل تغي ٍ
ٍ
املنا�سبة� ،أن ّ
اخلليج تغيرّ �أ�سلوب احلرب؛ يف حني �أنه من الناحية التكنولوجية ،يوجد يف
(�إ�سرائيل) تفاه ٌم حول �ضرورة التجهيز يف املعدّ ات ،قانون احلرب والطاقة
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الب�شرية .ومن الوا�ضح �أنه يف جمال ا�ستغالل احلرب النف�سية ل ٍ
أهداف حربية،
انتكا�س متوا�صل.
يوجد
ٌ
ٌ
جيو�ش كثري ٌة على م�ستوى العامل ت�ستثمر جهود ًا لتطوير ودمج قانون
احلرب النف�سية بعد فوات الأوان .حلقن الدماء ولنكون �أخالقيني �أكرث ،فمن
لكن
الأف�ضل �إ�ستخدام عملية الإقناع؛ وهذا جمال يتط ّلب تدريب ًا و�إبداع ًاّ .
امل�صادر املالية تُعترب قليلة ن�سبي ًا� .إن التجاهل واحلداد يعبرّ ان عن الرفاهية
والرخاء ،و(�إ�سرائيل) ال ت�ستطيع �أن ت�سمح لنف�سها بهذا الواقع .فيجب العودة
مل�صادر اال�ستخدام التي �ساعدت ح ّتى الآن يف ال�سري نحو اال�ستقالل ،ويجب
املواكبة وتن�سيق العمل يف هذا املجال؛ فامل�صادر مك�شوفة واملواد موجود ٌة
ّ
وكل ذلك موجو ٌد يف الأر�شيف يف املكاتب وعند
و�سهل الو�صول �إليها.
املتقاعدين من الأجهزة املختلفة يف البالد وخارج البالد.
"ال�سر" املحيط واملكتنف حول
� إن علينا النهو�ض واخلروج من الت�ص ّور-
ّ

بالتعرف على حقيقة
مو�ضوع كاحلرب النف�سية والأجهزة الأمنية .ولنبد�أ
ّ
ٍ
الق ّوة وت�أثريها النف�سي يف حتقيق الن�صر.
الفل�سطينيون الذين ال ميلكون الو�سائل الع�سكرية والتكنولوجية املتط ّورة،
فهموا من خالل خربتهم ال�سابقة ومن خالل جتربة الآخرين كيف ّية ا�ستغالل

هذه الق ّوة ج ّيد ًا ل�صاحلهم.

مل يبق لدينا �إ ّال �أن نعرتف باحلقيقة ،وهي �أن نتع ّلم من الفل�سطينيني ،و�أن
حرب حمتملة.
نعيد النظر �سريع ًا يف و�ضعنا والعودة �إىل
ٍ
123

احلرب النفسية يف إسرائيل  :رؤية جديدة

مالحق
ملحق (�أ)� :سيناريو خيايل

مبهمة املراقبة على ّ
اخلط الأخ�ضر
هوجمت دورية ع�سكرية خالل قيامها ّ
باحلجارة والزجاجات احلارقة .ور ّد اجلنود ب�إطالق النار يف الهواء ،و�أط ِلقت
ٍ
طلقات من �سالح خفيف .وخالل العملية� ،أط ِلقت نار
باجتاههم بداية عدّ ة
جراء
ق ّنا�ص من جانب مدر�سة يف املكان؛ ر ّد اجلنود ب�إطالق النار و�أ�صيبت طفلة ّ
ال�شظايا .قائد الق ّوة �أعاد تنظيم جنوده وهاجم موقع الكمني الذي �أط ِلقت منه
النريان ،و�أ�صيب خالل العملية اثنني من اجلنود؛ و ّمت ا�ستدعاء مروح ّية حامت
ٍ
طلقات حتذيرية (بالونات
فوق املكان واجلنود املن�سحبني؛ و�أطلقت الطائرات
ٍ
للتفرق من خالل
حرارية) ،و ّمت توجيه
نداءات للجماهري املتواجدة يف املكان ّ

ٍ
نداءات �شخ�صية لقياد ّيي التنظيم املح ّليني
مكبرّ ات ال�صوت .و�شملت الدعوة
من خالل ذكر �أ�سمائهم والإ�شارة �إىل �ألقابهم ال�سرية و�أماكن �سكنهم.
وقد �ص ّور �أحد �أفراد الوحدة احلادث من خالل كامريا فيديو كانت مل�صقة

بخوذته الع�سكريةّ .
ومتكن من ت�صوير املنطقة املحيطة من خالل حركات
الر�أ�س .وهكذا ّمت ت�صوير �أحد ن�شطاء التنظيم املح ّلي ،والذي �أطلق عدّ ة
ٍ
طلقات من الذخرية من خالل رو�ضة �أطفال؛ و�أي�ض ًا ّمت التقاط عدّ ة �صور من
املخ�ص�صة لها .ويف الطريق
خالل كامريا م�شبوكة على بندقية(جليل) الق�صرية
ّ
�إىل القاعدة ،كانت تنتظره طائرة �أخذت منه ال�شريط وطارت به �إىل مركز
الإعالم اللوائي .وبعد ذلك ،قام امل�ص ّور بتو�صيل كامريا (�ستيل�س) الديجيتال
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املهمة ،و�أر�سل ال�صور
�إىل جهاز كمبيوتر حممول وجهاز البلفون املعدّ لهذه ّ
ري عن احلادث يف تلك املنطقة �إىل
عرب الربيد الإلكرتوين ،و�أرفقه بتقري ٍر ق�ص ٍ
مركز املعلومات للناطق الع�سكري للجي�ش (الإ�سرائيلي).
وخالل ع�شرين دقيقة ،تكدّ �س املرا�سلون يف (�إ�سرائيل) �-أجانب
وحم ّليون -و ّمت �إطالعهم على الأحداث .ق�سم ال�صور لوكالة (رويرت) �أخذ
حقوق ًا كاملة عن هذه ال�صور الفوتوغرافية ،و ّمت منحها (لرويرت) دون مقابل من
الناطق الع�سكري( ،رويرت) �إ�ستلمت هذه ال�صور ب�صور ٍة خ�صو�صي ٍة ب�سبب �أن
طاقم املتابعة من ِقبل مكتب ال�صحافة احلكومي الحظ �أن الوكالة �أوقفت يف
ٍ
ٍ
الأ�شهر الأخرية ّ
واحد ومن م�صادر معادي ٍة دون �أي
جانب
معلومات من
بث
ٍ
رد (�إ�سرائيلي).
يف اليوم التايلّ ،مت ن�شر هذه ال�صور يف معظم ال�صحف الغربية .وكالة
الأنباء الفرن�سية  AFDوالتي ارتبط بها الفل�سطينيون يف �صراعهم قبل عقد
ون�صف ،مل يكن ب�إمكانها �إ ّال عر�ض ال�صور و�شريط الفيديو الذي � ِ
أر�سل �إىل
قناة    FOX NEWSخالل �ساع ٍة من بدء احلدث؛ وبعد �أن �سحب
ن�سخ منه ،و� ِ
أر�سلت واحدة منها �إىل كتيبة وذلك من �أجل القيام بعملية
عدّ ة ٍ

التحقيق والفح�ص ،و ّمت ّ
بث هذه املواد يف ن�شرة الأخبار ،وات�صل مدير �شركة
بالت�صرف غري املنا�سب يف تزويد املعلومات ،قال (�أن
( )CNNليقدّ م �شكوى
ّ

ال يكون اقتبا�س) لأن التوجيه جاء من مكتب رئي�س احلكومة.

�إن ال�صور الفوتوغرافية و�صور الفيديو � ِ
أر�سلت بوا�سطة ت�صاميم منا�سبة
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�إىل ثالث مئة موقع �إنرتنت وبثماين لغات مبا فيها العربية .ويف الإجمال ،ف�إن
معظم املتل ّقني لهذه ال�صور ال يتعاطفون مع ا�ستخدام الأطفال كرهائن!
توجهت (�إ�سرائيل) بطلب �إىل منظمة اليوني�سيف THE
وقد
ّ

 CHILDREN SAVEللتحقيق فور ًا يف احلادث .وا ّدعت الدكتورة (حنان
ع�شراوي)� ،سكرترية اجلامعة العربية للعالقات العامة� ،أن هدف (�إ�سرائيل) هو
قتل �أطفال فل�سطني ،و�أن هذه ال�صور غري حقيقية ،مفربكة ومنحازة ،ومل تلق
�صدى يف العامل.
ً
بعد احلادث� ،أو�ضح اجلندي الذي قام بعملية الت�صوير �أن املعدّ ات التي
ز ِّود بها قدمية ،بالإ�ضافة �إىل كامريا الفيديو الديجيتال؛ وكان بالإمكان تق�صري

قرر فور ًا تزويد الطائرات
امل�سرية (�إي�صال املعلومات) �إىل �ساعة� .سالح اجل ّو ّ
للبث �إ�ضافة �إىل معدّ ٍ
املروحية الع�سكرية بكامريات فيديو ت�صلح ّ
خا�ص ٍة
ات
ّ
للتحقيق .
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ّ
(ب):خمطط هيكلي ملجل�س املعلومات اال�سرتاتيجي
ملحق
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خمطط هيكلي ّ
ملحق(ج)ّ :
منظم للحرب النف�سية يف اجلي�ش الإ�سرائيلي
العامة
احلرب النف�سية والقياد
ّ
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